
 
 

 
Zmiany 12.09.2019 

OBECNA WERSJA: 

 

Zmiana dotyczy str. 10 

 

Każdy Grantobiorca: 

● wyłoni i wskaże we Wniosku o przyznanie grantu 4 Trenerów regionalnych, 

po jednym dla każdej z 4 grup przedmiotowych (edukacja wczesnoszkolna, 

przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze i artystyczne), i 

zapewni ich uczestnictwo w 32-godzinnym stacjonarnym szkoleniu dla 

Trenerów regionalnych (poprzedzonym ok. 6-godzinnym kształceniem 

wyprzedzającym). Ponadto jeden z Trenerów regionalnych powinien posiadać 

kompetencje związane z programowaniem na poziomie średniozaawansowanym 

oraz jeden z trenerów regionalnych powinien posiadać kompetencje związane z 

prowadzeniem szkoleń dla kadry kierowniczej szkół. W sytuacji, w której żaden z 

Trenerów regionalnych nie będzie posiadał ww. kompetencji, Grantobiorca wyłoni 

dodatkowych Trenerów regionalnych o odpowiednich kompetencjach;  

 

POPRZEDNIA WERSJA: 

 

Każdy Grantobiorca: 

● wyłoni i wskaże we Wniosku o przyznanie grantu 4 Trenerów regionalnych, 

po jednym dla każdej z 4 grup przedmiotowych (edukacja wczesnoszkolna, 

przedmioty humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze i artystyczne), i zapewni 

ich uczestnictwo w 32-godzinnym stacjonarnym szkoleniu dla Trenerów regionalnych 

(poprzedzonym ok. 6-godzinnym kształceniem wyprzedzającym). Ponadto jeden 

z Trenerów regionalnych powinien posiadać kompetencje związane 

z programowaniem na poziomie średniozaawansowanym oraz jeden z trenerów 

regionalnych powinien posiadać kompetencje związane z prowadzeniem szkoleń 

dla kadry kierowniczej szkół. W sytuacji, w której żaden z Trenerów regionalnych 

nie będzie posiadał ww. kompetencji, Grantobiorca wyłoni dodatkowych Trenerów 

regionalnych o odpowiednich kompetencjach;  

 

 

Zmiany 06.06.2019 
Zmiana dotyczy str. 7 

 

OBECNA WERSJA: 

 

 koszty wynagrodzeń Trenerów regionalnych oraz wynagrodzeń Trenerów lokalnych 

prowadzących szkolenia stacjonarne i mentoring dla Uczestników projektu 

 

POPRZEDNIA WERSJA: 
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 koszty wynagrodzeń Trenerów regionalnych oraz wynagrodzeń Trenerów lokalnych 

prowadzących szkolenia i mentoring dla Uczestników projektu 

 

 

Zmiana dotyczy str. 10 i 11 

OBECNA WERSJA: 

 

Szkolenie każdej grupy odbędzie się w dwóch częściach. Pierwsza część, trwająca 3 dni 

(piątek, sobota, niedziela), jest planowana na grudzień 2019 r. i styczeń 2020 r. Druga, 

1-dniowa część (sobota) została zaplanowana na kwiecień i maj 2020 r.  

 

Planowane terminy szkoleń: 

Nr grupy Termin szkolenia 3-dniowego 
Termin szkolenia               

1-dniowego 

1 6–8.12.2019 4.04.2020 

2, 3 13–15.12.2019 18.04.2020 

4, 5 10–12.01.2020 25.04.2020 

6*,7 17–19.01.2020 9.05.2020 

8*, 9 24–26.01.2020 16.05.2020 

 

* Grupa nr 6 i 8 jest dedykowana trenerom regionalnym ds. informatyki. Trener regionalny 
ds. informatyki, który jednocześnie jest trenerem regionalnym ds. pozostałych / jednej z pozostałych 
grup przedmiotowych, musi wziąć udział w obu szkoleniach.  

 

Liczba grup może ulec zmniejszeniu, przy wyłonieniu w ramach I edycji Konkursu 

grantowego mniejszej liczby Grantobiorców niż 30, a w związku z tym mniejszej niż 120 

liczby trenerów regionalnych 

 

 
POPRZEDNIA WERSJA: 

 
Szkolenie każdej grupy odbędzie się w dwóch częściach. Pierwsza część, trwająca 3 dni 

(piątek, sobota, niedziela), jest planowana na grudzień 2019 r. i styczeń 2020 r. Druga, 

1-dniowa część (sobota) została zaplanowana na kwiecień i maj 2020 r.  

