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Nasz projekt dobiegł 

końca ... 

zobaczmy, co udało nam się 

wspólnie osiągnąć! 



Wirtualne 

środowisko 

uczenia się 

Modelowe 

plany lekcji 

Podręcznik 
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REZULTATY PROJEKTU 

zawierające materiały szkoleniowe w takich 
dziedzinach, jak algorytmika i programowanie, 
dla nauczycieli przedmiotów innych niż 
informatyka. 
https://www.codeit-project.eu/handbook/  

które obejmują wykorzystanie algorytmów 
oraz elementów programowania w nauczaniu 
chemii, geografii, matematyki i fizyki. 
https://www.codeit-project.eu/lesson-plans/  

zatytułowany „Rozwijaj swoje umiejętności 
nauczania z wykorzystaniem algorytmiki i 
programowania”. 
https://www.codeit-project.eu/downloads/  
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AKTUALNOŚCI 

Wydarzenia upowszechniające 
Projekt obejmuje organizację pięciu wydarzeń upowszechniających, które zostały już 

zakończone przez większość partnerów. Wśród uczestników znaleźli się nauczyciele ze 

szkół w ich regionach, którzy zaprosili także innych interesariuszy. 
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NEWS 

Ostatnie spotkanie 
Czwarte i ostatnie spotkanie Konsorcjum w projekcie 

CODE IT odbyło się w Krośnie w dniach 19-20 września 

2019r. Spotkanie zostało zorganizowane w szkole 

koordynatora projektu, tj. Wszechnicy. 

Agenda spotkania składała się z kilku kluczowych 

obszarów do dyskusji: 

 - podsumowania krajowych pilotaży rezultatów projektu 

wśród nauczycieli; 

- podsumowania krajowych wydarzeń upowszechniających; 

- omówienia rezultatów projektu i końcowych zadań; 

- upowszechniania, wykorzystywania rezultatów i 

przyszłości projektu. 

Dzięki życzliwości gospodarzy uczestnicy spotkania 

mieli również okazję odwiedzić Centrum Dziedzictwa 

Szkła w Krośnie, które jest największym centrum 

produkcji szkła i włókna szklanego w Europie. Centrum 

Dziedzictwa Szkła w Krośnie zrealizowane zostało ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na 

lata 2007-2013. 
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PODSUMOWANIE 

Co osiągnęliśmy w projekcie? 
 
 Przedstawione nowe wyniki i rozwiązania 

dotyczące rozwijania kompetencji 

programistycznych nauczycieli. 

 Opracowano innowacyjne rezultaty dla 

nauczycieli, trenerów i studentów chemii, 

geografii, matematyki, fizyki, czy innych 

przedmiotów niezwiązanych z IT. 

 Wspieraliśmy nauczycieli w rozwoju 

zawodowym poprzez podnoszenie ich 

kompetencji programistycznych za pomocą 

opracowanych innowacyjnych zasobów. 

 Stworzyliśmy nowe synergie, poznaliśmy 

nowych partnerów i rozwinęliśmy własne 

kompetencje na podstawie wiedzy 

eksperckiej członków Konsorcjum. 
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Ostatnie spotkanie we Wszechnicy (Polska) 



M.K. INNOVATIONS LTD 

Cypr, Nicosia 

Danmar Computers sp z o.o. 

Polska, Rzeszów 

Istituto Superiore E. Mattei 

Włochy, Fiorenzuola d’Arda 

Liceul Pedagogic “Mircea Scarlat” 

Rumunia, Alexandria 

Kekavas Vidusskola 

Łotwa, Kekava 

COSMIC INNOVATIONS to 
bardzo dynamiczna firma 
konsultingowa oferująca 

szeroki zakres usług 
wypełniających lukę 

między ekosystemami 
finansowania 

komercyjnego a 
finansowaniem 

publicznym / unijnym. 

Liceum 
ogólnokształcące w 

Kekavie jest największą 
szkołą w gminie z około 

1000 uczniów i 80 
nauczycieli. 

“Mircea Scarlat” Pedagogical 
National College jest szkołą 

reprezentatywną na poziomie 
lokalnym i krajowym; jest to 

jedyne liceum pedagogiczne w 
regionie. 

Danmar Computers jest 
organizacją oferującą szkolenia 
zawodowe w zakresie IT oraz 

rozwijającą się i świadczącą usługi 
e-learningu od 2000 roku. Zajmuje 
się: szkoleniami, opracowywaniem 

programów i materiałów 
szkoleniowych, doradztwem, 

projektowaniem stron 
internetowych i systemów e-

learningowych. 

Istituto Statale d’Istruzione 
Superiore Mattei jest włoską 

państwową szkołą 
ponadgimnazjalną dla uczniów w 

wieku 14–19 lat, która oferuje 
pięć różnych kierunków studiów. 
Szkoła ma 900 uczniów, ponad 90 

nauczycieli i 27 pracowników 
niebędących nauczycielami. 

P.T.E.A. Wszechnica sp. z o. o. 

Koordynator Polska, Krosno 

Towarzystwo Edukacji Alternatywnej WSZECHNICA powstało w 1996 roku. Od samego początku przedmiotem zainteresowania 
wszystkich form szkoleń dla nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli technologii informatycznych. Oferujemy kursy, warsztaty i seminaria 

dla nauczycieli. Firmy otrzymały także zaawansowane szkolenia. 

Ten  projekt  został  sfinansowany  przy  wsparciu  Komisji  Europejskiej.  Niniejsza publikacja  i  cała  jej 
zawartość  odzwierciedlają  jedynie  poglądy  autora,  a  Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 
wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji. 

Śledź nas na Facebook i odwiedź: https://www.codeit-project.eu   

PARTNERZY 

Zostań z nami! Wybierz sposób kontaktu! 
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