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Plan wystąpienia 

1. Podstawowe informacje o projekcie CSW@2020. 
2. Kompetencje kluczowe 
3. Omówienie podprojektów CSW@2020: 
 a. Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski 
 b. Cyfrowa Mapa Dorzecza Wielkopolski 
 c. Uczniowskie Laboratoria Informatyczne 
 c. Akademia Kształcenia Wyprzedzającego 
 d. Klasy Akademickie 
 e. Ligi Przedmiotowe 
4. Podsumowanie 

 



PROJEKT CSW@2020 

• Realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego  

      Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  

• Skierowany do wszystkich typów szkół  

• Adresowany do tzw. „słabszych” szkół 

• Obejmuje 600 placówek z terenu Wielkopolski 

• Uczestniczy w nim 4940 nauczycieli i 11680 uczniów 

• Realizowany jest w czterech edycjach w latach 2018-2022 

• Składa się z 6 podprojektów 
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KOMPETENCJE KLUCZOWE 

To narzędzia,  
które obok wiedzy eksperckiej ważne są 

aby: 

1) skutecznie uczyć się oraz prowadzić prace badawcze 
2) umieć dostosować się do zmieniających się wymogów społecznych 
3) móc rozwijać się osobiście 



KOMPETENCJE KLUCZOWE 

1. Kompetencje w zakresie czytania i pisania. 
2. Kompetencje językowe. 
3. Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk 
 przyrodniczych, technologii i inżynierii . 
4. Kompetencje cyfrowe. 
5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się. 
6. Kompetencje obywatelskie. 
7. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości. 
8. Świadomość i ekspresja kulturalna. 



Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski   



Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty 



• Podprojekt adresowany jest do uczniów 
szkół podstawowych 

• Dwa zasadnicze cele: 
– budowanie pogłębionych związków uczniów z „małą 

ojczyzną”  

– uczenie metodą dociekania naukowego ma służyć 
poznawaniu struktur i zależności w środowisku 
społeczno-przyrodniczym 



• DORZECZE WARTY – to jej zlewnia (54,5 tys. 
km²), czyli cały obszar, z którego wody 
powierzchniowe spływają do rzeki Warty i jej 
dopływów 

• MAPA TEMATYCZNA – to mapa obrazująca 
wybrane treści, dotyczące przyrody i/lub 
społeczeństwa, sporządzona jest na bazie mapy 
ogólnogeograficznej lub z wykorzystaniem jej 
niektórych elementów 



Obszar realizacji podprojektu:  
 

1 – dorzecze Warty z siecią głównych 
rzek  
2 – obszar województwa 
wielkopolskiego 

87% województwa wielkopolskiego 
 znajduje się w dorzeczu Warty 
13% - w dorzeczu Odry 



Lokalizacja szkół 
pierwszej edycji 

podprojektu 







Uczniowskie Laboratoria Informatyczne 



Akademia Kształcenia Wyprzedzającego 



• Wykorzystanie strategii kształcenia wyprzedzającego, 
która  aktywuje posiadane informacje, pomaga je 
twórczo przetwarzać i na ich podstawie konstruować 
podstawy nowych kompetencji kulturowych 

• Zapoznanie się z bogactwem krajobrazu kulturowego 
Wielkopolski, zwłaszcza regionu zamieszkiwanego 
przez uczestników projektu  

Dwa zasadnicze cele 







AKW – przykładowe projekty 

• Biskupizna moja mała ojczyzna 

• Dzieje kościańskiego rzemiosła i jego ślady w przestrzeni kulturowej miasta 

• Giecz - średniowieczne grodzisko. Historia i współczesność 

• Przybyliśmy - żyliśmy - odeszliśmy. Olendrzy na ziemiach opalenickich 

• Przemiany kulturowe obszaru Winograd w okresie ostatniego stulecia 

• Jak to drzewiej u nas było – czyli sierakowska bajka z perspektywy rynku 

 

 

 



Klasy Akademickie 
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Kontekst historyczno-kulturowy 



Kontekst historyczno-kulturowy 



Kontekst historyczno-kulturowy 





Ligi Przedmiotowe 



•  W projekcie biorą udział 24 szkoły 

• Rozgrywki w 6 ligach: 
– liga języka polskiego 

– liga języka angielskiego 

– liga historyczna 

– liga matematyczna 

– liga fizyczna 

– liga geograficzna 

 



www.csw2020.com.pl 
 
https://www.facebook.com/CSW2020/ 
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Efektem działań w ramach projektu 
„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”  
będzie nie tylko wzrost kompetencji 

kluczowych (w tym cyfrowych) uczniów, 
ale także pogłębienie wiedzy dotyczącej 

Wielkopolski  



Dziękuję za uwagę 
mmenz@amu.edu.pl  

mailto:mmenz@amu.edu.pl