 

Planowane terminy szkoleń: 

Nr grupy Termin szkolenia 3-dniowego 
Termin szkolenia               

1-dniowego 

1 29.11–1.12.2019 4.04.2020 

2,3 6–8.12.2019 4.04.2020 
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4 13–15.12.2019 18.04.2020 

5 10–12.01.2020 25.04.2020 

6,7 17–19.01.2020 9.05.2020 

8 24–25.01.2020 16.05.2020 

 
 
Zmiana dotyczy str. 12 
 
OBECNA WERSJA: 

 
Przygotowane w projekcie scenariusze szkoleń dla nauczycieli obejmują: 

● 35–36 godzin stacjonarnych i 4–5 godzin online (dla nauczycieli informatyki); 

● 32 godziny stacjonarne, 8 godzin online (dla pozostałych grup przedmiotowych). 

Godzina szkoleniowa w projekcie to godzina dydaktyczna trwająca 45 minut. 

Szkolenia online Uczestnicy zrealizują na Platformie samodzielnie, bez udziału Trenera 

lokalnego. 

 
POPRZEDNIA WERSJA: 

Przygotowane w projekcie scenariusze szkoleń dla nauczycieli obejmują: 

● 35–36 godzin stacjonarnych i 4–5 godzin online (dla nauczycieli informatyki); 

● 32 godziny stacjonarne, 8 godzin online (dla pozostałych grup przedmiotowych). 

Godzina szkoleniowa w projekcie to godzina dydaktyczna trwająca 45 minut. 

 
 
 
Zmiana dotyczy str. 18 
 
OBECNA WERSJA: 

Zadaniem Trenerów lokalnych będzie: 

 

● przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników projektu według scenariuszy szkoleń oraz 

wytycznych konkursowych;  

● doradztwo i konsultacje dla nauczycieli biorących udział w szkoleniach (co najmniej 

5 godzin na grupę w trakcie trwania szkoleń). Konsultacje dla zespołów szkolnych (w tym 

dyrektora i nauczyciela informatyki) będą prowadzone bezpośrednio w szkole lub w 

placówce doskonalenia nauczycieli, gdzie mogą być umówione spotkania dla kilku zespołów 

jednego dnia lub za pośrednictwem komunikatora (np. Skype, Google Hangouts itp.). 

Doradztwo/konsultacje indywidualne będą prowadzone poprzez forum wymiany materiałów 

edukacyjnych i doświadczeń stworzone na platformie. Trenerzy regionalni i Trenerzy lokalni, 

na podstawie doświadczeń z konsultacji dla zespołów szkolnych, będą mogli tworzyć wątki 

odnoszące się do najczęściej zgłaszanych problemów i je moderować.  

 

● doradztwo i konsultacje dla nauczycieli prowadzone przez 6 miesięcy po zakończeniu 

szkolenia przez danego nauczyciela – w formie bezpośredniej lub za pośrednictwem 
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platformy szkoleniowej: co najmniej w formie stworzonego na tej platformie forum wymiany 

materiałów własnych, informacji i doświadczeń – wspierające trwałość Projektu, opisaną 

w pkt V. na str. 15. 

 
 
POPRZEDNIA WERSJA: 

Zadaniem Trenerów lokalnych będzie: 

 

● przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników projektu według scenariuszy szkoleń oraz 

wytycznych konkursowych;  

● doradztwo i konsultacje dla nauczycieli biorących udział w szkoleniach (co najmniej 

5 godzin na grupę). Konsultacje dla zespołów szkolnych (w tym dyrektora i nauczyciela 

informatyki) będą prowadzone bezpośrednio w szkole lub w placówce doskonalenia 

nauczycieli, gdzie mogą być umówione spotkania dla kilku zespołów jednego dnia lub za 

pośrednictwem komunikatora (np. Skype, Google Hangouts itp.). Doradztwo/konsultacje 

indywidualne będą prowadzone poprzez forum wymiany materiałów edukacyjnych  

i doświadczeń stworzone na platformie. Trenerzy regionalni i Trenerzy lokalni, na podstawie 

doświadczeń z konsultacji dla zespołów szkolnych, będą mogli tworzyć wątki odnoszące się 

do najczęściej zgłaszanych problemów i je moderować. Doradztwo/konsultacje opisane 

w wymienionych formach będą prowadzone przez 6 miesięcy po zakończeniu szkolenia 

przez danego nauczyciela. 

 


