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§1. Informacje ogólne
Regulamin dotyczy Szkolenia trenerskiego, zwanego dalej „Szkoleniem” i wdrażania
Programu Szkoleniowego, realizowanych w ramach Projektu: „Cybernauci – kompleksowy
projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” finansowanego ze środków Ministra
Edukacji Narodowej. Jest to II edycja Szkolenia.
Projekt „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań
w sieci”, zwany w dalszej części Regulaminu „Projektem”, jest realizowany w ramach
zadania „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie
bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia” programu
rządowego BEZPIECZNA+.
Realizatorem Projektu i Organizatorem Szkolenia jest Fundacja Nowoczesna Polska
z siedzibą w Warszawie 00-514, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 125.
Celem Projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z internetu przez
grupy docelowe: dzieci i młodzież oraz ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.
Celem Szkolenia jest wyszkolenie grupy kompetentnych trenerów i trenerek – Emisariuszy
Bezpiecznego Internetu we wszystkich regionach Polski. Emisariusze Bezpiecznego
Internetu będą odpowiedzialni za wdrożenie przygotowanego w ramach Projektu Programu
Szkoleniowego poprzez prowadzenie warsztatów dla grup docelowych Projektu w szkołach
w całej Polsce (każdy Emisariusz na obszarze swojego województwa).
W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 1600 szkół z całej Polski, w tym szkół
podstawowych, gimnazjów, liceów, techników oraz szkół zawodowych.
§2. Organizacja Szkolenia
Szkolenie obejmuje 135 godzin szkoleniowych (godziny dydaktyczne – 45 minut): 2 sesje
szkoleniowe – siedmio- i dwudniowa oraz 3 dwudniowe sesje superwizyjno-ewaluacyjne.
W trakcie sesji szkoleniowych Uczestnicy i Uczestniczki poznają przygotowany w ramach
Projektu Program Szkoleniowy dla szkół. Na jego podstawie, po udziale w sesjach
szkoleniowych będą prowadzić w szkołach zakwalifikowanych do Projektu warsztaty
z uczniami, nauczycielami oraz rodzicami.
Dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność podczas dwóch dni szkoleniowych.
Sesje szkoleniowe i ewaluacyjno-superwizyjne odbywają się w wynajętym ośrodku
szkoleniowym w woj. mazowieckim w terminach:
a) I sesja szkoleniowa: 7-13 sierpnia 2017,
b) II sesja szkoleniowa: 29 września - 1 października 2017,
c) I sesja ewaluacyjno-superwizyjna: 25-26 listopada 2017,
d) II sesja ewaluacyjno-superwizyjna: 17-18 marca 2018,
e) III sesja ewaluacyjno-superwizyjna: 9-10 czerwca 2018.

5. Uczestnictwo w Szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia zakwaterowanie
i wyżywienie podczas sesji oraz dofinansowuje koszty dojazdów. Szczegółowe warunki
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zostaną podane wraz z informacją o zakwalifikowaniu się do udziału w Szkoleniu.
6. Uczestnicy i Uczestniczki Szkolenia otrzymają certyfikat ukończenia Szkolenia po
zrealizowaniu pełnego Programu.
7. Wszelkie informacje związane z organizacją sesji ogłaszane będą przez Organizatora na
stronie Projektu www.cybernauci.edu.pl oraz przesłane e-mailem.
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§3. Rekrutacja
Rekrutacja Uczestników i Uczestniczek prowadzona będzie w terminie 19.04 – 30.05.2017r.
Harmonogram rekrutacji:
a) 19.04 – 07.05 – składanie dokumentów aplikacyjnych: formularza zgłoszeniowego
oraz CV,
b) 08.05 – 16.05 – weryfikacja formalna oraz analiza otrzymanych dokumentów
aplikacyjnych,
c) 17.05 – 26.05 – rozmowy kwalifikacyjne (telefon, skype) ze wstępnie wybranymi
kandydatami i kandydatkami,
d) 30.05 – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji – zawiadomienie drogą mailową
osób zakwalifikowanych.
Uwaga! Brak informacji świadczy o niezkwalifikowaniu do udziału w Projekcie.
