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School science e-learning
ONE HEALTH
CZYM JEST SCHOOL SCIENCE e-LEARNING ONE HEALTH?
Przedstawiany za pomocą akronimu e-InnoEduCO, jest
to projekt europejski, który został najbardziej doceniony
spośród projektów zgłoszonych w Hiszpanii w
nadzwyczajnym zaproszeniu do innowacji w dziedzinie
edukacji szkolnej Erasmus+ KA226 (Strategic Innovation
Support Partnerships) ogłoszonym we wrześniu 2020 r. w
ramach programu Erasmus+ 2020.
Jest to projekt STE(A)M (Science, Technology,
Engineering, Arts & Mathematics), który umożliwia
uczniom
rozwijanie
umiejętności
i
kompetencji
związanych z innowacjami w celu zrekompensowania
barier i braków wynikających z COVID-19. Spełnia
postpandemiczną potrzebę odnowienia zaangażowania w
realizację celów zrównoważonego rozwoju – zapewnienie
wszystkim młodym ludziom możliwości odniesienia
sukcesu w szkole i rozwijania wiedzy, umiejętności,
postaw i wartości, które umożliwią im wniesienie wkładu w
społeczeństwo w zakresie odbudowy ekologicznej –
odnosząc się do reakcji edukacyjnych na kryzys związany
ze zmianami klimatu i słuchając wezwania ONZ do zajęcia
się Dekadą Nauk o Oceanach na rzecz Zrównoważonego
Rozwoju 2021-2030. Dąży do osiągnięcia tego
wszystkiego poprzez wzmocnienie za pomocą ICT
synchronicznego i asynchronicznego planowania klas
eksperymentalnych, które COVID-19 uniemożliwił.
Jego

budżet

wynosi

251

305,00

EUR

(100

%

finansowania).
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JAKIE SĄ CELE e-InnoEduCO2?
E-InnoEduCO2 dąży do osiągnięcia dwóch celów
ogólnych:
• Zrównoważenie barier, braków i ograniczeń
wynikających z kryzysu związanego z COVID,
zgodnie z opisem w raporcie OECD Wpływ COVID-19
na edukację – Insights from Education at a Glance
2020 (Andreas Schleicher) w celu promowania
eksperymentalnego programu szkolnego opartego
na cyfrowym uczeniu się poprzez opracowanie i
wdrożenie
modeli
e-laboratorium i
e-eco
powiązanych z rzeczywistością rozszerzoną, które
umożliwiają geolokalizowane przesyłanie danych do
ekosystemów w terenie i laboratorium w różnych
oceanach europejskich.
• Wzmocnienie zdolności instytucji edukacji
szkolnej do zapewnienia wysokiej jakości cyfrowej
edukacji informatycznej sprzyjającej włączeniu
społecznemu, również w odpowiedzi na zalecenie
Komisji (UE) 2018/790 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w
sprawie zwiększenia kompetencji STE(A)M w celu
uwolnienia ich potencjału, transferu wiedzy i
wspierania kultury innowacji i zrównoważonego
rozwoju w społeczeństwie i na wszystkich poziomach,
począwszy od wieku szkolnego.
www.innoeduco2.org
T Projekt e-InnoEduCO2 jest współfinansowany z programu Erasmus+ Unii Europejskiej.
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Aby osiągnąć te dwa cele ogólne, proponuje się
następujące cele szczegółowe:
1. Rozszerzenie praktyk laboratoryjnych elearningowych na całą społeczność edukacyjną,
umożliwiając rozwój eksperymentalnych procesów
nauczania-uczenia się w terenie i w laboratorium, z
potencjałem szkoleniowym jakości, przy użyciu
bardziej dostępnych metodologii wirtualnych,
multimedialnych lub telematycznych.
2. Opracowanie projektów eksperymentalnych,
które umożliwiają zdalną obserwację praktyk
naukowych, bez utraty potencjału obserwacji i
dociekań
nieodłącznie
związanego
z
eksperymentami terenowymi i laboratoryjnymi.
3. Wzmocnienie powiązań między badaniami
naukowymi a społeczeństwem poprzez twórczą
ekspresję naukową i rozwój zasobów ICT oraz
innowacyjnych
i
atrakcyjnych
zasobów
artystycznych w celu transferu wiedzy naukowej w
środowisku edukacyjnym i społeczeństwie.
4. Podnoszenie świadomości na temat powiązań
między zmianami globalnymi a zmianami klimatu
poprzez pobieranie próbek, a także symulację i
refleksyjne praktyki laboratoryjne zgodnie z
podejściem WHO One Health.
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KIM SĄ CZŁONKOWIE KONSORCJUM ORAZ
JAKIE SĄ PROFILE I ZAMIERZONE CELE
E-InnoEduCO2 będzie realizowany przez konsorcjum
składające się z:
• Concello de Outes (lider projektu) – HISZPANIA

