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Z a ł ą c z n i k  n r  2  d o  z a p y t a n i a  o f e r t o w e g o                                                                                                             
 

Przedmiot zamówienia:  

 

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń  oraz kursów dla nauczycieli  w projekcie: 
„Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem” 

 

WARUNKI SZKOLEŃ ZDALNYCH 
 

1. Szkolenia w trybie zdalnym powinny być prowadzone w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń 

on-line; trener prowadzi szkolenie w czasie rzeczywistym,  w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie 

treści określonych  w programie szkolenia; liczba uczestników szkolenia  powinna umożliwić wszystkim 

interaktywną swobodę udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć (ćwiczenia, rozmowa na 

żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu itp.); materiały dydaktyczne mogą przybrać formę   e-

podręczników, plików dokumentów przygotowanych w dowolnym formacie, materiałów VOD, itp.; 

materiały powinny zostać dostarczone uczestnikom przed rozpoczęciem szkolenia; 

2. Realizator szkolenia powinien zapewnić rozwiązania techniczne pozwalające uczestnikom w pełni 

zrealizować zakładany program szkolenia; realizator szkolenia powinien wskazać:  

2.1.  platformę /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzone będzie szkolenie, 

2.2.  minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer uczestnika, 

2.3.  minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować 

uczestnik, 

2.4.  niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i 

materiałów, 

2.5.  okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w szkoleniu on-line; 

3. w przypadku, gdy szkolenie było już realizowane w formie stacjonarnej organizator szkolenia ma obowiązek 

uzyskania akceptacji zmiany formy szkolenia na zdalną od wszystkich uczestników; fakt uzyskania akceptacji 

powinien być udokumentowany np. w postaci zarchiwizowanej korespondencji mailowej; całość szkolenia 

realizowanego zdalnie musi być rejestrowana/ nagrywana na potrzeby m.in. monitoringu, kontroli lub 

audytu; nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników (wideo), niemniej jeśli 

szkolenie ma formę szkolenia zdalnego, na nagraniu powinien być widoczny trener, a podmiot realizujący 

szkolenie powinien zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich uczestników na 

szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i wygenerowanie z systemu raportu 

na temat obecności/aktywności uczestników, czy też zebranie od uczestników potwierdzeń przekazanych 

mailem, że uczestniczyli w szkoleniu; na tej podstawie powinna zostać sporządzona lista obecności na 

szkoleniu); nagrywanie szkolenia i udostępnianie nagrania do celów kontroli, audytu lub monitoringu nie 

wymaga zgody trenera - jest obligatoryjne; jeżeli trener nie wyrazi na to zgody, wówczas szkolenie nie może 

się odbyć; udostępnienie nagrania do celów utrwalania efektów uczenia się jest opcjonalne i wymaga 

pozyskania przez podmiot realizujący szkolenie zgody od trenera na wykorzystanie nagrania do takiego 

celu; 

4. Realizacja formy zdalnej nie zwalnia podmiotu realizującego szkolenie z obowiązków związanych z 

badaniem efektywności wsparcia, w tym pomiaru kompetencji nabytych na szkoleniu; 

5. Realizator szkolenia musi zapewnić możliwość przekazania uczestnikom dokumentów potwierdzających 

zakończenie udziału w szkoleniu/efekty uczenia się/uzyskane kwalifikacje; dokumenty te mogą mieć formę 

elektroniczną. 

 
 


