
 
  

Załącznik nr 1  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Charakterystyka uczestników: obcokrajowcy zamieszkujący Białystok i powiat białostocki 

posiadający prawo do legalnego zatrudnienia w RP - osoby rosyjskojęzyczne posługujące się 

językiem polskim w różnym stopniu. 

2. Cel realizacji wsparcia: Wsparcie musi uwzględniać zaproponowane standardy efektów uczenia się 

dostosowane do możliwości, potrzeb i oczekiwań beneficjentów. Uczestnicy projektu podniosą 

umiejętności w zakresie, m.in.: Planowanie i prowadzenie domowego budżetu; Korzystanie ze stron 

internetowych i serwisów społecznościowych; Korzystanie z serwisów i platform internetowych; 

Korzystanie ze smartfonów i/lub tabletów. Prowadzenie korespondencji mailowej służbowej i 

prywatnej; Tworzenie pism urzędowych oraz wypełnianie formularzy urzędowych; Tworzenie listu 

motywacyjnego i CV; Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji użytkowej z różnych źródeł; 

Pozyskiwanie i przetwarzanie treści reklamowych i promocyjnych z różnych źródeł. 

W czasie realizacji działań podejmowanych w ramach projektu na podstawie informacji z diagnozy 

umiejętności i potrzeb uczestników uwzględnione zostaną aspekty newralgiczne (i niezbędne) w 

danych formach i metodach pracy. Stwarzanie okazji do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z 

prowadzącymi zajęcia i innymi uczestnikami projektu, w tym zwłaszcza w ramach grup wsparcia w 

obrębie grup poszczególnych doradców – opiekunów edukacyjno-motywacyjnych. Uczestnicy 

projektu podniosą umiejętności w zakresie, m.in.:  

Modułu I, który obejmuje Tworzenie pism urzędowych oraz wypełnianie formularzy urzędowych; 

Tworzenie listu motywacyjnego i CV; Prowadzenie korespondencji mailowej służbowej i prywatnej; 

Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji użytkowej z różnych źródeł; Pozyskiwanie i przetwarzanie 

treści reklamowych i promocyjnych z różnych źródeł. W części efektów powielonych z modułem III 

zakres Modułu I obejmować´ będzie poprawność językową. Tematyka zajęć pozwoli beneficjentom 

udoskonalić umiejętności rozumienia i tworzenia informacji, identyfikować próby manipulacji 

zawarte w różnych źródłach (reklama, Internet itp.), dokonywać prostych analiz zawartych w 

materiale źródłowym pod kątem potencjalnych zagrożeń dla określonych grup (wiekowych lub 

wspólnot); ocenianiem informacji pod kątem jej wiarygodności (w tym matematycznym), 

komunikować´ uzyskane informacje w sposób dostosowany do potencjalnych odbiorców (zapewni 

rozwój kompetencji społecznych, w tym osobistych).  

Modułu II, który obejmuje Planowanie i prowadzenie domowego budżetu Tematyka zajęć pozwoli 

planować budżet gospodarstwa domowego w perspektywie czasowej; szacować wydatki i inne 

potrzeby domowników; planować rezerwy finansowe; poszukiwać źródła oszczędności; zestawiać 

dochody i wydatki (zapewni doskonalenie rozumowania matematycznego); zdobywaniem i 

wykorzystywaniem wiedzy na temat kredytów i pożyczek (rozwinie umiejętności w zakresie 

rozumienia i tworzenia informacji); sprawdzaniem realizacji budżetu przez innych członków 

gospodarstwa i komunikacji w tym zakresie (pozwoli na doskonalenie kompetencji społecznych); 

przygotowaniem domowego budżetu w formie pisemnej, np. z wykorzystaniem arkusza 

kalkulacyjnego i korzystaniem z bankowości internetowej (zapewni doskonalenie kompetencji 

cyfrowych). 

