
 
 

 

Poznań 8 lutego 2021 
Szanowni Państwo, 
Dyrektorki i Dyrektorzy 
Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury 
 

 

 

Mam przyjemność poinformować, że przystępujemy do realizacji projektu „Liga eSzkoła”. Przedstawiamy 
Państwu harmonogram działań w projekcie:  

Etap Okres realizacji  Działanie  

1 1 marca 2021 - 31 marca 2021 Podpisywanie umów z GSIK 

2 1 kwietnia 2021 - 30 maja 2021 Dostawa wyposażenia do placówek GSIK 

3 1 czerwca 2021 - 14 września 2021 Szkolenie dla pracowników GSIK – część teoretyczna 

4 15 września 2021 - 13 kwietnia 2022 Szkolenie dla pracowników GSIK – część praktyczna 

5 30 kwietnia 2022 Zakończenie projektu  

      

Etap 1 - Podpisywanie umów z GSIK1 

Na adres Państwa placówek zostaną wysłane 2 egzemplarze podpisanych przeze mnie umów oraz dodat-
kowe formularze zgłoszeniowe obowiązujące w Projekcie. Prosimy o ich podpisanie i odesłanie następują-
cych dokumentów: 

1. Jednego egzemplarza umowy. 
2. Oryginału wypełnionej i podpisanej przez Państwa deklaracji uczestnictwa w projekcie. 
3. Zgłoszenie placówki oraz zgłoszenie pracownika 

Do dokumentów  zostanie załączona koperta zwrotna z adresem biura projektu. Umowy będą zawierane na 
okres od 1 kwietnia 2021 do 30 kwietnia 2022 roku, czyli na 13 miesięcy  

  

 
1 GSIK – Gminna Samorządowa Instytucja Kultury 



 
 

 

Etap 2 – Dostawa wyposażenia do placówek GSIK 

W czasie realizacji tego etapu projektu do Państwa placówek zostanie dostarczone wyposażenie laborato-
rium robotyki składające się z: 

1. 2 notebooków 
2. 2 tabletów 
3. 2 robotów LEGO Spike 
4. 1 maty konkursowej  FIRST Lego League2 
5. Routera LTE z funkcją Wi-Fi  

Wszystkie urządzenia będą dostarczane pocztą kurierską z potwierdzeniem odbioru. Urządzenia będą fa-
brycznie nowe i oryginalnie zapakowane. Przy odbiorze należy sprawdzić czy opakowania są nienaruszone. 
W odpowiednim czasie wyślemy do Państwa oraz umieścimy na stronie internetowej projektu szczegółową 
instrukcję postępowania. 

Dostarczany router LTE będzie posiadał abonament na okres zajęć szkoleniowych i praktycznych. Router wy-
posażony będzie w funkcję sieci lokalnej Wi-Fi, dzięki temu zajęcia będzie można realizować w dowolnym 
miejscu.  

Zwracamy uwagę, że sprzęt przechodzi na Państwa własność po zakończeniu projektu. Ponoszą Państwo 
pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. Zalecamy ubezpieczenie sprzętu od kradzieży. 

 Etap 3 – Szkolenie dla Pracowników GSIK – część teoretyczna 

Program szkoleń obejmuje dwa szkolenia 30 godzinne: ECDL e-Obywatel oraz Programowanie LEGO Spike. 
Zajęcia będą odbywać się w grupach 10 osobowych raz w tygodniu przez 3 godziny lekcyjne. Przewidziano 
10 takich spotkań, po pięć w każdym szkoleniu. Szkolenia będą prowadzone metodą zdalną składającą się z: 

1. Wideokonferencji z trenerem – razem 30 godzin po 15 godzin w każdym szkoleniu. 
2. Pracy własnej na platformie edukacyjnej – razem 30 godzin po 15 godzin w każdym szkoleniu. 

Do dyspozycji uczestników zostanie stworzonych 15 dziesięcioosobowych grup szkoleniowych:  

Godziny spotkań Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

9:00 11:15 Grupa 1 Grupa 4 Grupa 7 Grupa 10 Grupa 13 

11:00 13:15 Grupa 2 Grupa 5 Grupa 8 Grupa 11 Grupa 14 

12:00 14:15 Grupa 3 Grupa 6 Grupa 9 Grupa 12 Grupa 15 

              

 
2 FIRST Lego League -  Projekt FIRST LEGO League został stworzony w ramach partnerstwa między FIRST i  LEGO Group. Podstawą programu FLL jest 

konkurs robotyki. Jest to program przeznaczony dla dzieci, w wieku od 9 do 16 roku życia, stworzony by zaangażować i zafa-
scynować dzieci nauką i nową technologią oraz wyposażyć je w cenne umiejętności przydatne w pracy i życiu. 



