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BYOD - Learning 

“Uczenie się w dowolnym czasie i miejscu  
z użyciem dowolnego urządzenia” 

 

BYOD (Bring Your Own Device = Przynieś Swoje Własne Urządzenie) jest europejskim projektem 
współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach Programu Erasmus+ KA220-SCH. Projekt 
będzie realizowany przez dwa lata (od stycznia 2022 do grudnia 2023). Koordynatorem projektu jest 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 

Celem projektu BYOD jest wsparcie nauczycieli i edukatorów we wdrożeniu i projektowaniu Lekcji 
Wideo udostępnianych na Platformie BYOD dostępnej dla nauczycieli i uczniów w dowolnym czasie i 
miejscu oraz za pośrednictwem dowolnego urządzenia, z zastosowaniem metodyki BYOD. 
Ostatecznym celem projektu jest zaoferowanie studentom możliwości studiowania przy użyciu ich e-
urządzeń. Ewolucja przenośnej edukacji zaoferuje uczniom możliwość nauki w dowolnym miejscu i 
czasie. Ideą projektu jest zapewnienie alternatywnego środowiska uczenia się w odwróconej klasie 
poprzez lekcje wideo obejmujące program nauczania, wspierające dwojakie rozwiązania: (1) cyfrowe 
wsparcie nauczania oraz (2) pozaszkolne wsparcie dla uczniów klas o niewyrównanym poziomie. 
Działania w projekcie BYOD koncentrują się na uczniach uczących się matematyki w szkołach 
podstawowych, w szczególności na uczniach klas siódmych. 

Planowane główne rezultaty projektu to: 

• R1.  Europejska Platforma Lekcji Wideo zawierająca filmy dostępne dla nauczycieli, uczniów w 
dowolnym czasie i miejscu oraz za pośrednictwem dowolnego urządzenia zgodnie z 
podejściem BYOD. 

• R2. Metodologia i specyfikacje dotyczące projektowania lekcji wideo oraz zestawu narzędzi 
cyfrowych i wskazówek dotyczących digitalizacji treści edukacyjnych w celu ułatwienia 
procesu uczenia się. 

• R3. Szkolenie wspierające nauczycieli i edukatorów w transformacji cyfrowej poprzez rozwój 
przygotowania cyfrowego, odporności i zdolności w edukacji matematycznej. 
 

Wyniki projektu zostaną użyte do stworzenia europejskiej platformy, która przyczyni się do uczenia 
się młodych uczniów z wykorzystaniem 15/30/45-minutowych filmów szkoleniowych. Nowatorskim 
podejściem projektu jest rozbicie tematów programu nauczania na filmy dopasowane do 
umiejętności uczniów. Takie podejście wydaje się nieobecne w Europejskim Obszarze Kształcenia.  
 
Projekt jest koordynowany przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (PL), a konsorcjum obejmuje 
ponadto następujących 7 partnerów: Szkoła Doukas (GR), AMETA (MKD), Cypryjskie Towarzystwo 
Matematyczne (CY), 5 OU Ivan Vazov School (BG), Skybridge Partners (GR), Uniwersytet w Plovdiv 
„Paisii Hilendarski” (BG) oraz Liceum Arcebispo Xelmirez II (ES). 



 
  

 
 

 

` 
 
   
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej:  www.byod-
learning.eu.   

Możesz również pisać na e-maile: projects@cms.org.cy, info@byod-learning.eu  
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