
Projekt Erasmus + w dobie pandemii 

 

Projekt współpracy szkół (KA229) w ramach Akcji 2. Partnerstwa strategicznie to 

szansa na realizację przedsięwzięcia łączącego szkoły z różnych krajów europejskich. 

Ciekawy temat projektu w połączeniu z realizacją priorytetów horyzontalnych, takich jak 

promowanie wolności, włączenia społecznego, tolerancji i niedyskryminacji lub z realizacją 

priorytetów sektorowych z obszaru Edukacja to wyzwanie dla uczniów i nauczycieli. To 

szansa na komunikację, kooperację i integrację. To sposób na dzielenie się wiedzą oraz 

umiejętnościami, tak między uczniami, jak i nauczycielami. To również możliwość poznania 

nowej kultury, tradycji i wartości, a także szkoły i społeczności lokalnej, w której żyją, 

mieszkają i uczą się nasi partnerzy. To jakże często okazja do zawiązania nowych znajomości 

i przyjaźni. Często też to sprawdzian z kompetencji kluczowych - czy potrafimy poradzić 

sobie z nowym wyzwaniem, czy potrafimy kreatywnie działać i rozwiązywać ewentualne 

problemy, czy potrafimy wspólne uczyć się i współpracować w zjednoczonej Europie, mimo 

tak wielu dzielących nas różnic.  

 

Projekt "Coding in space – education beyond divisions” („Kodowanie w 

przestworzach – Edukacja ponad podziałami”) to dwuletni projekt, którego realizację 

rozpoczęliśmy z dniem 1 września 2019 roku. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji 

społecznych, takich jak akceptacja społeczna, wyrównywanie szans u uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych czy zapobieganie nierównościom i wykluczeniem społecznym 

poprzez innowacyjne i aktywne metody pracy z uczniem wykorzystując nowoczesne 

technologie IT, w tym kodowanie. W projekcie istotne jest również kształtowanie 

kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji matematycznych i 

przyrodniczych w obrębie tematyki związanej ze wszechświatem.  

Od początku nie było łatwo, już w sierpniu zrezygnowała szkoła ze Szwecji, koordynator i 

dyrektor szkoły partnerskiej zmienili miejsce pracy, a nowy dyrektor placówki nie podjął się 

współpracy. Potem szkoła z Włoch nie podpisała umowy ze względu na ograniczenie 

uprawnień dyrektora, podczas gdy nowy dyrektor miał otrzymać powołanie z początkiem 

nowego roku kalendarzowego.                               

Reasumując, pozostały 3 szkoły - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w 

Częstochowie jako szkoła koordynująca oraz dwie szkoły partnerskie: 122nd Primary school 

"Nikolai Liliev"z Bułgarii i Scoala Gimnaziala Pietroasa z Rumunii.  



 

Mobilność przed pandemią. 

Pierwsza mobilność w Polsce była bardzo intensywna, ale zakończyła się sukcesem. 

Nanieśliśmy zmiany w planie aktywności i mobilności, co było bardzo istotne dla 

kontynuowania projektu. Ponadto obserwowaliśmy zajęcia z wykorzystaniem robotów i 

klocków na zajęciach rozwijających kreatywność oraz zajęciach z informatyki i robotyki, a 

także uczestniczyliśmy w warsztatach z kodowania offline i online, co widać na zdjęciach. 

Czynnie braliśmy również udział z uczniami w zajęciach z kodowania z wykorzystaniem 

robotów w ramach realizowanego projektu „Częstochowski Uniwersytet Młodego 

Odkrywcy” na Politechnice Częstochowskiej.  

 

 
 

Po mobilności było już tylko lepiej.  

Z entuzjazmem rozpoczęliśmy realizacje kolejnych zdań, przygotowaliśmy się do 

mobilności, która miała odbyć się w szkole partnerskiej w Bułgarii (Sofii).  Cieszyliśmy się 

razem z uczniami z wyjazdu, podczas którego wspólnie mieliśmy uczestniczyć w licznych 

zajęciach z wykorzystaniem elementów kodowania. Plany pokrzyżowała nam epidemia. 

Zamknięcie szkół, lotnisk zmusiło nas do odwołania mobilności na tydzień przed wylotem.  

 



Pandemia zatrzymała działania projektowe, ale nie na długo. 

