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Dolnośląska e-szkoła 

 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013, realizowany w ramach Priorytetu 2. Rozwój 
społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku, Działania 2.2 Rozwój usług 
elektronicznych.  
 
 

Całkowita wartość projektu to: 17 443 587,40 PLN, w tym kwota   
dofinansowania z Unii Europejskiej 14 825 287,94 PLN. 
 
 
Czas realizacji: 05.06.2009 r.- 15.10.2012 r.   
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Projekt realizowany był przez Samorząd Województwa 

Dolnośląskiego i uczestniczyły w nim 133 szkoły i placówki 

edukacyjne z terenu Dolnego Śląska oraz 27 bibliotek 

pedagogicznych.  
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Głównym celem projektu był zakup i uruchomienie  

Dolnośląskiej Platformy Edukacyjnej  

oferującej szerokie spektrum e-usług edukacyjnych dla              

 100 000 użytkowników, którymi są w szczególności uczniowie i 

nauczyciele dolnośląskich szkół i placówek, a także rodzice uczniów.  
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• Nauczyciele dzięki temu narzędziu lepiej organizują swój warsztat pracy poprzez 
   wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w czasie zajęć 
   szkolnych, jak i w pracy pozaszkolnej.  
 

• Dyrektorzy szkół i pracownicy administracji uzyskali sprawne narzędzie 
   komunikacji z nauczycielami, uczniami  i rodzicami. Nauczyciele poprzez 
   Platformę Edukacyjną przekazują uczniom materiały, zadają prace domowe oraz 
   prowadzą testy.  
 

• Uczniowie w sposób uporządkowany i sterowany przez nauczyciela korzystają z 
  zasobów edukacyjnych w dowolnym miejscu  i czasie. Ich praca jest rejestrowana 
  w portfolio, które jest pełnym obrazem ich aktywności edukacyjnej.  
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W celu umożliwienia szkołom i placówkom optymalnego wykorzystania 
narzędzi oferowanych przez Dolnośląską Platformę Edukacyjną zakupiono 335 
mobilnych pracowni interaktywnych i komputerowych oraz 665 laptopów 
nauczycielskich.  
 
Dodatkowo szkoły otrzymały także 2 300 urządzeń peryferyjnych do 
wprowadzania danych w  zakresie obecności i ocen uczniów.  
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W projekcie „Dolnośląska e-szkoła” uczestniczyły także 
dolnośląskie biblioteki pedagogiczne. W ramach projektu 

zmodernizowano i rozszerzono funkcjonujący  
system biblioteczny ALEPH  

o moduł do zarządzania zasobami cyfrowymi, co 
przyczyniło się do poszerzenia oferowanych przez 

bibliotekę e-usług. 
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Dzięki funduszom uzyskanym w ramach projektu, dokonano 
zakupu także 60 nowych zestawów komputerowych, 

niezbędnego oprogramowania, drukarek oraz czytników 
kodów kreskowych i rozpoczęto wdrażanie usługi, co w 

końcowym efekcie umożliwiło zamawianie i wypożyczanie 
zbiorów bibliotecznych drogą elektroniczną we wszystkich 27 

bibliotekach pedagogicznych na terenie Dolnego Śląska.  
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   Projekt „Dolnośląska e-szkoła” przyczynia się do osiągnięcia 
   ważnych celów strategicznych: 
  - zwiększenie kompetencji uczniów potrzebnych do swobodnego 
    funkcjonowania w XXI wieku, 
  - podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, 
  - rozwój społeczeństwa informacyjnego, 
  - powiększenie liczby wykwalifikowanych nauczycieli, 
  - zwiększenie konkurencyjności inwestycyjnej regionu przez wzrost 
    liczby wykwalifikowanych pracowników. 
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Dalsze obowiązki wynikające z realizacji  

projektu „Dolnośląska e-szkoła” dla szkół  
i placówek w nim uczestniczących 

 

- Zakończenie projektu: 15.10.2012 r. 
 

Od tego momentu należy liczyć tzw. trwałość projektu, 
a sprzęt w okresie 5 lat powinien być należycie 

wykorzystywany. 
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Dodatkowo Wydział Edukacji i Nauki UMWD przypomina o: 
 

- ubezpieczeniu otrzymanego mienia; 
 

- konieczności aktywnego uczestnictwa szkoły na Platformie 
Edukacyjnej (wskaźnik 70% aktywnych użytkowników); 

 
- zapewnieniu odpowiedniej promocji projektu;  

 
- zakazie wykorzystywania sprzętu komputerowego do 
działalności komercyjnej lub czerpanie dochodu z jego 

udostępniania.  
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Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
jako administrator  

Dolnośląskiej Platformy Edukacyjnej  
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  Podziękowania 
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Nowa perspektywa –  
działania dla przyszłości  
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