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W Szkole Podstawowej z Oddzia³ami Przyszpi-
talnymi nr 9 w S³upsku ju¿ po raz czwarty realizowa-
ny jest projekt miêdzynarodowej wspó³pracy szkó³ Co-
menius. Od roku szkolnego 2012/2013 pracujemy nad
zadaniami projektu zatytu³owanego: �Ca³y �wiat jest dla
mnie szko³¹. Uczê siê, ¿eby ¿yæ i ¿yjê, by siê uczyæ.
Poznajê tradycje i kulturê swojego regionu i chcê
poznaæ twoje�, w którym nasza placówka pe³ni rolê
koordynatora.

Partnerami SP 9 w dzia³aniach zwi¹zanych z pro-
jektem s¹ szko³y z Anglii i Turcji. Projekt dotyczy po-
znania tradycji, kultury i osobliwo�ci ró¿nych regionów
Europy. W trakcie realizacji zaplanowanych dzia³añ
uczestnicy maj¹ nabyæ nowe umiejêtno�ci w zakresie
uczenia siê i nauczania, poprzez wykorzystanie techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych do przekazywania
i zdobywania wiedzy oraz ewaluacji wykonanych za-
dañ. Projekt ma równie¿ integrowaæ uczestników ze
szkó³ partnerskich poprzez kontakty z wykorzystaniem
TIK (posty na forach, strony www, videokonferencje,
maile, udzia³ w konkursach internetowych, quizy i krzy-
¿ówki w jêzyku angielskim, miêdzynarodowe gazety in-
ternetowe).

W projekcie wyznaczyli�my sobie wiele celów do-
tycz¹cych kszta³cenia umiejêtno�ci kluczowych, wyni-
kaj¹cych z Programu �Uczenie siê przez Ca³e ¯ycie�.
W ich realizacji postanowili�my wykorzystaæ i zastoso-
waæ nowe technologie informacyjno-komunikacyjne. Za-
stosowanie TIK we wspó³pracy miêdzynarodowej umo¿-
liwia nam:

Æ b³yskawiczne przekazywanie informacji poprzez
maile i artyku³u na stronach www,

Æ wymianê pomys³ów na realizacjê poszczególnych
zadañ miêdzy partnerami projektu,

Æ bie¿¹ce monitorowanie prac nad kolejnymi zadania-
mi,

Æ naukê przez internet z wykorzystaniem aplikacji
e-learningowych,

Æ dokonywanie ewaluacji wszystkich podejmowanych
dzia³añ poprzez internetowe sondy, g³osowania, sta-
tystyki odwiedzin na stornach www,

Æ zamieszczanie, upowszechnianie i promowanie na
stronach www produktów wypracowanych przez
uczestników projektu.

e-Comenius
�UCZÊ SIÊ, BY ¯YÆ I ¯YJÊ, BY SIÊ UCZYÆ�

Zadanie z wykorzystaniem TIK
Wiêkszo�æ zadañ zaplanowanych w projekcie za-

k³ada wykorzystanie nowych technologii informacyjno-
komunikacyjnych. W�ród zadañ tych s¹ miêdzy innymi:

Æ opublikowanie trzech wydania miêdzynarodowej
gazetki internetowej: �O nas�, �Kursy jêzykowe�,
�Przysmaki z mojego regionu�,

Æ za³o¿enie i prowadzenie strony internetowej projek-
tu i zak³adek na stronach internetowych szkó³ uczest-
nicz¹cych w projekcie,

Æ przygotowanie w wersji elektronicznej regulaminów
dotycz¹cych konkursów plastycznych i fotograficz-
nego,

Æ przeprowadzenie trzech miêdzynarodowych konkur-
sów plastycznych: �Zabytki mojego regionu� �Strój
regionalny�, �Sportowiec z mojego kraju�,

Æ zorganizowanie miêdzynarodowego konkursu foto-
graficznego �Krajobrazy mojego regionu�,

Æ wykonanie dyplomów do miêdzynarodowych kon-
kursów,

Æ stworzenie galerii prac pokonkursowych na stronach
www,

Æ przygotowanie aplikacji e-learningowych: �Co o nas
wiemy? � Najwa¿niejsze informacje o krajach uczest-
nicz¹cych w projekcie�, �Europa w liczbach na we-
so³o�, �Gdzie to mo¿na zje�æ?�, �Sk¹d pochodzi ta
osoba?�

Æ opracowanie ankiety e-learningowej: �Co mi da³
udzia³ w projekcie?�,

Æ stworzenie logo projektu � wy³onionego w drodze
miêdzynarodowego konkursu dla dzieci,

Æ wydanie fotoksi¹¿ki dokumentuj¹cej i podsumowu-
j¹cej dwuletni¹ pracê w projekcie; dodatkowo z qu-
izami o regionalizmach Europy i przepisami kulinar-
nymi z ró¿nych jej stron.

