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REFERENCJE
Działając w imieniu Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
z siedzibą przy ulicy Niedzielskiego 2,35-036 Rzeszów niniejszym zaśvnadczam, że

firma Podkarpackie

Towarzystwo Edukacji Alterna§wnej ,,Wszechnica"
Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rzeszowskiej ro, s8 - 4o4 Krosno wykonała usługę
w zakresie przeprowadzenia niżej wymienionego szkolenia dla nauczycieli
przedmiotów ogólnych:

Zorganizowanie

i

przeprowadzenie szkolenia

pn.

,,Podnoszenie kompetencji
cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK
zakupionych do szkól lub placówek systemu oświaĘoraz włączanie narzędzi TIK do
nauczania przedmiotowego" dla nauczycieli przedmiotów ogólnych zakończonego
stosorrrnym zaśńadczeniem potwierdzającym ich kompetencje dla zss nauczycieli
wwymiarze 48oo godzin tj. rzo grupyx 4o godzin szkoleniowych:

. dla

.

229 nalczycieli w rłry.łniarzeL52o godzin tj. s8 grup x 4o godzin
szkoleniowych w projekcie ,,Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie
info rmacyj no -komunikacyj ne " ;
dla z63 nauczycieli w wymiatze t7zo godzin tj. +s grup x 4o godzin
szkoleniowych w projekcie,,Wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania
ko mpete ncj i informatycznych i prąłodn iczy ch" ;
dla z4t nauczycieli w wymiarze 156o godzin tj. 39 grup x 40 godzin
szkoleniowych w projekcie ,,Czas na Technologie informacyjno
komunikacyj ne i eksperyment ".

Zgodnie z umowami nr tlPU lZP / t7, m z/PIJ lZP f t7 oraz nr glPU /ZP f t7 zawaĘ.rmi
w dniu o7.o7.2ot7 t. w ramach projektów pn. ,,Do wiedzy ptzez eksperyment oraz
technologie informacyjno-komunikacyjne"; ,,Wykorzystanie technologii
informaryjno-komunikaryjnych otaz eksperymentu w procesie nauczania oraz
rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych"; ,,Czas na Technologie
informacyjno komunikacyjne i eksperlrment" reąlizowąnymi u) ramach
Regionalnego Progrąmu Operacyjnego Wojeuództwą Podkarpackiego ną lątą
2o14-2o2o współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości brutto 55z ooo,oo zł.
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zamówienia zostały wykonane terminowo izna|eĄłtą starannością.
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