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Zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  

(w odniesieniu do wersji 1.11) 
 

Lp. Rozdział 
Działanie / Nazwa 

elementu 
Zmiana Uzasadnienie 

1. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.1 
Poddziałanie 8.1.3 

Zmiana nazwy 
Było: 
Kształcenie ogólne – eSzkoła Wielkopolska 2020 – projekt pozakonkursowy 
Jest: 
Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 – projekt pozakonkursowy 

Doprecyzowanie 
zapisów 

2. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.1 
Poddziałanie 8.1.3 
6. Typy projektów 

Było: 
1. Prowadzenie i upowszechnienie uczenia metodą projektów uczniowskich z zastosowaniem 

narzędzi informatycznych i rozwijania kompetencji cyfrowych. 
2. Upowszechnianie uczenia i wsparcia dla uczniów zdolnych oraz upowszechnianie kształcenia po 

ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej, rozwój kompetencji cyfrowych. 
3. Kształcenie nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi TIK w nauczaniu i organizacji pracy z 

uczniami, w tym zastosowanie metody kształcenia wyprzedzającego. 
4. Przygotowanie w szkołach infrastruktury szerokopasmowego 

dostępu do Internetu i wyposażenie pracowni TIK. 
 

Jest: 
Realizacja kompleksowego projektu będzie oparta na: 
1. Prowadzenie i upowszechnianie metod nauczania (w oparciu o strategię kształcenia 
wyprzedzającego wraz z metodą projektów uczniowskich) z zastosowaniem narzędzi informatycznych 
i rozwijania kompetencji cyfrowych opartych na TIK. 
2. Wzmocnienie kompetencji cyfrowych uczniów poprzez wykorzystanie aplikacji/programów wraz z 
dokumentacją i programem szkoleń (np. Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski, Cyfrowa 
Mapa Dorzecza Warty) oraz innych narzędzi wirtualnych (np. ligi przedmiotowe, wykłady 
akademickie, nauka programowania). 
3. Kształcenie nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi TIK w nauczaniu i organizacji pracy z 
uczniami, w tym m.in. zastosowanie metody kształcenia wyprzedzającego, opracowanie i wdrożenie 
pedagogicznych warunków stosowania narzędzi TIK (w tym poprzez wielofunkcyjną platformę 
edukacyjną), a także rozwój sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli. 
4. Przygotowanie w szkołach infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu, a także 
wyposażenie pracowni i laboratoriów w TIK. 

Doprecyzowanie 
zapisów 

3. 

2. Informacje na 
temat Osi 
Priorytetowych i 
Działań WRPO 

Działanie 8.1 
Poddziałanie 8.1.3 
 
11. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Dodano punkt: 
Wsparcie będzie kierowane jedynie do szkół i placówek oświaty osiągających najniższe wyniki 
edukacyjne w regionie (limit nie dotyczy nowoutworzonych szkół i placówek oświaty oraz placówek 
wskazanych w art. 2 ust. 3,5 i 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. poz. 
2156 z późn. zm.). Ograniczenie wsparcia do tego typu szkół i placówek wynika z Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Doprecyzowanie 
zapisów 
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4. Załącznik nr 4 

Wykaz projektów 
zidentyfikowanych przez 
IZ WRPO 2014+ w 
ramach trybu 
pozakonkursowego 

Aktualizacja zapisów. 
Załącznik nr 2 do tabeli zmian. 

Aktualizacja wykazu. 

 