Strony www
Informacje o projekcie, relacje z bie¿¹cych dzia³añ,

aplikacje e-learningowe dla uczestników oraz galerie
zdjêæ umieszczane s¹ w sumie na piêciu stronach www:
§ na stronach internetowych wszystkich uczestnicz¹-

cych w projekcie szkó³ (http://www.sp9.slupsk.pl/,
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http://hagbourneprimary.wordpress.com/, http://ata-
kentoo.meb.k12.tr/)

§ na miêdzynarodowej stronie projektu za³o¿onej przez
angielsk¹ placówkê z Kent (http://www.lifelongle-
arningcomenius.eu/)

§ w Polsce dodatkowo na Miejskim Portalu Eduka-
cyjnym Miasta S³upska. Ewaluacj¹ bêdzie te¿ licz-
ba odwiedzin na stronie projektu (http://edu.slupsk.
eu/placowki/532/dokumenty/1614.html).

O tym, jak bardzo popularna jest strona projektu
i zak³adki na szkolnych stronach internetowych, �wiadcz¹
statystyki odnotowanych odwiedzin. Pos³u¿ê siê tu na-
prawdê imponuj¹cymi liczbami z polskiej strony www.
7816 � to liczba wszystkich wej�æ na linki do artyku³ów
zamieszczonych w zak³adce �Projekt Comenius� na stro-
nie internetowej SP 9, co oznacza, ¿e statystycznie ka¿-
dy uczeñ naszej szko³y: od zerówkowicza po szóstokla-
sistê odwiedzi³ tre�ci zwi¹zane z Comeniusem na stro-
nie www przynajmniej 33 razy, z czego wynika, ¿e wiê-
cej ni¿ raz w miesi¹cu interesowa³ siê dzia³aniami wy-
konywanymi w projekcie. Najpopularniejszy spo�ród
komunikatów zamieszczonych na stronie okaza³ siê do
tej pory tekst pt. �Miêdzynarodowy Konkurs Plastycz-
ny � Zabytki mojego regionu�, który mia³ 2136 wej�æ!

Konkursy
z g³osowaniem internetowym

Do tej pory zrealizowali�my trzy z czterech za-
planowanych miêdzynarodowych konkursów plastycz-
nych/fotograficznych. Hitem okaza³o siê skanowanie lub
fotografowanie prac i zamieszczanie na szkolnej stronie
internetowej ich galerii oraz sondy z g³osowaniem na
najlepsz¹ � zdaniem internautów � pracê. Umo¿liwi³o
to udzia³ w g³osowaniu ca³ej spo³eczno�ci szkolnej � tak¿e
rodzicom i innym osobom odwiedzaj¹cym szkoln¹ stro-
nê internetow¹. W konkursie fotograficznym �Krajobraz
mojego regionu�, w internetowym g³osowaniu na naj-
lepsze prace ogó³em oddano 9379 g³osów, a najwy¿ej
ocenione przez internautów zdjêcie uzyska³o a¿ 4940
g³osów, drugie w konkursie: 4580 g³osów, a trzecie 3207.
Podane statystyki dowodz¹, ¿e forma komunikacji in-
ternetowej oraz wykorzystanie TIK bardzo przypad³o
uczestnikom projektu do gustu. Taki sposób rozstrzyga-
nia konkursów mia³ dodatkowo walor integruj¹cy, po-
niewa¿ uczniowie poszczególnych klas starali siê jak naj-
bardziej wypromowaæ pracê przez siebie przygotowan¹,
pytali jeden drugiego, jak g³osowaæ, jak wej�æ na szkoln¹
stronê www, zapisywali adres internetowy. Dziêki temu
dzieci nabra³y nawyku i potrzeby zagl¹dania na szkoln¹
stronê internetow¹ i �ledzenia, co siê dzieje w naszej
placówce.

