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DOŚWIADCZENIA KOORDYNATORA 

PROJEKTU,

czyli dlaczego warto 



• EDU-ARCTIC to propozycja dla szkół średnich w całej Europie (+klasa 7-8 SP).

• Dzięki innowacyjnym narzędziom i metodom pracy oraz fascynującej 
tematyce badań polarnych, pomaga zainteresować uczniów w wieku 13–20 
lat nauką, technologią, inżynierią i matematyką. 

• Uczniowie poznawali metody i narzędzia pracy naukowców w odległych 
stacjach badawczych. Mają także możliwość prowadzenia samodzielnych 
obserwacji i pomiarów w programie monitoringu środowiska. 

• Uczniowie z różnych szkół europejskich brali udział w konkursach. Najlepsi 
uczniowie i ich nauczyciele wzięli udział w wyprawie badawczej do Arktyki.

W SKRÓCIE O EDU-ARCTIC



KONSORCJUM EDU-ARCTIC

Arctic Portal, Islandia

American Systems Ltd., Polska

Instytut Geofizyki PAN, Polska, Koordynator

Faroe Islands Nature Investigation, Wyspy Owcze

Norwegian Institute of Bioeconomy, Norwegia

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Francja

Partnerzy:



• bezpośredni kontakt z naukowcami Polskiej Akademii Nauk

• transmisje z Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie

• poznawanie różnych aspektów nauki

• wizyty w obserwatoriach geofizycznych

Platforma e-
learningowa

Portal 
przyrodniczy

Program 
wycieczek

Monitoring 
przyrodniczy

Wsparcie 
metodyczne

Projekt EDUSCIENCE



STACJE BADAWCZE W PROJEKCIE

Polska Stacja Polarna Hornsund
(Spitsbergen)

Chińsko-islandzka Stacja badawcza 
Karholl research station, (Islandia)

Faroe Islands Nature Investigation 
(Wyspy Owcze)

NIBIO Svanhovd (Norwegia)







LEKCJE ONLINE

Zajęcia prowadzone przez naukowców, 

transmitowane z arktycznych stacji 

badawczych

Dostępne bezpłatnie dla wszystkich szkół

Duża oferta tematów – nie tylko Arktyka, ale 
szeroko STEM

Możliwość zamawiania tematów

Duża oferta zajęć w jęz. polskim



POLARPEDIA



ARCTIC COMPETITIONS



MONITORING SYSTEM



SZKOŁY w EDU-ARCTIC

1200 nauczycieli
z 60 krajów

Polska: 444 nauczycieli



Etap 1. Budowa Konsorcjum

Co unikalnego 
oferuje?

Jak każdy z 
partnerów 
uzupełnia 

Konsorcjum

Jaka jest rola 
każdego z 

partnerów?

Jakie ma 
doświadczenie 

w realizacji 
projektów KE?

Dlaczego dany 
partner chce być 

częścią 
Konsorcjum?



Etap 2. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU PROJEKTOWEGO

Znajdź swój 
unikalny pomysł

Nie obiecuj tego, 
czego nie będziesz 

mógł spełnić

Bądź pecyzyjny

i konkretny
Bądź elastyczny

Myśl o realności 
harmonogramu, 

raportów i kamieni 
milowych

Czy warto wynająć
firmę do pisania
wniosku?

Czy warto skorzystać z
pomocy KPK?



WSPÓŁPRACA  Z  REA/KE

Project 
Officer

• Warto prosić o komentarz i ocenę zwrotną

• Warto prosić o radę

Komunikacja

• Informuj o wszelkich problemach lub opóźnieniach

• Dobrze i wyczerpująco uzasadniaj zmiany w 
stosunku do wniosku projektowego

Zmiany

• Informuj z wyprzedzeniem

• Proś o aneks, jeżeli jest niezbędny



KOMUNIKACJA

Wewnątrz 
Konsorcjum

(Zarządzanie)

• Częste spotkania 
projektowe

• Spotkania online

• Inspiruj partnerów

• Upewnij się, że 
partnerzy wiedzą 
DLACZEGO?, JAK? i 
CO? mają robić

Poza Konsorcjum 
(promocja i 

upowszechnianie)

• Im wcześniej 
zaczniesz, tym lepiej

• Pokazuj DLACZEGO 
robisz swój projekt

• Informuj grupy 
docelowe o 
korzyściach (dostosuj 
język)

Między różnymi 
konsorcjami i 
instytucjami 

(Networking)

• Szukaj innych 
inicjatyw, które 
pomogą ci dotrzeć do 
grup docelowych   
(np. Scientix)

• O ile to możliwe, 
współorganizuj 
wydarzenia

• Dziel się 
doświadczeniami



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Agata Goździk
gozdzik@igf.edu.pl

Śledź nas:  

Facebook:
facebook.com/eduarctic/

Twitter:
@eduartic

Instagram:
eduartic

mailto:gozdzik@igf.edu.pl
https://www.facebook.com/eduarctic/
https://twitter.com/eduarctic
https://www.instagram.com/eduarctic/

