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Opis przedmiotu zamówienia na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego 

projektu „Wcześniejszy start szkolny ucznia – innowacyjne studia dla nauczycieli” 

 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie w związku z realizacją projektu „Wcześniejszy start 

szkolny ucznia – innowacyjne studia dla nauczycieli” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach EFS, składa zapytanie ofertowe dotyczące opracowania narzędzia badawczego, 

przeprowadzenia badania ewaluacyjnego mierzącego rezultaty miękkie projektu oraz przygotowanie 

raportu. 

 Zamawiający:  

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie 

Adres: ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa  

REGON: 010291998 

NIP: 526-172-30-36 

Telefon: 22 823 66 23 wew. 107,151 

Faks: 22 823 66 69 

Wstęp: 

Celem ogólnym projektu jest przygotowanie przyszłych nauczycieli woj. lubelskiego  do prowadzenia 

zajęć w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Zakłada się m.in.: 

• nabycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć w przedszkolu i klasach I-III; 

• wyposażenie ich w wiedzę umożliwiającą wspieranie zdolności rozwojowych dzieci, 

dokonywanie stałej obserwacji, przejawianie indywidualnego podejścia do każdego ucznia; 

• przygotowanie absolwentów do wykorzystania komputera w procesie dydaktycznym; 

• nabycie umiejętności opracowania i realizacji indywidualnego programu wspomagania rozwoju 

dziecka; 

• doskonalenie i rozwój wiedzy i kompetencji miękkich w zakresie wejścia na rynek pracy. 

Projekt jest zgodny z celami szczegółowymi Priorytetu III PO KL w zakresie podniesienia jakości systemu 

kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz poprawy stopnia powiązania oferty w zakresie kształcenia i 

szkolenia z potrzebami rynku pracy, w szczególności poprzez dostosowanie programów nauczania i 

materiałów dydaktycznych oraz włączenie praktyki zawodowej w proces nauczania. 

Działania realizowane w ramach projektu: 

1. Zarządzanie projektem zapewniające sprawną realizację celów, zadań, osiągnięcie zakładanych 

rezultatów twardych i miękkich oraz wysoką jakość projektu; 

2. Rekrutacja na studia; 
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3. Uruchomienie i realizacja studiów I stopnia w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich: 

pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (45 uczestników) 

Zakładane rezultaty projektu: 

• Objęcie 45 BO nową specjalnością: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; 

• Zrealizowanie zaplanowanej liczby zajęć (wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, seminariów, 

warsztatów); 

• Ukończenie studiów przez nie mniej niż 32 BO; 

• Zrealizowanie przez 45 BO planowanej liczby praktyk zawodowych; 

• Zwiększenie świadomości BO w zakresie konieczności ciągłego rozwoju zawodowego, 

pogłębiania wiedzy ogólnej i specjalistycznej; 

• Wzrost poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie zastosowania nowoczesnych metod 

wychowania i nauczania w klasach I-III; 

• Podniesienie kompetencji miękkich BO z zakresu asertywności, autoprezentacji i twórczego 

rozwiązywania problemów; 

• Przygotowanie BO do wejścia na rynek pracy poprzez rozwój postawy przedsiębiorczości; 

• Podniesienie kompetencji kluczowych BO z zakresu języków obcych i technologii informacyjnej. 

 

Zakres ewaluacji 

Cel badania: ocena wpływu podejmowanych działań projektu w zakresie wsparcia przyszłych nauczycieli 

województwa lubelskiego i przygotowania ich do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej.  

 

Metodologia badania 

Kryteria: 

W badaniu powinny być uwzględnione następujące kryteria ewaluacyjne: 

• trafność, 

• skuteczność, 

• użyteczność. 

Proponowane narzędzia badawcze to: 

• ankieta skierowana do uczestników (45 osób), 

• analiza dokumentów i danych zastanych (desk research).  

 

Oczekiwania wobec Wykonawcy badania 

Od Wykonawcy oczekuje się: 
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• opracowania raportu metodologicznego zawierającego minimum: opis proponowanej 

metodologii badania wraz z uzasadnieniem, harmonogram badania oraz proponowanych 

narzędzi badawczych;  

• realizacji badania; 

• pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt 

telefoniczny, e-mail); 

• informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla 

realizacji badania (na bieżąco); 

• przekazania Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu końcowego z badania we wskazanym 

terminie, 

• przekazania Zamawiającemu na zakończenie badania pełnej dokumentacji badania 

ewaluacyjnego (m.in. ankiety ewaluacyjne). 

Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia dodatkowych informacji, których pozyskanie będzie 

konieczne dla realizacji badania. 

 

Forma i treść raportu końcowego 

Zleceniodawca oczekuje opracowania Raportu końcowego z badania. 

Struktura Raportu końcowego: 

1. spis treści; 

2. wprowadzenie (opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania, zastosowanej metodologii) i 

technik badawczych; 

3. opis wyników badania, ich analiza i interpretacja; 

4. wnioski (podsumowanie badania z uwzględnieniem specyfiki badanego obszaru) i rekomendacje  

Wykonawca dostarczy raport (w tym wersję roboczą) w wersji elektronicznej (e-mail) oraz papierowej. 

Tekst główny raportu nie powinien liczyć więcej niż 50 stron, przyjmując średnio 2 300 znaków na 

stronę. 

 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Badanie zostanie zrealizowane w ciągu 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy do 

dnia odbioru ostatecznej wersji raportu końcowego. 

 

Miejsce, sposób i termin składania ofert 

W wersji papierowej na adres: Wydział Zamiejscowy w Lublinie, ul. Słowicza 3, 20-336 Lublin 

do dnia 29 października 2010r. do godziny 15:00.  

Oferta musi zostać przygotowana według załącznika nr 1. 
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Wybór wykonawcy realizującego zlecenie  

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 3 listopada 2010 r.  

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową najpóźniej w dniu  4 

listopada  2010 r.   

Zamawiający zastrzega możliwość wyboru i unieważnienie zapytania bez podania przyczyn. 
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Zał. 1 

O F E R T A 

Ja/My niżej podpisani  

................................................................................................................................................................... 

z siedzibą:............................................................................................................................................... 

 

składamy niniejszą ofertę na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego projektu „Wcześniejszy start 

szkolny ucznia – innowacyjne studia dla nauczycieli” 

 -  zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia  

 

za cenę netto:...........................................zł,  

 

plus podatek VAT ....................................zł 

 

 

tj. cena brutto.............................................zł 

 

(słownie:...................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

........................................................ 

            miejscowość i data                                                                                                        

                                                       ………………………………………………….………………………. 

          Pieczęć i podpis Wykonawcy  lub  osoby uprawnionej do  

         reprezentowania Wykonawcy 

 

 