Modułu III, który obejmuje Korzystanie z serwisów i platform internetowych, Korzystanie ze 

smartfonów i/lub tabletów, Korzystanie ze stron internetowych i serwisów społecznościowych, 

Prowadzenie korespondencji mailowej służbowej i prywatnej, Pozyskiwanie i przetwarzanie 

informacji użytkowej z różnych źródeł, Pozyskiwanie i przetwarzanie treści reklamowych i 

promocyjnych z różnych źródeł, Tworzenie pism urzędowych oraz wypełnianie formularzy 

urzędowych, Tworzenie listu motywacyjnego i CV, Planowanie i prowadzenie domowego budżetu. 

W części efektów powielonych z Modułem I i II zakres Modułu III obejmować będzie techniczne 

wykorzystanie urządzeń i wprowadzania tekstu do aplikacji. Tematyka zajęć pozwoli nabyć 

podstawową wiedzę o budowie komputera/tabletu, systemie operacyjnym i podstawowym 

oprogramowaniu użytkowym, a następnie ukształtować umiejętności wykorzystania komputera do 

realizacji w pełni indywidualnego planu edukacyjnego. Zapewni udoskonalenie umiejętności z 

zakresu rozumienia informacji (treści komunikatów wyświetlanych w systemie, oprogramowaniu 

użytkowym lub pojawiających się na stronach www), wpłynie na  wzrost wiary w siebie, poprawę˛ 

samooceny w związku z nabyciem podstawowych umiejętności cyfrowych.  



 
  

3. Wsparcie edukacyjne realizowane będzie w ramach poszczególnych modułów w formie grupowej 

(spotkania po 2h, łącznie 60 godzin na grupę, 10 grup) oraz indywidualnych konsultacji (2h/os.). W 

ramach wsparcia edukacyjnego uczestnicy przejdą, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przez 

2 lub 3 moduły odpowiadające zakresom dla właściwych kompetencji podstawowych (Czytanie i 

rozumienie tekstu (80os.), Liczenie i rozumowanie matematyczne (30os.), Umiejętność korzystania 

z ICT (80os.) oraz dodatkowych umiejętności z zakresu: Komunikacja interpersonalna, 

Dostosowanie do zmian, Praca w zespole, Wyznaczanie realistycznych celów życiowych, Radzenie 

sobie w sytuacji konfliktu i rozwiazywanie konfliktów, Podejmowanie decyzji, Wykazywanie się 

inicjatywa˛. Moduły I i III realizowane będą w 10 grupach 8-osobowych (wszyscy uczestnicy), a 

moduł II w 3 grupach 10-osobowych (wyłącznie osoby wykazujące deficyty w tym zakresie). 

Uzupełnieniem do zajęć grupowych będą˛ zajęcia indywidualne (konsultacje) - śr. 2h/os. W trakcie 

zajęć (grupowych) uczestnikom zapewniony będzie przez zamawiającego drobny poczęstunek 

(głównie w postaci owoców) i przerwy kawowe. Wykonawca odpowiedzialny będzie za 

przygotowywanie i przekazanie uczestnikom materiałów szkoleniowych. Każdy z uczestników 

skorzysta również z zakupionego przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zajęć tabletu (min. 

10’), który będą wykorzystywali w procesie edukacji, w tym do wykonywania prac. 

4. Metody oparte na: - słowie - opowiadanie, pogadanka, opis, dyskusja; -obserwacji i pomiarze - 

pokaz, pomiar; -metody oparte na praktycznej działalności uczestników - ćwiczenia, zajęcia 

praktyczne; -metody aktywizujące - burza mózgów, symulacja, problemowa itp.  

5. Narzędzia edukacyjne: teksty źródłowe, karty pracy, prezentacje, filmy dydaktyczne, 

oprogramowanie użytkowe itp. Wszystkie ze stosowanych metod i narzędzi edukacyjnych będą 

dostosowane do potrzeb i możliwości, zwłaszcza językowych, uczestników i zawarte w 

scenariuszach zajęć opracowanych przez Wykonawcę. Przewiduje się tworzenie portfolio przez 

każdego z uczestników pod kierunkiem doradcy - opiekuna edukacyjnego (Zamawiający) 

obejmujące osiągnięcia, wypracowane produkty np. CV, list motywacyjny.  

