
Szanowni Państwo,

„Bądź otwarty, bądź wśród SWOIch” 

to hasło  Projektu "Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji jako  innowacyjny model zainteresowania 

kierunkami informatyczno-technicznymi oraz wspierania uczniów i uczennic w kształtowaniu kompetencji 

kluczowych”, który mam Państwu przyjemność zaprezentować. 

Projekt jest  odpowiedzią  na  konkurs  ogłoszony  przez  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej  na  projekty 

innowacyjne. Konkurs ogłoszono w ramach Priorytetu III.  Wysoka jakość systemu oświaty,  Działanie 3.5 

Projekty innowacyjne.  Projekt realizowany jest przez Fundację Wolnego i  Otwartego Oprogramowania w 

Poznaniu,  a  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu 

Społecznego.

Założeniem  Projektu jest  wypracowanie  efektywnych  zmian  w  zakresie  metod  nauczania  na  zajęciach 

informatyczno – technicznych (InfoTechnicznych) w szkołach.  Podejmowane w ramach Projektu działania 

mają na celu:

• wzbudzać w młodych ludziach ciekawość działania oprogramowania, tworzenia aplikacji i pracy urządzeń,

• podniesienie  zainteresowania  uczniów  i  uczennic  naukami  z  zakresu  InfoTechniki,  a  w  konsekwencji 

kontynuowania edukacji na uczelni wyższej,

• wypracowanie  innowacyjnego  programu  nauczania  opartego  na  Strategii  wolnych  i  otwartych 

implementacji, jego przetestowanie i włączeniem w nurt polityki edukacyjnej w Polsce,

• propagowanie nowoczesnych technologii, rozwiązań informatycznych i mechatronicznych wśród uczniów i 

uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

• przeciwdziałanie  wykluczeniu  cyfrowemu  wśród  osób  zagrożonych  wykluczeniem  oraz  wyrównywanie 

szans uczniów i uczennic w nabywaniu kompetencji technicznych.

Na potrzeby Projektu został również stworzony interaktywny serwis służący wymianie doświadczeń, idei i  

prowadzeniu  dyskusji.  Serwis  e-Swoi jest  jednym  z  najważniejszych  produktów  Strategii  wolnych  i 

otwartych implementacji. Ma służyć upowszechnianiu i wdrażaniu celów Projektu, do integracji wszystkich 

jego uczestników i zacieśnianiu współpracy między nimi.  Podstawą działania serwisu są treści generowane 

przez  jego użytkowników.  Dostęp  do  serwisu  mają  również  opiekunowie kół,  trenerzy biorący  udział  w 

Projekcie  oraz  realizatorzy  Projektu,  którzy  za  pośrednictwem  serwisu  zamieszczają  oprogramowania 



niezbędne do realizacji  zadań,  scenariusze czy ankiety  ewaluacyjne.  Treści  zawarte  w e-serwisie  są  w 

znacznej mierze kreowane przez uczestników Projektu,  pełniących rolę redaktorów serwisu. To nie tylko 

miejsce, w którym można napisać wiadomość, skomentować artykuł, w którym można wyrazić opinie, ale 

również sposób na to by zawrzeć nowe znajomości i czerpać z doświadczeń innych. Co istotne z serwisu e-

Swoi,  mogą  korzystać  nie  tylko  osoby  bezpośrednio  zaangażowane  w  Projekt,  ale  każdy  kto  jest 

zainteresowany rozwijaniem wolnych idei.

Zachęcamy do korzystania z serwisu: www.e-Swoi.pl

Ponadto, zachęcam do obejrzenia filmów instruktażowych wykorzystywanych podczas zajęć edukacyjnych 

w szkołach: http://www.youtube.com/user/fwioo

Karolina Bartołd-Michalak
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