Kujawsko-Pomorska
Szkoła Internetowa

Jak nas znaleźć?
Zapraszamy do transmisji za pośrednictwem:
Yotube Kujawsko-Pomorska e-Szkoła
Facebook Kujawsko-Pomorska e-Szkoła
Zapraszamy na www.edupolis.pl, gdzie znajdziecie linki
do archiwum przeprowadzonych lekcji.

Urząd Marszałkowski
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
Drodzy Uczniowie!
Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa powstała
jako projekt antykryzysowy, w sytuacji lockdownu
związanego z epidemią Covid-19.
Chodziło nam o to, by wspierać Was w sytuacji,
kiedy szkoły były zamknięte. Pomysł okazał się
sukcesem. Zdecydowaliśmy się go kontynuować
ze względu na niepewną sytuację związaną
z epidemią, ale nie tylko. Kierujemy do Was ofertę,
która jest uzupełnieniem treści, z którymi macie
do czynienia w swoich szkołach.
Zachęcamy do spotkania w sieci z naszymi
nauczycielami, wybitnymi fachowcami, którzy
na co dzień pracują w najlepszych szkołach
w regionie. Oferujemy wspólne powtórki,
możliwość przygotowania się do sprawdzianów
i matury. Wśród materiałów znajdziecie także
ciekawą ofertę zajęć, które pozwolą rozwinąć
pasje, warsztaty z psychologiem i lekcje
wychowania fizycznego. Pedagog przed kamerą
omówi dla Was arkusz maturalny, pokaże jak
poprawnie napisać rozprawkę i wspólnie
powtórzycie gramatykę języka angielskiego.
Powodzenia w nowym roku szkolnym!
Wrzesień 2020r.

@ Dzień po ogłoszeniu przerwy w zajęciach
szkolnych, w związku z pandemią koronawirusa,
marszałek województwa Piotr Całbecki podjął
decyzję o uruchomieniu pierwszej w Polsce
Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej.

@ Pierwsza lekcja odbyła się 16 marca.
@ Transmitujemy lekcje dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.

@ Do współpracy zaprosiliśmy 39 nauczycieli
z całego regionu.

@ 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
i parku krajobrazowym.

@ Nasza e-szkoła jest częścią antykryzysowego
marszałkowskiego pakietu przeciwdziałania
skutkom epidemii, którego wartość
to 910 milionów złotych z budżetu
Unii Europejskiej.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa
w liczbach:
@ ponad 1000 e-lekcji,
@ 23 tygodnie nauki, łącznie z wakacjami,
@ ok. 9 tysięcy obserwujących na Facebooku,
@ ponad 2,8 miliona wyświetleń,
@ ponad 40 tysięcy reakcji i komentarzy,
@ 39 nauczycieli,
@ 76 zadanych prac domowych,
@ 2 studia nagraniowe.
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