
PROJEKTY EDUKACYJNE 

DEPARTAMENT EDUKACJI



Projekt skierowany jest
do osób pełnoletnich,
należą do minimum
jednej z grup:

Projekt realizowany w okresie od 1 sierpnia 2018 do 1 grudnia 2021.
Grupa docelowa: 10 000 mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Całkowita wartość projektu wynosi 29 169 345,26 zł.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 24 793 943,47 zł.

Obecnie objęliśmy 
szkoleniem 3 796 osób 
z Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.



„ W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz…” – 2018-2021

Problemy spowodowane pandemią covid-19:

➢ brak możliwości realizacji zajęć w przyjętej w projekcie formule;
➢ rezygnacje uczestników w związku z zagrożeniem zdrowia;
➢ spadek zainteresowania podnoszeniem umiejętności językowych.

Środki zaradcze:

➢ wystąpienie do Instytucji Zarządzającej o przedłużenie okresu realizacji projektu;
➢ wystąpienie do Ministerstwa o zgodę na realizację zajęć zdalnych przy 80% pozytywnej 

rekomendacji danej grupy szkoleniowej – opinia negatywna;
➢ wprowadzenie nowej formuły zajęć zdalnych - obecnie rekrutujemy również na moduł              

60 h zajęć zdalnych; 
➢ rozszerzenie grupy docelowej o osoby w wieku 18-65 lat, które wykazują lukę 

kompetencyjną w zakresie znajomości języków obcych bez względu na poziom 
wykształcenia.



„ Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” – 2018-2022

Cele projektu:

➢ wdrożenie wysokiej jakości edukacji przygotowującej do przedsiębiorczości;
➢ rozwój innowacyjności;
➢ rozwój kompetencji kluczowych uczniów;
➢ kompetencji nauczycieli i pracowników pedagogicznych. 

W ramach projektu zaplanowano: 
1. zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK dla pracowni matematycznych i informatycznych;
2. zajęcia dla uczniów w ramach kół programistów;
3. szkolenie ICT dla nauczycieli;
4. zajęcia dla uczniów w ramach kół naukowo-technicznych oraz języka angielskiego;
5. zajęcia dla uczniów w ramach kół matematycznych z elementami informatyki i przedsiębiorczości;
6. szkolenia dla nauczycieli w zakresie metod pracy z uczniem;
7. warsztaty naukowe dla uczniów w centrum nauki w regionie;
8. wakacyjne obozy naukowe dla uczniów w centrum nauki w regionie;

PARTNERZY: Gmina Miasta Brodnica, Powiat Golubsko-Dobrzyński, Powiat Grudziądzki, Gmina Miasto 
Włocławek, Gmina Barcin, Powiat Tucholski.

Grupa docelowa: 1170 uczniów;

Łączna wartość projektu: 2 909 981,97 zł



Problemy spowodowane wystąpieniem pandemii covid-19:
➢ brak możliwości realizacji 3 turnusów obozów naukowych – przełożenie terminów

na 2021 r. (zawarto aneksy z wykonawcami);
➢ brak możliwości realizacji 2 edycji 1-dniowych warsztatów naukowych w Centrum

Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu - przełożenie terminów na 2021 r.
(zawarto aneks z wykonawcą);

➢ brak możliwości realizacji zadania dotyczącego innowacyjnych zajęć dla uczniów w obiektach
uczelnianych – rozwiązano umowę za porozumieniem stron z Uniwersytetem Technologiczno -
Przyrodniczym w Bydgoszczy – propozycja nowej formuły zadania została przedstawiona
Instytucji Zarządzającej RPO WK-P;

➢ brak możliwości wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego
kursu języka angielskiego dla uczniów w formie obozu językowego – przełożenie terminu
realizacji na 2022. r.

Działania zaradcze:
• przedłużenia terminu realizacji projektu do 31.08.2023 r. ,
• zmiana formuły zadań, 
• zakup dodatkowego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkół na potrzeby realizacji kół 



„Niebo nad Astrobazami-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” 



„Niebo nad Astrobazami-rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” 

realizacja: 2019-2023

Cel główny projektu - zbudowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 
kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych 
metod pracy z uczniami szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz. 

1400 uczniów i 28 nauczycieli

Wartość projektu: 4 138 098,41 zł.

➢ budowanie sieci współpracy – Stworzenie Centrum Edukacji Astronomicznej;

➢ zajęcia z astrofotografii;

➢ zajęcia z programowania TIK oraz matematyczne metody w informatyce i astronomii;

➢ koła astronomiczno-geograficzne;

➢ zakup pomocy TIK i wyposażenia pracowni matematyczno - przyrodniczych;

➢ studia podyplomowe i szkolenia doskonalące nauczycieli.