Osoby zakwalifikowane zostaną poproszone o potwierdzenie chęci udziału oraz
dostarczenie świadectwa o niekaralności (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszej
sesji szkoleniowej).
Warunkiem udziału w rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest
dostępny na stronie Projektu: www.cybernauci.edu.pl i przesłanie go do Organizatora razem
z dołączonym CV w terminie do 07.05.2017 r.
Po zamknięciu okresu składania dokumentów, przesłane zgłoszenia zostaną sprawdzone pod
względem formalnym, a następnie przekazane Komisji Rekrutacyjnej do oceny
merytorycznej.
Podstawą oceny merytorycznej będzie analiza dokumentów aplikacyjnych. Komisja
Rekrutacyjna
weźmie
pod
uwagę
miejsce
(województwo)
zamieszkania
kandydata/kandydatki. Pod uwagę będą brane również:
a) motywacja do udziału w Projekcie,
b) doświadczenie w pracy z grupami docelowymi (wymagane doświadczenie w pracy
z co najmniej jedną z grup docelowych projektu: dziećmi, młodzieżą, osobami
dorosłymi: rodzicami lub nauczycielami),
c) wiedza i kompetencje w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci oraz technologii
informacyjno-komunikacyjnych,
d) znajomość lokalnego środowiska szkolnego.
W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci oraz równości szans
odnoszących się do wieku, wykształcenia i stopnia niepełnosprawności kandydata.
W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzić będą: Kierownik Merytoryczny Projektu,
Koordynator Zespołu Trenerów oraz Prezes Zarządu Fundacji Nowoczesna Polska.
Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna dokona wyboru min.
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15 osób, które wezmą udział w Szkoleniu. Pozostałe osoby, które przejdą rozmowę
kwalifikacyjną, a nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zostaną umieszczone
na liście rezerwowej.
9. Z osobami zakwalifikowanymi zostaną zawarte umowy udziału w Szkoleniu i Projekcie.
10. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej możliwe jest zaproponowanie jego
miejsca kandydatowi/kandydatce z listy rezerwowej.
§4. Osoby Uczestniczące
1. Osoby zakwalifikowane podpiszą z Organizatorem, podczas pierwszej sesji szkoleniowej
(sierpień 2017 r.), umowy udziału w Projekcie, które regulować będą wzajemne
zobowiązania stron dotyczące: zakwaterowania, wyżywienia, zwrotu kosztów dojazdu,
zapewnienia materiałów szkoleniowych i kadry dydaktycznej, udziału w zajęciach,
zwolnień, nieobecności, ewaluacji, wdrażania Programu Szkoleniowego (w tym:
dostarczenia odpowiednich dokumentów, wsparcia Organizatora w rekrutacji szkół oraz
wynagrodzenia Emisariuszy).
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§5. Program Szkoleniowy
W trakcie sesji szkoleniowych osoby uczestniczące poznają Program Szkoleniowy –
program warsztatów dla grup docelowych Projektu.
Po wzięciu udziału w sesjach szkoleniowych trenerzy i trenerki staną się Emisariuszami
Bezpiecznego Internetu.
Zadaniem Emisariuszy będzie wdrażanie Programu Szkoleniowego w szkołach.
Wdrażanie Programu Szkoleniowego rozpoczęło się we wrześniu 2016 roku i potrwa do
grudnia 2018 roku.
Za wdrażanie Programu Szkoleniowego Emisariusze otrzymają wynagrodzenie.
Wynagrodzenie za godzinę warsztatową wynosi 80 zł brutto. W ciągu miesiąca Emisariusz
poprowadzi ok. 15-25 godzin warsztatów. Szczegółowe informacje na temat wysokości
wynagrodzenia zostaną określone w umowie między Emisariuszem a Organizatorem.
Organizator nie gwarantuje pokrycia kosztów dojazdu na warsztaty.
Rekrutacja szkół do udziału w Projekcie jest prowadzona przez Organizatora. Emisariusze
mogą i powinni wspierać organizatora w tym działaniu (np. poprzez docieranie do szkół w
okolicy).

§6. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia na stronie Projektu: www.cybernauci.edu.pl.
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