ICON
Jednym z wa¿niejszych zadañ, a zarazem wyzwañ

projektu by³o przygotowanie miêdzynarodowych gaze-
tek internetowych. Pierwsze wydanie mia³a wykonaæ
szko³a polska z materia³ów nades³anych z Anglii i Turcji
i opracowanych u nas. Dla nas by³o to zadanie do�æ
³atwe technicznie, poniewa¿ szkolna redakcja od trzech
lat tworzy co miesi¹c �Markera� � szkoln¹ gazetê in-
ternetow¹ � i biegle pos³uguje siê narzêdziami tzw. Qma-
mów czyli gazetek budowanych na stornie Fundacji
Nowe Media. Problemy natomiast pojawi³y siê przy t³u-
maczeniach tekstów, przy których uczniowie potrzebo-
wali du¿ej pomocy nauczycieli jêzyka angielskiego. Przy
nagraniach audio i video do zamieszczenia w gazetce
d³ugo pracowali nad w³a�ciw¹ wymow¹ zdañ w jêzyku
angielskim. Praca by³a nie³atwa, ale twórcza i satysfak-
cjonuj¹ca. Pierwsze wydanie ICON-a � Miêdzynaro-
dowej Gazetki Projektu Comenius ukaza³o siê w lutym
2013 r. i spotka³o siê z wielkim uznaniem spo³eczno�ci
szkó³ uczestnicz¹cych w projekcie. Drugie wydanie
ICON-a mia³a przygotowaæ szko³a angielska, ale po pró-
bach poszukiwania odpowiednich narzêdzi z edytorem
w jêzyku angielskim, zg³osi³a problem z opracowaniem
gazetki w wersji interaktywnej online. Przejêli�my to
zadanie i z przygotowanych przez szko³y partnerskie ma-
teria³ów: artyku³ów, zdjêæ, filmików, nagrañ audio, pli-
ków PDF, prostych aplikacji e-learningowych z³o¿yli�my
drugiego ICON-a. Drugie wydanie okaza³o siê ogrom-
nym sukcesem, poniewa¿ ICON � Miêdzynarodowa
Gazetka Projektu Comenius zosta³a wyró¿niona przez
Ogólnopolski Portal MAM.MEDIA � M³odzie¿owa
Akcja Multimedialna i umieszczona na stronie g³ównej
w�ród 7 Qmamów polecanych przez Fundacjê Nowe
Media. Warto dodaæ, ¿e na Portalu dzia³a 4569 redakcji
i opublikowanych jest 4691 Qmamów czyli interaktyw-
nych gazetek. ICON pobi³ wszelkie rekordy ods³on w ka-
tegorii gazetek szkolnych. Pierwsze wydanie mia³o 1094
wej�cia, a drugie � 1559 ods³on, co w przypadku gazetki
anglojêzycznej jest dodatkowo cenne. ICON-a mo¿na
obejrzeæ na stronach: http://redakcja.mammedia.pl/co-
menius-qmam/13/11/2/ i http://redakcja.mammedia.pl/pa-
per/preview/comenius-qmam/13/3/1/.

E-learning
Drugi rok realizacji zadañ projektowych rozpocz¹³

siê od wykonania prostych kursów e-learningowych,
przygotowanych w programie HotPatatoes, które zo-
sta³y umieszczone na stronach internetowych wszyst-
kich uczestnicz¹cych w projekcie szkó³, na stronie www
projektu i wykorzystane w ICON-ie. W listopadzie 2013 r.
w Atakent w Turcji zosta³o te¿ przeprowadzone przez
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nauczycieli z SP 9 w S³upsku szkolenie e-learningowe
w zakresie tworzenia podobnych aplikacji, które bêdzie
mo¿na wykorzystywaæ w pracy szko³y nie tylko w pro-
jekcie Comenius, ale i na lekcjach wszystkich przed-
miotów. Proste kursy/testy e-learningowe, dotycz¹ce
krajów uczestnicz¹cych w projekcie, s¹ form¹ ewalu-
acji zdobytej przez uczestników projektu wiedzy/umie-
jêtno�ci, a tak¿e ciekawym sposobem utrwalania, zdo-
bywania i sprawdzania wiedzy. Podnosz¹ te¿ kompe-
tencje w zakresie znajomo�ci jêzyka angielskiego, gdy¿
w nim w³a�nie zosta³y przygotowane. Do przeprowa-
dzenia ewaluacji osi¹gniêæ projektu zaplanowali�my rów-
nie¿ ankietê w systemie e-learningowym dla uczestni-
ków � dzieci i nauczycieli, dotycz¹c¹ korzy�ci wynika-
j¹cych z udzia³u w projekcie.