Universidade de Aveiro
Agrupamento de escolas de Aveiro

• Universidade de Santiago de Compostela –
HISZPANIA
• Fundación Pública Gallega Centro Tecnológico
de Supercomputación de Galicia – HISZPANIA

Concello de Outes
Universidade de Santiago de
Compostela
Centro de Supercomputación
de Galicia

• Universidade de Aveiro – PORTUGALIA
• Agrupamento
PORTUGALIA

de

Escolas

de

Aveiro

–

• XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi –
POLSKA
• Universitatea Alexandru Ioan Cuza – RUMUNIA
To strategiczne wielosektorowe partnerstwo na rzecz
innowacji edukacyjnych ma na celu zapewnienie
wysokiej jakości edukacji cyfrowej sprzyjającej
włączeniu społecznemu za pomocą modelu
pedagogicznego e-learningu STE(A)M-ICT, aby
zrekompensować braki UE w erze COVID-19 w
telematycznej edukacji szkolnej w szkolnych
eksperymentach naukowych.
www.innoeduco2.org
T Projekt e-InnoEduCO2 jest współfinansowany z programu Erasmus+ Unii Europejskiej.

Universitatea Alexandru Ioan
Cuza

XXVI Liceum Ogolnoksztalcace
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Grupy docelowe to:
• Nauczyciele
• Eksperci i organizacje związane z edukacją
• Uczniowie szkół średnich.

Ci dwaj partnerzy szkolni umożliwią bezpośredni dostęp
do społeczności szkolnej i uczniów. Konsorcjum będzie
miało również bezpośredni dostęp do uczestników szkół
na terytoriach bez formalnych szkół partnerskich oraz za
pośrednictwem nieformalnych partnerów szkolnych.

Concello de Outes (Rada Miasta Outes) prowadzi
projekt. Jest to administracja lokalna z silnym
zaangażowaniem w sieć edukacyjną swojego terytorium i
zrównoważony rozwój gminy. Będzie miał bezpośredni
dostęp do uczniów uczestniczących w projekcie za
pośrednictwem nieformalnych partnerów, takich jak
szkoły średnie IES Virxe do Mar i IES Poeta Añón.

Jeśli chodzi o zaangażowanie uczestników projektu w
wydarzenia upowszechniające, partnerzy utrzymują
płynne relacje z odpowiednimi zainteresowanymi
stronami, takimi jak szkoły średnie, szkoły podstawowe,
regionalne, krajowe i lokalne administracje publiczne, inne
stowarzyszenia, beneficjenci końcowi, itp.

Trzy uniwersytety dopełniają projekt. Uniwersytet
Santiago de Compostela (specjalizujący się w dziedzinie
pedagogiki
i
dydaktyki),
Uniwersytet
Aveiro
(specjalizujący się w wykorzystaniu technologii do
upowszechniania wiedzy naukowej) i Uniwersytet
Alexandru Ioan Cuza (specjalizujący się w badaniach
ekologicznych
w
zakresie
biowskaźników
zanieczyszczeń, w analizie statystycznej i graficznym
przedstawianiu badań dot. ekologii) są uniwersytetami
referencyjnymi jeśli chodzi o ich zaangażowanie w
osiąganie doskonałości edukacyjnej,
promowanie
innowacji pedagogicznych opartych na technologiach
uczenia się i podejściu STE(A)M.
Centro de Supercomputación de Galicia jest ośrodkiem
specjalizującym się w zastosowaniach obliczeń wielkiej
skali i komunikacji. Sektor szkolny jest reprezentowany
przez Agrupamento de Escolas de Aveiro — zespół
szkół w Aveiro — oraz przez XXVI Liceum
Ogólnokształcące (szkoła ponadpodstawowa) w Łodzi.
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JAKIE SĄ DZIAŁANIA I REZULTATY PROJEKTU?
Działania są rozwijane za pomocą sześciu modułów:

