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GOERUDIO – Managing Learning process in science education 

KA4 LLP, Nr Projektu: 543223-LLP-1-2013-1-LV-KA4-KA4MP 

Realizacja: 24 miesiące (styczeń 2013– grudzień 2015) 

8 Partnerów z 7 krajów: 

Riga State technical school (Łotwa)  

Pixel (Włochy)  

36,6 Centrum Kompetencji (Polska)  

Connectis (Włochy)  

Fundația EuroEd (Rumunia)  

Transfer Slovensko, s.r.o. (Słowacja)  

Association Alqueria (Hiszpania)  

ZinevArt Technologies (Bułgaria)  

Projekt Goerudio 



Celem projektu jest stworzenie europejskiej 
społeczności edukacyjnej, skupiającej nauczycieli 
przedmiotów ścisłych i uczniów, chcących 
identyfikować:  

 sposoby przezwyciężania przeszkód w nauce 
przedmiotów ścisłych 

 skuteczne metody nauczania przedmiotów ścisłych 

Cel projektu 



Projekt jest adresowany do: 

– Nauczycieli przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych 

– Uczniów  

– Decydentów odpowiedzialnych za sektor 

edukacji 

Grupy docelowe projektu 



 Stworzenie europejskiej sieci, skupiającej 
nauczycieli przedmiotów ścisłych i uczniów 

 Dzielenie się doświadczeniami na temat głównych 
przeszkód w nauczaniu i uczeniu się przedmiotów 
ścisłych  

 Identyfikacja i ocena istniejących projektów i 
inicjatyw w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych 
w oparciu o interaktywne i angażujące metody 

 Opracowanie zasobów dydaktycznych do nauki 
przedmiotów ścisłych 

 Organizacja krajowych warsztatów w celu 
upowszechniania wypracowanych rezultatów 

Główne działania projektu 



W działania sieci Goerudio zaangażowane jest 
bezpośrednio 46 szkół z 7 krajów, a w każdej ze 
szkół minimum dwóch nauczycieli przedmiotów 
ścisłych, co w sumie daje ponad 90 nauczycieli.  

 

Zakładając, że na każdego nauczyciela przypada 20 
uczniów, w projekcie bierze udział około 1800 
uczniów.  

Sieć projektu Goerudio 



www.goerudio.pixel-online.org 

Portal Goerudio 

http://www.goerudio.pixel-online.org/
http://www.goerudio.pixel-online.org/
http://www.goerudio.pixel-online.org/
http://www.goerudio.pixel-online.org/


Celem projektu jest dzielenie się doświadczeniami 
na temat 

 głównych przeszkód i problemów w nauczaniu i 
uczeniu się przedmiotów ścisłych  

 skutecznych sposobów ich przeciwdziałania 

 

375 doświadczeń nauczycieli oraz 

841 doświadczeń uczniów (dostępne we wszystkich 
językach projektu) 

 

 

 

Doświadczenia nauczycieli i uczniów  

http://goerudio.pixel-online.org/experiences.php


Identyfikacja 219 projektów z całej Europy 

Inicjatywy promujące naukę  

http://goerudio.pixel-online.org/rel-initiatives.php


Ponad 90 produktów edukacyjnych (baza stale 
rozbudowywana)  opracowanych przez nauczycieli i 
uczniów: 
 scenariusze lekcji 
 interaktywne scenariusze lekcji 
 modele edukacyjne  
 filmy  
 metodologie 

Zasoby edukacyjne 



facebook.com/goerudioscience 

Społeczność Goerudio 

https://www.facebook.com/goerudioscience


Społeczność - wideokonferencje  

Virtual Meeting – cykliczne wideokonferencje 
nauczycieli uczestniczących w projekcie 

http://goerudio.pixel-online.org/virtual-meeting.php


Społeczność – seminaria krajowe 

Seminaria promujące rezultaty projektu 
opracowane  przez uczniów i nauczycieli 



Metodologia Goerudio 



Metodologia Goerudio 

Metodologia Goerudio została opracowana przez 
Riga State Technical School z Łotwy. 

 

Opiera się na tworzeniu tzw. modeli ułatwiających 
zrozumienie (comprehension models) 



Model  

W tym przypadku słowo "model" oznacza 
interpretację pojęć i relacji używanych w teorii, 
zasad i definicji, wyrażając je przez dobrze nam 
znane i zrozumiałe zjawiska,  tzn. przez naturalny 
związek, który tworzy, łatwą do postrzegania 
intuicyjnie koncepcję - obraz. 
 



Model  

Model jest skojarzenim obrazu, który pokazuje, 
porównaniem jakiegoś pojęcia, procesu lub zjawiska 
naukowego lub matematycznego z jakimś obiektem, 
procesem lub zjawiskiem z życia codziennego lub 
natury. 
 



Obserwacja  

Człowiek dokonuje wielu obserwacji w trakcie życia i 
istnieje wiele dziedzin, które jest w stanie zrozumieć 
(pojęcia, przyczynowość i procesy, które wydają się 
dla niego naturalne, a on czuje się wśród nich 
komfortowo).  



Ewaluacja 

 Przed upublicznieniem nauczyciele sprawdzają 
poprawność modeli 

 Modele są oceniane przez uczniów (peer 
evaluation) 

 



 

Dziękuję za uwagę! 

36,6 Centrum Kompetencji 

Eugeniusza 19/6 

93-487 Łódź 

office@36and6.pl 

www.36and6.pl 


