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Realizatorzy projektu 
Lider Projektu:
  
  
 
 

Partner ponadnarodowy: 

Partnerzy: 
 



Cele projektu 

• zainteresowanie uczniów i uczennic podjęciem studiów na 
kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki 

• zwiększenie zainteresowania naukami matematyczno-
przyrodniczymi, informatyczno-technicznymi i językami obcymi 

• wykształcenie umiejętności rozpoznawania i definiowania problemów 
badawczych oraz stosowania metod badawczych 

• wzrost zainteresowania ww. naukami u dziewcząt 



Testowanie produktów 

Szkoły w Projekcie 
250 szkół z całej Polski: 
• 126 szkół podstawowych (I i 

II etap); 
• 68 gimnazjów; 
• 35 liceów 

ogólnokształcących; 
• 21 techników 
 

Odbiorcy i użytkownicy 
Projektu  
• ponad 5500 uczniów 
• ponad 1200 nauczycieli 



Centralne Obserwatorium 
Geofizyczne w Belsku 

Obserwatorium Sejsmologiczne  
w Ojcowie 

Obserwatorium w Raciborzu 

Dolnośląskie Obserwatorium  
Geofizyczne w Książu Obserwatorium Geofizyczne w Świdrze 

Obserwatoria geofizyczne 



GeoPlanet 



Polska Stacja Polarna na 
Spitsbergenie i statek Horyzont II 



Innowacyjność Projektu 

• bezpośredni kontakt z naukowcami Polskiej Akademii Nauk 
oraz transmisje z Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie, 
poznawanie różnych aspektów nauki  
 

• nowoczesna metodyka nauczania 



Produkt finalny 

Platforma e-
learningowa 

Portal 
przyrodniczy 

Program 
wycieczek 

Monitoring 
przyrodniczy 

Wsparcie 
metodyczne 



Platforma e-learningowa 
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Portal przyrodniczy 



Portal przyrodniczy 



Program monitoringu 
przyrodniczego 



Program 8 wycieczek 
dydaktycznych 



Wycieczki dydaktyczne 

• Bezpłatne warsztaty naukowe dostępne dla wszystkich 
szkół w Polsce 

• W celu zapisania klasy na wycieczkę, należy: 

Wypełnić deklarację 
uczestnictwa w 

wycieczce (dostępna 
na platformie) 

Telefoniczne 
dokonać rezerwacji 

terminu   
22 69 15 827 

Zgłosić szkołę do 
udziału w Projekcie  

 



Wsparcie metodyczne 

wsparcie metodyczne 

poradniki  
metodyczne 

dla nauczycieli  
klas 1-3 SP 

dla nauczycieli  
klas 4-6 SP 

dla nauczycieli 
gimnazjów 

dla nauczycieli szkół 
ponadgimnazjalnych 

programy  
nauczania 

edukacja 
wczesnoszkolna  

(I etap) 

przyroda 
(II etap) 

fizyka  
(III etap) 

geografia 
(IV etap) 

materiały 
metodyczne na 

portalu 

artykuły metodyczne 

multimedia 

narzędzia 
interaktywne 

mapy myśli 

wejściówki, 
wyjściówki, notatki 

edytor lekcji 

edytor programów 
nauczania 

e-poradniki 
dla uczniów i 

rodziców 



• korzystają z bogatej bazy materiałów dydaktycznych 
• mogą dowolnie modyfikować dostępne materiały – 

dostosowywać je do wieku i możliwości swoich uczniów 
• tworzą gry dostosowane do własnych potrzeb – pytania 

można wyświetlić w postaci 12  gier multimedialnych 
• samodzielnie tworzą krzyżówki i materiały interaktywne – 

do tego celu stworzono specjalną, intuicyjną aplikację 
• uczestniczą w wykładach 

Korzyści dla nauczycieli 



• mają dostęp do bogatej biblioteki naukowej 
• uczą się w ciekawy sposób (gry, krzyżówki, mat. interaktywne) 

• uczestniczą w lekcjach online  
• odwiedzają obserwatoria – czeka na nich 9 propozycji wycieczek  

• uczestniczą w transmisjach satelitarnych – m.in. z Polskiej Stacji Polarnej 
Hornsund na Spitsbergenie 

• mogą zdiagnozować swój potencjał poznawczy – dzięki narzędziom 
diagnostycznym zawartym w e-poradnikach  

• prowadzą własne pomiary  

Korzyści dla uczniów 



Etap upowszechniania 

Szkoły w Projekcie 
> 3500 szkół z całej Polski 

 
Odbiorcy i użytkownicy 
Projektu  
• ponad 11000 uczniów 
• ponad 15000 nauczycieli 

Bez opłat 
 
Bez prowadzenia dokumentacji 
 
Bez żadnych zobowiązań 
 
Szybkie logowanie dla nauczycieli 
 



 

 
Więcej informacji o projekcie: 

www.eduscience.pl 
DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ 
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