• Opracowanie

1. Koordynacja i zarządzanie

przewodnika
metodologicznego
dotyczącego
dydaktycznego
wykorzystania
telematycznego systemu szkoleniowego.

2. Upowszechnianie i wykorzystywanie wyników.

• Szkolenie dla nauczycieli w delcie Dunaju.

3. Rozwój metodologii STE(A)M oraz technologii elearningowych. Obejmuje on:

• Opracowanie
i
wdrożenie
ustawicznego dla nauczycieli.

• Opracowanie interaktywnego
laboratoryjnego (e-Lab).

systemu

6. Kampus "One Health" do rozpoczęcia badań i
komunikacji. Obejmuje on:

• Opracowanie systemu do wymiany geolokalizowanych
informacji w działaniach terenowych.
• Rozwój systemów integracji danych.

• Projekt metodologiczny tzw. e-Lab experience i
program treści szkoleniowych pilotażu: "Nauka o
połowach skorupiaków i zmianach klimatu z hydroekologii
i parazytologii".

• Opracowanie wirtualnej klasy w połączeniu z systemem
webinariów dla zajęć zdalnych.

• Kampus "One Health" do rozpoczęcia badań i
komunikacji.

5. Kształcenie nauczycieli, które obejmuje:

• Ocena wyników szkoleń i włączenie
naprawczych do programu szkolenia.

cyfrowego

• Opracowanie materiałów dydaktycznych dla wsparcia
naukowego i umiejętności filmowych.
• Zaprojektowanie
trenerów.

ścieżki

szkoleniowej

online

planu

kształcenia

środków

7. Działanie społeczno-edukacyjne w celu włączenia
społeczności. Obejmuje ono:

dla
• Utworzenie Sieci zrównoważonych szkół.

.
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• Opracowanie zasobów dydaktycznych do transferu

Dwa działania w zakresie mobilności to:

naukowego za pomocą wirtualnej klasy.
• Akcje

promocyjne

w

pięciu

uczestniczących

• Szkolenie dla nauczycieli w delcie
(Uniwesytet Alexandru Ioan Cuza din Iasi).

Dunaju

szkołach poprzez wydarzenia upowszechniające.
• Kampus "One Health" do rozpoczęcia badań i
komunikacji w Aveiro (Agrupamento de Escolas de
Aveiro).

• Strategia transferu i wykorzystywania wyników.
Z tych modułów działania wyłoni się pięć produktów i
dwa działania w zakresie mobilności, a także
wydarzenia upowszechniające dla szkół w każdym kraju
uczestniczącym w projekcie.
Te pięć produktów to:
• Platforma do synchronicznego zdalnego nauczania za
pomocą wirtualnej klasy. Koordynacja zadania:
CESGA.
• Zestaw zasobów e-learningowych. Koordynacja:
Uniwersytet Aveiro.
• Program
szkolenia
z
przewodnikiem
metodologicznym dla nauczycieli. Koordynacja: USC.
• Program szkoleniowy "Kampus One Health dla
rozpoczęcia badań i komunikacji" dla uczniów.
Koordynacja: Agrupamento de Escolas de Aveiro.
• Zasoby dydaktyczne do transferu naukowego do
społeczeństwa. Koordynacja: Concello de Outes
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JAKI JEST HARMONOGRAM PROJEKTU?
Projekt rozpoczął się 1 marca 2021 i zakończy się
28 lutego 2023.

