
 

Toruń, dn. 05.06.2018 

Rozeznanie rynku 

 

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy jest realizatorem zadań w ramach projektu Gminy Miasta Toruń 

pod nazwą „Nauka - to takie proste!”, w ramach którego 24 toruńskie szkoły podstawowe, gimnazjalne 

i ponadgimnazjalne otrzymają, w roku szkolnym 2018/19, wyposażenie pracowni przyrodniczych i 

matematycznych, pozwalające na pracę z uczniami metodą eksperymentu. 

 

Przedmiotem zlecenia realizowanego w ramach tego projektu jest przeprowadzenie 16 godzinnego 

(łącznie przez 2 dni), dwudniowego szkolenia dla nauczycieli matematyki, biologii, chemii, geografii 

oraz przyrody. Celem szkolenia jest  zapoznanie nauczycieli z metodą eksperymentu naukowego i 

zasadami prowadzenia zajęć przy użyciu sprzętu dostarczanego szkołom w ramach projektu.  

 

Szkolenie będące przedmiotem zlecenia odbędzie się w dniach 16 i 17 czerwca 2018. Termin 

realizacji zlecenia nie ulegnie zmianie. 

 

W ramach realizacji zlecenia Zamawiający zapewni salę wyposażoną w komputer, rzutnik, flipchart, 

pisaki, wydruki z przykładowymi scenariuszami lekcji, wykorzystującymi elementy dostarczanego 

wyposażenia oraz niezbędną salę laboratoryjną, pomoce i środki potrzebne do przeprowadzenia dwu 

wybranych eksperymentów opisanych w przykładowych scenariuszach. Scenariusze do 

przeprowadzenia zajęć zapewnia Zamawiający.  

 

Program szkolenia musi być przygotowany w konsultacji z Zamawiającym i musi obejmować co 

najmniej następujące elementy: 

1. Wstęp do metody eksperymentu, 

2. Moduł laboratoryjny (przeprowadzenie przez każdego z nauczycieli dwu eksperymentów 

opisanych w przykładowych scenariuszach), 

3. Warsztaty dot. przygotowania scenariuszy lekcyjnych w oparciu o treści Podstawy 

Programowej, wykorzystujących elementy wyposażenia dostarczanego szkołom, 

4. Warsztaty polegające na przygotowaniu scenariuszy lekcji, wykorzystujących eksperymenty  

prezentowane w centrach nauki, na przykładzie ekspozycji Centrum Nowoczesności Młyn 

Wiedzy (CNMW). Warsztaty muszą być poprzedzone zapoznaniem się uczestników z 

eksponatami i eksperymentami prezentowanymi na wystawach CNMW. 

 

Zamawiający udzieli zamówienia 16 wykonawcom. Zamówienie zostanie udzielone w formie 

umowy zlecenia. 

 

Prosimy o wycenę pracy polegającej na przeprowadzeniu 16h lekcyjnych zajęć dla grupy 20-30 

nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Prosimy o podanie kwoty brutto za godzinę prowadzenia 

szkolenia. 

 

 

 

Wycenę w kwocie brutto za godzinę prowadzenia szkolenia, prosimy przesłać do dnia 08.06.2018 

(piątek) do godz. 12.00, na adres p.ladynska@centrumnowoczesnosci.org.pl 