Nowa rzeczywistości, w której się znaleźliśmy zaskoczyła nas i zmusiła do 

doskonalenia umiejętności cyfrowych. Nie byliśmy sami, podobnie sytuacja wyglądała w 

pozostałych szkołach biorących udział w projekcie. Stres i zagubienie sprawiło, że 

odłożyliśmy zadania projektowe na rzecz zadań wynikających z realizacji podstawy 

programowej.  

Mimo to, od września bieżącego roku wraz z nowym zapałem i siłą ruszyliśmy naprzód, 

wznowiliśmy realizację projektu. Wspólnie przygotowujemy i realizujemy zadania, udało 

nam się również zorganizować i uczestniczyć w mobilności online. To nowum, gdyż nie 

sposób porównać wirtualnej mobilności do tradycyjnej formy kontaktu z uczestnikami 

projektu. Nie sposób na odległość poznawać i doświadczać poprzez wspólne działanie. 

Współpraca i kooperacja w czasie rzeczywistym jest wpisana w realizację tego typu 

projektów. Póki co, mobilność online to jedyne rozwiązanie na „tu i teraz”, dzięki któremu 

poprzez e-learningową platformę możemy komunikować się, współpracować i dzielić się 

wypracowanymi rezultatami.  

 

Mobilność podczas pandemii 

Mobilność online, którą zorganizowaliśmy w ostatnim tygodniu października pod 

hasłem „My school – My country” była nietypowa. My w nauczaniu zdalnym, szkoła z 

Bułgarii jeszcze w nauczaniu stacjonarnym, a szkoła z Rumunii w systemie hybrydowym. I 

znowu, mimo trudności udało się, co prezentują zamieszczone poniżej zdjęcia. 

 

 



 
 

Podczas wirtualnej mobilności na platformie Microsoft Teams mogliśmy wspólnie wziąć 

udział w edukacyjnym escape roomie wykorzystując aplikację Genially, wspólnie 

przygotowywać i prezentować prace uczniów, a także wspólnie rozmawiać ze sobą, 

opowiadać o sobie czy zadawać pytania uczestnikom projektu.  

 

 

 



 

 

   
 

Wirtualny Erasmus + 

Platforma Microsoft Teams to jedna z platform e-learningowych wykorzystywanych 

w nauczaniu zdalnym oprócz platformy Google Classroom czy Zoom. Te narzędzia świetnie 

sprawdzają się również w realizacji wirtualnych mobilności. Spośród narzędzi wspierających 

i uatrakcyjniających spotkania online warto wymienić oprócz aplikacji Genial.ly 

(https://www.genial.ly/), także aplikację Canva (https://www.canva.com/pl_pl/) czy Prezi 

(https://prezi.com/). Rozwiązaniem godnym polecenia jest również aplikacja GooseChase 

(https://www.goosechase.com/) i Actionbound (https://en.actionbound.com/). Zadania w 

terenie można zamienić na zadania szkolne do wykonania w małych grupach zadaniowych.  

Zajęcia edukacyjne w trakcie realizacji projektu oraz zdalne mobilności w formule on-line 

świetnie uatrakcyjniają takie aplikacje jak Learning Apps (https://learningapps.org/), 

Wordwall (https://wordwall.net/pl), Kahoot (https://kahoot.com/) czy Quizizz 

(https://quizizz.com/). Dzięki nim zajęcia są interesujące, angażujące i aktywizujące ucznia, 
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co w rezultacie podnosi poziom motywacji, zadowolenia i satysfakcji z efektów pracy 

zarówno u uczniów, jak i nauczycieli.  

 

Nasz projekt się nie kończy.  

Kontynuujemy realizację projektu, który jest nie lada wyzwaniem, (więcej na stronie 

projektu https://coding-in-space.eu/). Liczymy na to, że pandemia szybko się skończy i 

będziemy mogli podjąć prace projektowe w dobrze znanej nam i sprawdzonej formule - 

offline. Wirtualny projekt Erasmus + to nowe doświadczenie. Bez wątpienia uczymy się 

ciągłego dostosowywania do zmieniających się realiów i podążania za zmianami. W tych 

wszystkich ograniczeniach i utrudnieniach związanych z realizacją samego projektu można 

tez znaleźć wartość dodaną - rozwijamy kompetencje „uczenia się przez całe życie”. 
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