
 „Cyfrowa szkoła Wielkoplsk@ 2020” III edycja 

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.1. - Ograniczenie i 

zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do 

edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.3 - Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła 

Wielkopolsk@ 2020). 

Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT 4.940 nauczycieli i 11.680 

uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie 

podstawowym i ponadpodstawowym. 

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia szkół: 

 Projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych, 

z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z uczniem, pracy metodą projektu oraz 

metodą wyprzedzającą, a także różnych form pracy z zastosowaniem komputera i 

Internetu. 

 Doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym przede wszystkim w zakresie rozwijania 

kompetencji cyfrowych, stosowania aktywnych metod pracy z uczniem oraz 

wykorzystania TIK w kształceniu. 

 Stworzenie wewnątrzszkolnej sieci internetowej umożliwiającej podłączenie szkół do 

regionalnej sieci edukacyjnej, stworzenie wielofunkcyjnej platformy edukacyjnej, 

dostarczenie do szkół zestawów pomocy naukowych niezbędnych do realizacji zadań 

uczniowskich. 

 Budowę sieci Wi-Fi w szkołach oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych 

w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak m.in.: laptopy, tablety; wspierające 

realizację zajęć z wykorzystaniem TIK. 

 Stworzenie aplikacji cyfrowych umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu Projektu. 

W III edycji Projektu wybraliśmy podprojekt Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski. 

W ramach podprojektu uczniowie zostaną podzieleni na grupy projektowe. Zadaniem każdej 

grupy projektowej będzie wybór wydarzenia, obiektu lub miejsca mającego znaczenie dla 

danego regionu. Praca uczniów będzie polegała na poszukiwaniach źródłowych, czyli 

pozyskaniu informacji dotyczących wybranego przez siebie tematu projektu z jak największej 

ilości źródeł (m.in. czasopisma, pamiętniki, relacje mieszkańców regionu). 

Jednocześnie uczniowie będą gromadzili dokumentację w formie zdjęć i filmów. Ostatnim 

etapem pracy uczniów będzie stworzenie opisu w formie artykułu hasłowego zawierającego 

informacje o wybranym przez siebie miejscu, wydarzeniu lub obiekcie. Artykuły hasłowe 

będą wzbogacone o pełną dokumentację. Wspólnym efektem pracy uczniów, którzy zostaną 

objęci wsparciem w ramach Projektu będzie encyklopedia dostępna w Internecie.  

Naszym tematem będzie Wyspa Edwarda w Zaniemyślu.  