6. Wykonawca odpowiedzialny będzie również za opracowanie i przygotowanie w ramach 

realizowanych zajęć pakietu materiałów dla prowadzących zajęcia i pakiety zawierające zestawy 

ćwiczeń oraz materiały poglądowe dla uczestników, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, 

przez prowadzących zajęcia. Opracowania poza programem dostosowanym do 

indywidualnych/zdywersyfikowanych potrzeb uczestników obejmować będą nie tylko materiały i 

zadania w tradycyjnym ujęciu, ale w głównej mierze materiały interaktywne np. animacje, filmiki, 

gry edukacyjne zamieszczone (przekazanie praw autorskich) na platformie edukacyjnej Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku – materiały, z których uczestnicy modelu będą mogli 

korzystać poprzez dostęp on-line, zarówno w trakcie zajęć stacjonarnych jak i w ramach powtórzenia 

materiału w warunkach domowych. Interaktywne materiały uwzględniać będą, w miarę możliwości, 

dynamikę zmian na rynku/w otoczeniu poprzez wykorzystanie odniesień do aktualnie (również 

aktualizowanych w przyszłości) obowiązujących danych, przepisów, wytycznych dostępnych on-

line. Całość ubrana ma być w nowoczesną, przyjazną użytkownikowi, szatę graficzną. 

7. Zasoby eksperckie Wykonawcy/wymagania dla prowadzących: nauczyciele ze stopniem awansu 

zawodowego na poziomie nauczyciela mianowanego z poszczególnych zakresów modułów lub 

specjaliści z zakresu: przedmiotów humanistycznych (czytanie ze zrozumieniem), informatyki 

(umiejętności cyfrowe), matematyki w tym rachunkowości i finansów (myślenie matematyczne, 

ocena wiarygodności i przydatności informacji), marketingu oraz komunikacji (kompetencje 

społeczne) posiadający minimum 5-letnie doświadczenie edukatorskie w zakresie pracy z osobami 

dorosłymi.  

8. Części Zamówienia: Zakres/Harmonogram/Wymiar godzinowy: 

 Część I: Zajęcia edukacyjne Moduł I – 10 grup (8-osobowych) x 60 godzin zajęć grupowych 

(łącznie 600 godzin zajęć grupowych) + 160 godzin indywidualnych konsultacji (śr. 2 godziny 

na uczestnika). Termin realizacji od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2022 r. Opracowanie 

nowoczesnych pakietów edukacyjnych w tym materiały interaktywne i zamieszczenie ich na 

platformie edukacyjnej CKU, np. animacje, filmiki, gry edukacyjne – termin realizacji do  

15 grudnia 2021 r. 

 Część II: Zajęcia edukacyjne Moduł II – 3 grupy (10-osobowe) x 60 godzin zajęć grupowych 

(łącznie 180 godzin zajęć grupowych) + 60 godzin indywidualnych konsultacji (śr. 2 godziny 

na uczestnika). Termin realizacji od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2022 r. Opracowanie 



 
  

nowoczesnych pakietów edukacyjnych w tym materiały interaktywne i zamieszczenie ich na 

platformie edukacyjnej CKU, np. animacje, filmiki, gry edukacyjne – termin realizacji do  

15 grudnia 2021 r. 

 Część III: Zajęcia edukacyjne Moduł III – 10 grup (8-osobowych) x 60 godzin zajęć grupowych 

(łącznie 600 godzin zajęć grupowych) + 160 godzin indywidualnych konsultacji (śr. 2 godziny 

na uczestnika). Termin realizacji od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2022 r. Opracowanie 

nowoczesnych pakietów edukacyjnych w tym materiały interaktywne i zamieszczenie ich na 

platformie edukacyjnej CKU, np. animacje, filmiki, gry edukacyjne – termin realizacji do  

15 grudnia 2021 r. 

9. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Zamawiającego, tj. Centrum Kształcenia Ustawicznego  

im. H. Sienkiewicza w Białymstoku ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok lub inne, wskazane przez 

Zamawiającego miejsce w obrębie granic administracyjnych Miasta Białegostoku. 