 
 

 

Przed rozpoczęciem szkoleń: 

1. Zostanie uruchomiany internetowy system rekrutacyjny pozwalający uczestnikom na wybór grupy 
szkoleniowej.   

2. Do placówek GSIK zostaną dostarczone drukowane wersje materiałów szkoleniowych.  

3. Uczestnicy otrzymają loginy i hasła pozwalające na dostęp do platformy edukacyjnej.  

W trakcie szkolenia i po szkoleniu: 

1. Uczestnik odbywa wszystkie spotkania w tej samej grupie prowadzone przez jednego trenera ECDL 
oraz jednego trenera LEGO. 

2. Szkolenie ECDL e-Obywatel kończy się egzaminem zewnętrznym organizowanym przez Polskie To-
warzystwo Informatyczne. Certyfikat ECDL jest honorowany w całej Unii Europejskiej. 

3. Szkolenie z programowania LEGO-Spike kończy się otrzymaniem Certyfikatu LEGO Education hono-
rowanym na całym świecie.  

Etap 4 – Szkolenie dla Pracowników GSIK – część praktyczna 

Częścią praktyczną szkolenia Pracowników GSIK są zajęcia z młodzieżą organizowane na terenie GSIK. W ra-
mach tych zajęć pracownik będzie zobowiązany do:  

1. Przeprowadzenia rekrutacji 8 uczestników zajęć. 

2. Zaplanowania zajęć w systemie zarządzania szkoleniami. 

3. Przeprowadzenia 30 godzin zajęć w ramach szkolenia ECDL e-Obywatel oraz 30 godzin zajęć Progra-
mowanie LEGO Spike.  

4. Aktualizacji danych w systemie zarządzania szkoleniami.  

5. Tworzenia niezbędnej dokumentacji zajęć. 

Zajęcia zostały zaplanowane jako 2 godzinne (2x 45 min.) spotkania realizowane co najmniej raz w tygodniu. 
W związku z tym w planie jest 15 spotkań ECDL e-Obywatel oraz 15 spotkań Programowania LEGO Spike. Na 
zrealizowanie tych zajęć przewidziano 30 tygodni. Decyzja o terminach spotkań należy do Placówki i Pracow-
nika GSIK. Ostatecznym terminem realizacji zajęć jest 13 kwietnia 2022 roku. 

Pracownik GSIK otrzyma wsparcie zewnętrznego trenera projektu, który będzie współuczestniczył w prowa-
dzeniu zajęć połowie prowadzonych przez niego zajęć. Trener ten będzie zatrudniony przez organizatorów 
projektu. Koordynatorem tych trenerów jest Polskie Towarzystwo Informatyczne. 

Zajęcia  z dziećmi i młodzieżą analogicznie jak część teoretyczna dla pracowników GSIK kończą się egzaminem 
ECDL oraz certyfikatami ECDL i LEGO dla uczestniczącej w nich młodzieży. 

  



 
 

 

Kontakt do organizatorów  

Za obsługę i kontakt z Państwem odpowiedzialni są pracownicy Partnerów Projektu:  

 

NUTS -3 Powiaty Kontakt 

Pilski 
chodzieski, czarnkowsko-trzcia-
necki, pilski, wągrowiecki, zło-
towski 

Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra  
ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań 

 
Dagmara Kmieciak 

email: pilskie@liga-eszkola.pl  
email: szczecinskie@liga-eszkola.pl 

tel. +48 513 764 265 
Szczeciński 

goleniowski, gryficki, gryfiński, 
kamieński, policki, stargardzki, 
m. Świnoujście 

      

Poznański  
obornicki, poznański, szamotul-
ski, średzki, śremski 

Fundacja eSzkoła 
ul. Ścinawska 19, 60-178 Poznań 

 
Joanna Żyjewska-Sikorska 

email: poznanskie@liga-eszkola.pl 
email: zielonogorskie@liga-eszkola.pl  

tel. +61 2228 600 
Zielonogórski  

krośnieński, nowosolski, świebo-
dziński, wschowski, zielonogór-
ski, żagański, żarski,  
m. Zielona Góra 

      

 
 
W imieniu Partnerów i własnym życzę nam wszystkim wielu sukcesów i satysfakcji w realizacji Projektu. 
 
 
 
 
 
Ryszard Stefanowski  
Prezes Zarządu Fundacji eSzkoła  

 


