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INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE
Projekt pt. „LATARNICY W AKCJI: MAŁOPOLSKA, POMORZE” stanowi inicjatywę na rzecz edukacji
cyfrowej osób pełnoletnich, wykluczonych cyfrowo. Fundamenty merytoryczne projektu
wywiedzione są z doświadczeń oraz wypracowanego w ramach projektu realizowanego przez
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” [SMWI] wspólnie z Ministerstwem Administracji i
Cyfryzacji w latach 2011-2015 pod hasłem: POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS [PCRS].
Projekt trwa do 31 grudnia 2022 roku.

KIM JEST LATARNIK POLSKI CYFROWEJ?
Latarnik Polski Cyfrowej jest edukatorem, który prowadzi zajęcia dotyczące kompetencji
cyfrowych wśród lokalnej społeczności w wybranym przez siebie obszarze działań. Latarnicy będą
działać na podstawie Lokalnych Planów Działań, które sporządzą na potrzeby projektu. Latarnicy
będą realizować plan szkoleń w oparciu o „metodę latarniczą” z którą zapoznają się podczas
szkolenia. Podstawą „metody latarniczej” jest: indywidualizacja procesu nauczania, włączenie
tematyki cyfrowej do głównego nurtu czynności życiowych oraz lokalność i bliskość działań
edukacyjnych. Latarnicy, będą zobowiązani m.in. do:
•
•

regularnego raportowania swoich działań, od którego będzie uzależniona wypłata
środków.
uczestniczenia w spotkaniach regionalnych, webinariach, zjazdach.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU
Projekt będzie realizowany na obszarze 2 województw w których będzie prowadziło swoją
aktywność szkoleniową 100 edukatorów - Latarników Polski Cyfrowej:
1. małopolskiego,
2. pomorskiego,

SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA LATARNIKÓW POLSKI CYFROWEJ
Jednym z pierwszych etapów realizacji projektu będzie rekrutacja i przeszkolenie 100 Latarników
Edukacji Cyfrowej, którzy następnie obejmą wsparciem szkoleniowym osoby powyżej 18 roku
życia. Do dyspozycji Latarników zostanie oddana platforma, opracowana specjalnie na potrzeby
niniejszego projektu. Każdy z Latarników będzie dysponował indywidualnym profilem, który
umożliwi mu m. in. generowanie raportów, sprawozdawczość czy też nawiązywanie kontaktów z
innymi Latarnikami.

Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji Latarnicy obowiązkowo wezmą udział w 2-dniowym
szkoleniu wprowadzającym.
Minimalne warunki zakwalifikowania na szkolenie Latarników Polski Cyfrowej to:
•
•
•
•

pełnoletniość,
posiadanie kompetencji cyfrowych na poziomie powyżej podstawowym,
preferowane posiadanie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, zajęć edukacyjnych,
uczestnictwo w projekcie PCRS w charakterze Latarnika,
złożenie oświadczenia woli w zakresie gotowości do prowadzenia zajęć szkoleniowych na
warunkach określonych w umowie.

Przebieg szkoleń prowadzonych przez Latarników będzie poddany ewaluacji, a postęp w nabyciu i
rozwoju kompetencji cyfrowych będzie przedmiotem badań na początku i na końcu cyklu szkoleń
(pre i post testy). Latarnicy będą zobowiązani do sporządzania raportów miesięcznych.
Każdy z nich przed rozpoczęciem zajęć szkoleniowych:
•
•

przygotuje tzw. Lokalny Plan Działania (LPD) – plan swojej pracy w terenie,
podpisze z SMWI indywidualną umowę określającą jego obowiązki.

Każdy z Latarników po zakończeniu procesu rekrutacji weźmie udział w szkoleniu
wprowadzającym. Szkolenie dotyczyć będzie aktualizacji wiedzy w zakresie wykorzystywania
narzędzi i usług cyfrowych oraz rozwijania kompetencji metodyczno-cyfrowych niezbędnych do
prowadzenia szkoleń w ramach projektu. Szkolenia dla Latarników będą odbywały się w ok. 20
osobowych grupach, stacjonarnie lub online.