Jego harmonogram będzie rozwijał się w roku
szkolnym 2021/22 oraz 2022/23:
Achieved

Sep
21

Jan
23

Training itinerary with methodological guide for teachers

Achieved
Sep
21

Dec
21

Achieved

Dec
21

Distance learning
platform

Dec
22

E-learning resource set

Achieved
Jan
22

Sep
22

One Health Campus training programme for research and
communication initiation.

Mar
22

Achieved
Feb
23

Teaching resources for scientific transfer to society
22–28 July
Delta Danube Training
3 –7 September
One Health Campus

SEP
21

OCT
21

NOV
21

DEC
21

JAN
22

FEB
22

MAR
22

APR
22

MAY
22

JUN
22

JUL
22

AUG
22

SEP
22

OCT
2

NOV
22

DEC
22

JAN
23

FEB
23
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WHAT WERE THE RESULTS OF THE EVALUATION?
Niniejszy wniosek został najwyżej ocenionym z 23
wniosków finansowanych z oceny około 500 wniosków.
Przyznano mu 92 punkty na 100 z następującymi
wynikami:
adekwatność
(30
punktów),
jakość
projektowania i realizacji projektu (14 punktów), jakość
zespołu projektowego i ustalenia dotyczące partnerstwa
(19 punktów), wpływ i rozpowszechnianie (29 punktów).
W sprawozdaniu z oceny podkreślono, że projekt ma na
celu promowanie cyfrowego i naukowego uczenia się
w akademickim programie nauczania, wykorzystując
zalety
rozszerzonej
rzeczywistości,
aby
zrekompensować
niemożność
namacalnego
doświadczenia
empirycznego.
Przewiduje
on
stworzenie pięciu wyników intelektualnych: platformy do
synchronicznych zajęć na odległość twarzą w twarz, z
wirtualną klasą; zestaw zasobów e-learningowych;
ścieżka szkoleniowa z przewodnikiem metodologicznym
dla nauczycieli; program szkoleniowy ("One Health
Campus for initiation to research and communication")
dla studentów; oraz rozwój zasobów dydaktycznych w
celu transferu naukowego do społeczeństwa. Wyróżnia
się wiele mocnych stron. Jest on zgodny z priorytetami
działania
KA226,
o
wyraźnym
charakterze
innowacyjnym i ponadnarodowym. Cele są precyzyjne i
opierają się na dobrze zdefiniowanych potrzebach,
umożliwiając
ustanowienie
międzysektorowych
i
międzypokoleniowych powiązań współpracy.

Plan
prac
jest
opisany
kompleksowo,
z
sekwencjonowaniem poszczególnych faz wraz ze
skutecznymi środkami monitorowania i kontroli.
Wkład działań w osiągnięcie celów jest wyraźnie
postrzegany, za pomocą odpowiedniej metodologii i
dobrze zdefiniowanych treści, a uczestnicy
przejmują inicjatywę. W związku z tym w
mobilnościach zaleca się prawidłową procedurę
selekcji, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, w
oparciu o ich zaangażowanie w projekt i
priorytetowe traktowanie osób o mniejszych
szansach. Zapewnione są również odpowiednie
narzędzia do walidacji procesu uczenia się.
Jego zespół wykazuje pozytywną równowagę
kompetencji, a zadania są przydzielane w sposób
zrównoważony i spójny zgodnie z umiejętnościami i
doświadczeniem każdego członka, we współpracy z
partnerami nieformalnymi. Zarówno mechanizmy
komunikacji, jak i częstotliwość interakcji są wysoce
operacyjne. Dodanie partnera po raz pierwszy
pomoże
zwiększyć
jego
internacjonalizację.
Oczekuje się, że wniosek będzie miał znaczący
wpływ na różne obszary i personel, a dobrze
opracowany plan oceny, który obejmuje różne
podmioty, momenty, instrumenty, kryteria i
wskaźniki, wyróżnia się. Strategie upowszechniania
wyników są również doskonałe, a trwałość projektu
jest zapewniona.
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Follow us on social media!
#InnoEduCO2

InnoEduCO2

@innoeduco2

@innoeduco2

info@innoeduco2.org

www.innoeduco2.org
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