Fotoksi¹¿ka
Fina³owym produktem projektu bêdzie stworzenie

fotoksi¹¿ki, dokumentuj¹cej dzia³ania szkó³ uczestnicz¹-
cych w projekcie i przekazuj¹cej wiedzê o krajach i re-
gionach, w których mieszkaj¹ partnerzy wspó³pracy.
Zostanie ona wykonana z wykorzystaniem narzêdzi do
tworzenia tego typu publikacji firmy Fotojoker, które
umo¿liwiaj¹ umieszczanie na stronach nie tylko zdjêæ,
ale tak¿e tekstów i filmów do odczytu za pomoc¹ apli-
kacji NeoReader. Fotoksi¹¿ka stanowiæ bêdzie trwa³¹,
piêkn¹ pomoc dydaktyczn¹ zachêcaj¹c¹ dzieci i m³o-
dzie¿y do poznawania swoich regionów i ró¿nych za-
k¹tków Europy. Znajdzie siê ona w zasobach bibliotecz-
nych wszystkich placówek uczestnicz¹cych w projekcie.

Korzy�ci
Dziêki zastosowaniu nowatorskich metod i form

pracy w projekcie Comenius nauczyciele z krajów part-
nerskich nabywaj¹ nowe umiejêtno�ci w zakresie wy-
korzystania TIK w pracy, nauce, samodoskonaleniu
i kszta³ceniu z wykorzystaniem e-learningu. Dziêki szko-
leniom w zakresie wykorzystania nowych technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych nauczyciele uczestnicz¹-
cy w projekcie nabywaj¹ nowe umiejêtno�ci, które na
trwa³e podnios¹ jako�æ ich pracy i pracy szko³y. Stwo-
rzone w projekcie kursy e-learningowe bêdzie mo¿na
wykorzystywaæ w pracy z uczniem tak¿e po zakoñcze-
niu projektu. Miêdzynarodowe gazetki na temat kultury
i tradycji ró¿nych narodów Europy bêd¹ znakomitym
punktem wyj�cia do poszerzania wiedzy o krajach euro-
pejskich � nie tylko tych uczestnicz¹cych w projekcie.

Uczniowie poznaj¹ nowe metody zdobywania i te-
stowania wiedzy na odleg³o�æ oraz porównania wyni-
ków swojej pracy z wynikami rówie�ników z innych kra-
jów europejskich poprzez udzia³ w e-learningowych qu-
izach internetowych. Zastosowanie aplikacji e-learnin-
gowych w procesie nauki i samokszta³cenie otworzy
przed uczniami wiele nowych mo¿liwo�ci poszukiwa-
nia, zdobywania i testowania wiedzy, uczenia siê nowych
umiejêtno�ci oraz wska¿e im na przysz³o�æ drogi eduka-
cyjnego rozwoju � tak¿e poprzez e-learning. znacznie
wzro�nie zainteresowanie wszystkich uczestników pro-
jektu nauk¹ jêzyków obcych (nie tylko j. angielskiego),
co da wiêksz¹ motywacjê do samokszta³cenia w tym
zakresie.

Produkt finalny projektu � fotoksi¹¿ka � bêdzie
wspania³¹ pomoc¹ dydaktyczn¹ do nauki o regionali-
zmach Europy, a zapis elektroniczny i dostarczenie jej
szko³om partnerskim równie¿ w formie elektronicznej
umo¿liwi w przysz³o�ci poszerzanie jej o kolejne rozdzia³y
lub edytowanie kolejnych tomów. Trwa³¹ bazê wiedzy
do wykorzystania bêdzie stanowi³a te¿ strona projektu,
która nie przestanie ¿yæ wraz z jego zakoñczeniem, ale
bêdzie dalej uzupe³niania regionalnymi aktualno�ciami
przez zaprzyja�nione poprzez pracê w Comeniusie kraje.

Nam � uczniom i nauczycielom z polskiej szko³y
� udzia³ w projekcie Comenius, wykorzystuj¹cym no-
woczesne technologie informacyjno-komunikacyjne
w tak bogatym zakresie, stwarza ogromne mo¿liwo�ci
rozwoju, jest okazj¹ do sprawdzenia siê i daje nam po-
czucie dumy i zadowolenia, ¿e w zakresie wykorzysta-
nia TIK w codziennej praktyce szkolnej jeste�my w czo-
³ówce Europy, a czêsto j¹ wyprzedzamy.ö

Iwona Po�niak
nauczyciel j. polskiego
w Szkole Podstawowej

z Oddzia³ami Przyszpitalnymi nr 9
w S³upsku
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