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UUTISKIRJE nro 3

KESKEISET HANKETTA
KOSKEVAT TIEDOT
Nimi: Menetelmiä ja välineitä olemassa olevien

resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen ja
ammatillisen koulutuksen opettajien tarjoaman
koulutussisällön kehittämiseen
Lyhenne: e-MOTIVE
Sopimus: 2017-1-PL01-KA202-038850
Kesto: Syyskuu 2017 – elokuu 2019
E-MOTIVE -konsortio: Institute of Mining Technology

KOMAG (Puola), TTS Työtehoseura (Suomi), Riga
Technical School of Tourism and Creative Industry
(Latvia).

TERVETULOA

TÄMÄNHETKISET TOIMET
E-MOTIVE -tuotteemme ovat valmiita ja toimitamme
niitä
kaikille
kiinnostuneille
ammatillisen
koulutuksen opettajille arviointia varten.

Ensisijainen
kriteerimme
tuotettujen materiaalien ja
suhteen on:

projektissa
ratkaisujen

tehdä niistä helppoja ja hyödyllisiä.
Jos haluat oppia, miten:

• käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa (TVT),
jonka avulla voidaan luoda erilaisia
opiskelijoiden tarpeita ja odotuksia vastaavia
houkuttelevia elektronisia koulutusmateriaaleja
• käyttää olemassa olevia TVT-työkaluja
opetuksessa, kuten taitoa käyttää internetpohjaisia opetustyökaluja.

Tervetuloa lukemaan kolmatta e-MOTIVE-uutiskirjettä,
joka tarjoaa tärkeää tietoa ja viimeisimpiä uutisia eMOTIVE-hankkeesta.
E-MOTIVE-hankkeessa
pyrimme
kehittämään
ammatillisen koulutuksen koulutusmateriaaleja ja ratkaisuja, jotka on tarkoitettu opettajille, jotka
haluavat
hankkia
tai
parantaa
tietoja
viestintätekniikan (TVT) taitojaan opetuskäyttöä
varten.
Toivottavasti materiaalit ja kehittämämme ratkaisut
ovat mielestäsi mielenkiintoisia ja hyödyttävät sinua
työssäsi ja muussa toiminnassasi.
e-MOTIVE-tiimi

niin tuotteemme ovat juuri sitä mitä
tarvitset, ja voit ottaa ne heti käyttöön!

Käyttöönottoon tarvitaan vain kaksi vaihetta:
VAIHE 1. Mene e-MOTIVE-Internet-alustalle ja
valitse ja käytä kaikkia haluamiasi materiaaleja ja
ratkaisuja - napsauta
ja kirjaudu sisään
(käyttäjänimi: e-motive, salasana: E-motive2019).
VAIHE 2. Jaa mielipiteesi e-MOTIVE-tuotteista.
Napsauta

ja täytä kyselylomake. Rehelliset

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta [tiedotteesta] vastaa ainoastaan sen laatija, eikä
komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.
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vastauksesi auttavat meitä parantamaan tuotteitamme,
ennen kuin ne käännetään puolaksi, suomeksi ja
latviaksi.

Hankkeen esitteitä jaettiin. Osallistujille esiteltiin
myös esimerkkejä projektin yhteydessä kehitetyistä eMOTIVE AR -työkalulla valmistetuista AR-pohjaisista*

materiaaleista. *Laajennettu todellisuus, osa TVT-tekniikkaa.

E-MOTIVE-alustalla:
• löydät suuren arkiston tietopaketteja ja
artikkeleja, jotka auttavat ja opastavat sinua
tieto- ja viestintätekniikan käytössä opetuksessa
• pääset käsiksi ohjelmien testaukseen
tarkoitettuihin hiekkalaatikoihin, joiden kautta
voit kokeilla useita opetuksen kannalta hyödyllisiä
ohjelmistotyökaluja pelkäämättä virheitä
• saat pääsyn e-MOTIVE AR -työkaluun, joka
tarjoaa sinulle erinomaisen mahdollisuuden
käyttää laajennettua todellisuutta opetuksessasi.

Voit tutustua yhteen näistä AR-pohjaisista materiaaleista – siirry
tämän uutiskirjeen viimeiselle sivulle.

• 1.–3.3.2019 – e-MOTIVE-tuotteiden markkinointi
“School 2019” -vuosinäyttelyssä
School
-näyttely
on
Latvian
tärkein
koulutustapahtuma. RTRIT:n näyttelyosastosta
huolehti kaksi edustajaa, jotka osallistuvat aktiivisesti
projektiin. Vierailijoille annettiin tietoa e-MOTIVEprojektista, samoin kuin näytetietopaketteja ja QRkoodi, joka linkitti projektin verkkosivuille.

Kokeile kaikkia ja paranna opetustasi TVT:n
avulla. Se on todella helppoa.

UUTISET: EDISTÄMINEN

• 13.–14.1.2019 – e-MOTIVE -tuotteiden mainostaminen
3rd
Silesian
Science
-festivaalin
aikana
KATOWICESSA
KOMAG:in näyttelyosastolla vierailijat saivat tietoa eMOTIVE-tuotteista ja heille annettiin tietopaketteja
kokeiltavaksi.
Lisäksi
mainosvideo
näytettiin
mainostaululla.

UUTISET:
MULTIPLIER-TAPAHTUMAT
• 4.3.2019 – RTRIT:n järjestämä Multiplier-tapahtuma.
Tapahtuman aikana osallistujille annettiin tietoa
projektin tuloksista ja sitten heidät jaettiin workshopryhmiin, joissa hyödynnettiin tietopaketteja.

• 27.–28.2.2019 – e-MOTIVE-tuotteita mainostettiin
Unkarin Tempus Public -säätiön järjestämässä
IMPACT + EXERCISE -kokouksessa.

YHTEYSTIEDOT

Hankkeen koordinaattori:
Dariusz Michalak, FT., KOMAG
s-posti: dmichalak@komag.eu
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Katso miten AR toimii!
HUOM!!! Sovellusta on käytettävä Firefoxselaimessa (ongelmia saattaa ilmetä muissa Internetselaimissa)

VAIHE 1. Ota älypuhelin tai tabletti, jossa kamera
.

VAIHE 2. Skannaa QR-koodi ja avaa linkki

VAIHE 3. Osoita kamera merkin kohdalle

Onko sinulla ideoita koulutusmateriaaleista? 😊
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