
 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

 

Szkolenie „Metody aktywne, kreatywne i innowacyjne w dydaktyce akademickiej”  

realizowane w ramach projektu  

„KPK II – Zintegrowany Program Kształcenia w PWSIiP w Łomży etap II”  

nr  POWR 03.05.00-00-Z053/18 

 Zadanie 3 - Podnoszenie kompetencji dydaktycznych - zarządzanie w uczelni - 

Moduł VI 

 
 

1. Nazwa szkolenia: „Metody aktywne, kreatywne i innowacyjne w dydaktyce akademickiej” dla 

nauczycieli akademickich Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia 

dla nauczycieli akademickich Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Szkolenie zaplanowano w 

podziale na 4 grupy, maksymalna ilość uczestników: 50 osób.  

2. Planowany termin szkoleń: 

Termin szkolenia: do 30 czerwca 2023 r. 

Precyzyjny termin szkolenia zostanie określony między Zamawiającym a Wykonawcą co najmniej  

na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.  

3. Miejsce prowadzenia szkoleń: szkolenie on-line z wykorzystaniem platformy edukacyjnej. 

4. Długość szkoleń: Szkolenie trwające 3,5 godziny zegarowej.  

5. Sposób realizacji szkolenia: 

5.1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia do akceptacji przez 

Zamawiającego szczegółowego harmonogramu na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

5.2. Zamawiający dopuszcza i umożliwia konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego w kwestii 

doprecyzowania szczegółowych treści danego szkolenia. 

5.3. Całość szkolenia będzie realizowana w języku polskim. 

5.4. Uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia. Certyfikaty powinny zawierać 

logotypy (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) oraz nazwę 

projektu, które Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą mailową. 



 

 

5.5. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia materiały szkoleniowe w formie 

elektronicznej w formacie PDF, adekwatnie do zaakceptowanego programu szkolenia. Wszystkie 

materiały szkoleniowe będą opatrzone właściwym logo (Unii Europejskiej, Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) oraz nazwą projektu, które Zamawiający przekaże 

Wykonawcy drogą mailową.  

6. Cena: Cena za wykonanie usługi musi uwzględniać wszystkie koszty wykonania zamówienia. 

7. Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować:  

1.     Różnic między aktywnymi i pasywnymi metodami dydaktycznymi, a tym samym podejściem 

TCL i SCL; 

2.     Wprowadzenia do PBL, grywalizacji, strytellingu i odwróconej klasy; 

3.     Wykorzystania narzędzi informatycznych do sprawdzania postępów pracy studentów;  

 
 

 
 
 


