Zamawiający informuje, iż 3 października 2019r. wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego
postępowania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1
W treści zapytania jako Warunek Udziału w postępowaniu do części 1. Webquest podaliście
Państwo wymóg i posiadania przez trenera wykształcenia pedagogicznego.
Wykonawca skieruje do realizacji usługi co najmniej 1 (jedną) osobę, która (każda zosób) będzie
posiadała nw. kwalifikacje odpowiednio dla:
Części I: wykształcenie wyższe pedagogiczne
pedagogiczne (w tym wyższe oraz kwalifikacjepedagogiczne) jak też
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń kadry pedagogicznej z zakresu metody WebQuest oraz
nowoczesnych multimedialnych narzędzi dydaktycznych w wymiarze co najmniej 40h (na jedno
zlecenie) oraz tworzenia nowoczesnychmultimedialnych pomocy dydaktycznych.
Prosimy o wyjaśnienie na podstawie czego został umieszczony ten zapis w zapytaniu?
W mojej opinii, ani przedmiot zamówienia, jak również forma szkolenia, nie
przewiduje konieczności posiadania
posiada wykształcenia właśnie z tego zakresu.Analizując rynek i
dotychczasowe doświadczenie, uważam że do tego typu szkoleń wystarczyłoby podać wymóg
posiadania przez trenera wykształcenia z zakresu np. dziennikarstwa lub innych nauk społecznych.
Tak ścisłe określenie warunków udziału można uznać nieadekwatne lub dyskryminujące w stosunku
do przedmiotu zamówienia a także osób/trenerów posiadających duże doświadczenie (poparte
licznymi referencjami) w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu Metodoligii Webquest.
W związku z powyższym proszę o zmianę warunków udziału w wariancie np. posiadania
wykształcenia wyższego/ewentualnie wykształcenie w zakresie nauk społecznych.
Odpowiedź:
Uczestnikami szkolenia są nauczyciele pracujący z uczniami o specjalnych potrzebach
potrzebach edukacyjnych,
niepełnosprawnych intelektualnie. Potrzeby tej grupy są bardzo specyficzne, gdyż realizacja podstawy
programowej wymaga znajomości zasad pracy pedagogicznej Szkolenie prowadzone przez osobę z
wykształceniem pedagogicznym daje możliwość ukazania praktycznej strony zastosowania
WebQuesta w praktyce szkolnej, większej koncentracji na aspektach szkolnych i zastosowania
nabytych umiejętności w pracy z uczniem. Skuteczność takiego szkolenia jest większa.
większa
Wobec powyższego informuję, że zapisy
zapisy treści zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.
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