LOKALNE PLANY DZIAŁANIA
W przypadku Latarników działających w oparciu o umowę zlecenia w ramach dokumentacji
składanej do SMWI będą oni zobowiązani do sporządzenia Lokalnego Planu Działania –
szczegółowego opisu działań szkoleniowych proponowanych do realizacji w ramach umowy.
Opisy te będą podstawą do sformułowania zapisów przedmiotu umowy między SMWI i
edukatorem.
Lokalne Plany Działania będą zawierały informacje na temat wymaganej do przeszkolenia liczby
osób.
Każdy z Lokalnych Planów Działania musi zawierać informacje na temat: :
a.
harmonogramu realizacji - proponowane terminy i częstotliwość realizacji działań
Latarnika w ramach Lokalnego Planu Działania

b.
miejsca realizacji działań na terenie danego województwa, tj. miejscowość, gminę(-y), i
powiatu,
c.
opisu działań, ze wskazaniem głównego ich celu, wskazującego na ich charakter (np.
szkolenia, prezentacje, konsultacje, warsztaty, seminaria, spotkania integracyjne, doradztwo
itp.), a także innych informacji uszczegóławiających, takie jak np. czas trwania poszczególnych
zajęć, liczba osób objętych danymi zajęciami, używane wyposażenie, tematyka, spodziewane
efekty, program itp.
d.
opisu profilu grupy docelowej, osób objętych działaniami (miejsce zamieszkania, płeć,
inne cechy specyficzne).
Dla sporządzenia opisu Lokalnego Planu Działań Latarnik będzie musiał dokonać wstępnej
diagnozy zasobów i potrzeb w zakresie kompetencji cyfrowych na terenie swojej aktywności
szkoleniowej. SMWI udostępni Latarnikom wzór Lokalnego Planu Działania.

WYNAGRODZENIE LATARNIKÓW ORAZ WSKAŹNIKI
Wynagrodzenie każdego Latarnika jest wypłacane miesięcznie w zależności od liczby
przeszkolonych osób w danym okresie, stawka za przeszkolenie jednej osoby wynosi 104,26 zł
brutto brutto, kwota wynagrodzenia miesięcznego jest iloczynem powyższej kwoty i liczby
uczestników, którzy zakończyli szkolenie w danym miesiącu.
85 Latarników będzie prowadziło zajęcia szkoleniowe w oparciu o umowę z SMWI, a 15 będzie
działało na zasadach wolontariatu. Konkretne lokalizacje powiaty/gminy, w których prowadzone
będą zajęcia zostaną wskazane w umowach na realizację Lokalnych Planów Działania, które
Latarnicy Polski Cyfrowej podpiszą z SMWI.
Wynagrodzenie będzie wypłacane na podstawie umowy zlecenia. Wypłata wynagrodzenia w
danym miesiącu będzie uzależniona od spełnienia obowiązków sprawozdawczych oraz wykazania
minimalnego zakresu działań projektowych.
Każdy z Latarników, który nawiąże współpracę na podstawie umowy zlecenia zobowiąże się do
przeszkolenia określonej liczby uczestników (50 lub 133 osób) w czasie realizacji umowy. Osoba,
która wzięła udział we wsparciu będzie uznana za przeszkoloną po ukończeniu kursu na poziomie
podstawowym (oznacza to opanowanie minimalnego zakresu założonego materiału
szkoleniowego), określonego szczegółowo w LPD przygotowanym przez Latarnika.

WSPARCIE SZKOLENIOWE/INTEGRACYJNE DLA LATARIKÓW
Latarnicy Polski Cyfrowej będą uczestniczyć w spotkaniach regionalnych, webinariach, zjazdach i
innych formach szkoleniowych, które pozwolą im rozwijać kompetencje zaawansowane.
Program szkolenia będzie obejmował:

Webinaria
Latarnicy będą uczestniczyć także w seminariach internetowych prowadzonych przez
specjalistów, w formule prezentacji na żywo transmitowanej online do zarejestrowanych
wcześniej na cyfrowej platformie internetowej projektu i zaakceptowanych przez organizatora
webinarium uczestników. Oprócz wykładu prowadzonego przez eksperta uczestnicy będą mogli w
czasie rzeczywistym korzystać z prezentowanych multimediów, prezentacji i tekstów widocznych
na ekranie komputera. Będą mogli także zadawać pytania poprzez moduł czatu lub zaprezentować
je w specjalnie wydzielonym okienku zdjęcia ze swojej kamery. Czas trwania webinarium wahać
się będzie od 60 min. do 90 min. w zależności od tematyki. W każdym z webinariów weźmie udział
od 20-30 osób. Po zakończeniu webinarium jego nagranie wideo będzie udostępnione na cyfrowej
platformie internetowej projektu w module edukacyjnym. Zakłada się organizację 10 webinariów

Spotkania regionalne
Spotkania zorganizowane będą w każdym z województw objętych projektem w formie warsztatu.
W odróżnieniu od webinariów (które będą miały głównie teoretyczny charakter), spotkania
regionalne nastawione będą na wymianę doświadczeń pomiędzy Latarnikami uczestniczącymi w
projekcie. Latarnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje osiągnięcia. Liczba uczestników średnio 40 osób (4 godz.). Planowana jest organizacja 4 zjazdów regionalnych.

SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW
Odnośnie modelu prowadzenia działań szkoleniowych przyjęto następujące podstawowe
założenia organizacji działań szkoleniowych:
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Obowiązkową część wsparcia stanowi odbycie przez uczestnika zajęć na poziomie
podstawowym.
Czas trwania zajęć na poziomie podstawowym jest określany indywidulanie przez
Latarnika w odniesieniu do każdego z uczestników.
Organizacja kursów na poziomie zaawansowanym jest fakultatywna.
Liczebność grup uzależniona jest od indywidulnej sytuacji i poziomu wiedzy uczestników i
wynosi do 16 osób.
Każdy z wykluczonych cyfrowo uczestników szkoleń projektu „Latarnicy w akcji:
Małopolska i Pomorze” zdobędzie w trakcie szkoleń co najmniej podstawowe kompetencje
– zostanie to potwierdzone za pomocą pre i post testu.
Szkolenia projektu „Latarnicy w akcji: Małopolska i Pomorze” prowadzone będą z
zastosowaniem modelu warsztatowego, polegającego głównie na praktycznym
korzystaniu z Internetu oraz obsłudze sprzętu i aplikacji internetowych. Szkolenia będą się
koncentrowały wokół indywidualnych potrzeb uczestników, prowadzone będą z
zastosowaniem „metody latarniczej”, wypracowanej na potrzeby projektu PCRS i
rozwiniętej w jego trakcie.
Doświadczenia z realizacji projektu PCRS wskazują na to, iż zajęcia z osobami dorosłymi
odbywać się winny w nieformalnej atmosferze odmiennej od szkoły lub certyfikowanych
szkoleń informatycznych, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami poznawczymi.
Uzyskanie certyfikatu lub potwierdzenia ukończenia kursu jest doceniane, ale tylko u
części dorosłych uznawane jest za istotny czynnik motywujący.
Zorganizowanie miejsca prowadzenia zajęć leży co do zasady po stronie Latarnika.
Każdy kurs na poziomie podstawowym zawierać będzie moduły związane z nauką
korzystania z wybranych e-usług publicznych zgodnie z potrzebami uczestnika.
Czas trwania szkoleń to 12 godzin zegarowych z możliwością skrócenia do 6 godzin
zegarowych jeżeli dany uczestnik opanuje w tym czasie materiał dla niego przewidziany.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW NA SZKOELNIA
Za działania rekrutacyjne, organizację sali i sprzętu w projekcie „Latarnicy w akcji: Małopolska i
Pomorze” odpowiedzialni będą Latarnicy Polski Cyfrowej wspierani przez zespół projektowy SMWI,
wsparcie SMWI będzie polegać m. in. na:
•
•

udzielaniu pomocy w kontakcie z instytucjami mogącymi udostępnić Latarnikom salę oraz
sprzęt do prowadzenia zajęć,
nieodpłatnym udostępnieniu wzorów plakatów oraz innych informacji promocyjnych.

Obowiązkiem Latarnika Polski Cyfrowej będzie także sporządzenie analizy danych i diagnozy
zasobów i potrzeb na terenie, na którym prowadził będzie zajęcia. Kolejnym krokiem Latarnika
Polski Cyfrowej będzie zorganizowanie spotkań lub rozmów informacyjnych z podmiotami i
osobami kluczowymi dla rekrutacji uczestników zajęć - interesariuszami rozwoju cyfrowego
gminy.

KONTAKT
Pytania dotyczące projektu proszę kierować do Konrada Mleczki tel. 797-590-419, e-mail:
k.mleczko@mwi.pl
Realizator (Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”) zastrzega sobie możliwość modyfikacji
niniejszego dokumentu w czasie trwania projektu.

DZIAŁALNOŚĆ LATARNIKÓW W INNYCH WOJEWÓDZTWACH
Latarnicy Polski Cyfrowej działają na terenie całej Polski, aby dowiedzieć się więcej wejdź na
https://latarnicywakcji.pl/.

