e-Edukacja – jednym z czynników rozwoju społeczeństwa informacyjnego
oraz wzrostu konkurencyjności Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Jednym z wyznaczników wysokiego poziomu życia mieszkańców, aktywnego udziału
obywateli w kreowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz warunkiem zwiększenia
zdolności do zatrudnienia jest odpowiedni poziom edukacji. Wyzwania, jakie stawia przyszłość
motywują do ciągłego działania na rzecz rozwoju metod nauczania.
Urząd Marszałkowski Kujawsko-Pomorskiego od 2010 roku realizuje projekt pod nazwą eUsługi e-Organizacja- pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa
kujawsko- pomorskiego, którego częścią składową jest moduł pod nazwą e-Edukacja. Na jego
realizację i wdrożenie Samorząd Województwa przeznaczył kwotę blisko 45 milionów złotych. Dzięki
tym funduszom realizowany jest główny cel modułu, mianowicie - stworzenie narzędzi
informatycznych poprawiających efektywność procesu kształcenia placówek oświaty w
województwie kujawsko-pomorskim.
W realizacji celu głównego mają pomóc cele szczegółowe, takie jak:
1. unowocześnienie kształcenia i zapewnienie dostępu do nowoczesnych i bogatych zasobów
edukacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego,
2. podwyższenie poziomu nauczania,
3. zwiększenie zaangażowania uczniów w proces nauczania,
4. wykreowanie bardziej praktycznego podejścia do edukacji i nowej świadomości w
postrzeganiu wizerunku nauczyciela, który sam korzysta z nowych technologii informacyjnych
i tworzy materiały edukacyjne,
5. zapewnienie rozwoju odpowiedniej jakości bazy edukacyjnej,
6. zapewnienie wsparcia dla innowacyjnego rozwoju szkolnictwa województwa kujawskopomorskiego.
W okresie od listopada 2010 roku do maja 2011 roku w ramach modułu e-Edukacja Departament
Społeczeństwa Informacyjnego zrealizował zadanie polegające na wyposażeniu 630 szkół
podstawowych (oddziały od I do III) z terenu województwa kujawsko- pomorskiego w 2346 zestawów
tablic interaktywnych oraz 632 wizualizerów na łączną kwotę blisko 30 milionów złotych.
O randze i o znaczeniu tego przedsięwzięcia świadczy fakt, że nikt wcześniej w Polsce nie
przeprowadził i z sukces nie wdrożył tak wielkiej inwestycji w zakresie wyposażenia szkół w zestawy
tablic interaktywnych.
e-Edukacja to jednak nie tylko nowoczesne i interaktywne zestawy tablic interaktywnych. To
również znajdujące się w fazie realizacji zadanie pod nazwą Kujawsko - Pomorska Platforma
Edukacyjna, która w swoich założeniach ma połączyć wszystkie szkoły z terenu województwa
kujawsko- pomorskiego w jeden wielki organizm edukacyjny.
KPPE wpisuje się w całości w cel główny modułu e-Edukacja, o którym była mowa wyżej.
Dzięki zamieszczeniu na niej materiałów edukacyjnych stanie się ona źródłem nowoczesnych,
multimedialnych i interaktywnych zasobów, z których będą mogli korzystać uczniowie, nauczyciele i
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rodzice. Do tego należy dodać również nowoczesne Centrum Przetwarzania Danych, którego
zadaniem będzie obsługa KPPE.
Innowacyjna edukacja to również wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli potrafiących
korzystać z najnowocześniejszych zdobyczy informatyki w zakresie szerokorozumianej edukacji. Aby
jednak pedagodzy mogli przekazywać wiedzę, muszą ją wpierw sami nabyć. Temu celowi
podporządkowane jest wyposażenie trzech Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli z
naszego regionu w wspomniane nowoczesne pracownie.
Przedstawione powyżej zadania stanowią główny trzon modułu e-Edukacja i służą jednemu
celowi - podniesieniu poziomu kształcenia uczniów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
oraz ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji przez nauczycieli. To z kolei, w perspektywie kilku lat,
zaowocuje rozwojem innowacyjnego i dynamicznego Społeczeństwa Informatycznego, którego
wiedza, zdolności i umiejętności wpłyną na wzrost konkurencyjności województw kujawskopomorskiego na różnych płaszczyznach.
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