NIEBO NAD ASTROBAZAMI - SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gostycynie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rypinie
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
im. W. Łokietka w Radziejowie
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

Zespół Szkół w Unisławiu - Szkoła Podstawowa w Unisławiu
Zespół Szkół w Unisławiu - Liceum Ogólnokształcące w Unisławiu

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
Liceum Ogólnokształcące im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Jabłonowie Pomorskim
I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie
I Liceum Ogólnokształcące im. Floriana Ceynowy w Świeciu
I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie



Zadania zrealizowane w 2020 r. :

Zakup wyposażenia pracowni dla 14 szkół:
- sprzęt optyczny (664 734,00 zł)  
- sprzęt fotograficzny (96 001,50 zł). 

➢ Szkolenie dla nauczycieli - Metoda eksperymentu w edukacji przyrodniczej 
i matematycznej – 26 nauczycieli.

➢ Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów:
- Astrofotografia - w zajęciach uczestniczyło 184 uczniów
- Programowanie TiK oraz matematyczne metody w informatyce i astronomii - w zajęciach  
uczestniczyło 503 uczniów
- Koła astronomiczno-geograficzne - w zajęciach uczestniczyło 354 uczniów

Problemy spowodowane wystąpieniem pandemii covid-19:

➢ brak możliwości prowadzenia zajęć dla uczniów zgodnie z harmonogramem; 
➢ brak możliwości zorganizowania cyklu spotkań w ramach sieci współpracy;
➢ problem z wyłonieniem wykonawcy do zorganizowania i przeprowadzenia studiów 

podyplomowych  z informatyki dla nauczycieli – propozycja szkoleń zamiast studiów.



PROGRAMY STYPENDIALNE

„Prymus Pomorza i Kujaw”

„Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza”

„Humaniści na start”



Prymus Pomorza i Kujaw

W roku szkolnym 2020/2021 złożono 1072 wniosków.

Pozytywną weryfikację formalno-merytoryczną otrzymało 1050 
wniosków.

Liczba przyznanych stypendiów - 644

- 211 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych,
- 433 stypendia dla uczniów liceów ogólnokształcących. 

Wartość stypendiów do wypłaty 1 761 000 zł





Humaniści na start!

W roku szkolnym 2020/2021 złożono 451 wniosków.

Pozytywną weryfikację formalno-merytoryczną otrzymało 
436 wniosków.

Liczba przyznanych stypendiów - 400

- 48 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych,
- 352 stypendia dla uczniów liceów ogólnokształcących. 

Wartość wypłaconych stypendiów 1 034 000 zł





Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza

W roku szkolnym 2020/2021 złożono 1494 wnioski.

Pozytywną weryfikację formalno-merytoryczną otrzymało 
1457 wniosków.

Liczba przyznanych stypendiów - 500

- 350 stypendiów dla uczniów szkół technicznych,
- 150 stypendiów dla uczniów szkół branżowych. 

Wartość wypłaconych stypendiów 1 397 500,00 PLN





„ Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa 03-11.2020

- projekt covidowy 



„ Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa 03-08.2020

- projekt covidowy 

Cel projektu:

➢ Wsparcie uczniów kujawsko-pomorskich szkół, ze szczególnym uwzględnieniem 
ósmoklasistów oraz maturzystów, w sytuacji zawieszenia zajęć w szkołach 
spowodowanych wystąpieniem pandemii covid-19.

W ramach projektu zrealizowano: 

PARTNERZY: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie 
Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio, X Liceum Ogólnokształcące im. prof. Stefana Banacha 
w Toruniu,  Exea Data Center.

Grupa docelowa:

Łączna wartość projektu: 1 667 000 zł



„Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa” 

Poddziałanie 10.02.02

Termin realizacji: 16.03.2020-30.11.2020

Wartość projektu: 1 667 707,87 zł

Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa powstała jako projekt antykryzysowy, w sytuacji
lockdownu związanego z epidemią Covid-19. Pierwsza lekcja odbyła się
16 marca 2020 r. Zrealizowano łącznie 1 130 e-lekcji, do realizacji których zatrudniono
ponad 100 nauczycieli. Nagrania odbywały się w 2 studiach nagrań a w okresie wakacyjnym
również w terenie z zaangażowaniem różnego rodzaju instytucji kulturalno-naukowych z
obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

Obok tradycyjnych lekcji: języka polskiego, angielskiego, matematyki czy historii 
zorganizowaliśmy także spotkania z psychologiem, wychowanie fizyczne, rekolekcje oraz 
wakacyjne zajęcia w terenie, np. w astrobazie czy parku krajobrazowym.



Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa w liczbach:

• 1130 e-lekcji,

• 23 tygodnie nauki, łącznie z wakacjami,

• 9 tysięcy obserwujących na Facebooku,

• ponad 2,8 miliona wyświetleń,

• ponad 40 tysięcy reakcji i komentarzy,

• ponad 100 nauczycieli,

• 2 studia nagraniowe.

E-szkołę oglądali m.in. mieszkańcy Niemiec, Belgii, Rosji, Ukrainy, Danii, Holandii, 
Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch, Kanady, Stanów Zjednoczonych, a nawet Australii. 


