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E-MOTIVE jest wspólnym przedsięwzięciem nastę-

pujących jednostek:
• KOMAG: Instytut Techniki Górniczej KOMAG - jest
koordynatorem
• TTS: TTS Työtehoseura, Finlandia
• RTRIT: Rīgas Tūrisma un radošās industrijas
tehnikums, Łotwa.

WITAMY
Witamy w drugim numerze biuletynu, w którym
prezentujemy rezultaty projektu e-MOTIVE.
W projekcie e-MOTIVE opracowujemy darmowe
materiały szkoleniowe oraz rozwiązania dla nauczycieli
zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym, którzy pragną rozwinąć swoje umiejętności
w zakresie stosowania TIK, czyli technologii
informacyjno-komunikacyjnych (ang. ICT – Information
and Communication Technologies) w nauczaniu.

Materiały szkoleniowe mają postać krótkich i
prostych instrukcji, i są udostępnione na platformie
internetowej. Na platformie tej istnieje możliwość
przeszukiwania/filtrowania zasobów za pomocą
słów kluczowych. Można je także pobrać z platformy i
przeglądać na komputerze czy urządzeniu mobilnym
nie mając dostępu do Internetu, a także wydrukować. Tak więc umożliwią one nauczycielowi w łatwy
i szybki sposób pozyskać lub rozwinąć kompetencje
z zakresu stosowania TIK.

Przygotowujemy także i udostępnimy Tobie gotowe
do zastosowania narzędzia internetowe, takie jak np.
Moodle – platforma do nauczania w trybie e-learning,
czy LimeSurvey – platforma do przeprowadzania
elektronicznych ankiet.
Udostępnimy Tobie także nasze własne narzędzie
internetowe, które daje możliwość zastosowania
technologii rozszerzonej rzeczywistości (zwanej
krótko technologią AR; ang. augmented reality) dla
tworzenia własnych materiałów szkoleniowych
opartych na tej technologii. Dlaczego i jak stosować te
wszystkie narzędzia, dowiesz się z materiałów
szkoleniowych na platformie internetowej, o których
wspomnieliśmy wyżej.
Mamy nadzieję, że materiały i rozwiązania, które
dostarczymy okażą się dla Ciebie przydatne w działaniach
zawodowych dydaktycznych, i nie tylko.
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Jeśli chcesz się nauczyć jak:

• używać TIK dla tworzenia różnego rodzaju materiałów szkoleniowych, które będą
atrakcyjne dla Twoich uczniów/kursantów i będą odpowiadać ich potrzebom i oczekiwaniom
• stosować istniejące narzędzia TIK w nauczaniu, np. narzędzi przeznaczonych
do nauczania/szkolenia zdalnego (przez Internet)
nasze materiały i rozwiązania są dokładnie tym, czego potrzebujesz.

OBECNIE PRACUJEMY NAD..
Opracowujemy materiały szkoleniowe w postaci
pigułek wiedzy, a także przygotowujemy ćwiczebne
instalacje (ang. Sandbox) wybranych narzędzi
internetowych.
Pigułki wiedzy to krótkie, zwięzłe i łatwe

do zastosowania materiały szkoleniowe,
które umożliwiają pozyskanie wiedzy i
umiejętności w bardzo krótkim czasie.

Wybierz link Study on Competencies and Needs of
the VET Teachers - Methodology and Results.
BADANIE 2 skupiło się na narzędziach i metodach
wspomagających nauczanie i szkolenie zawodowe. Uwzględnione zostały wszystkie główne tryby
nauczania, tj. tradycyjne (w sali dydaktycznej),
e-learning oraz blended learning.
Raport jest dostępny w zakładce DOWNLOADS

na stronie projektu – wybierz link Tools And Methods
Supporting VET.

Nasze pigułki wiedzy nauczą Ciebie jak tworzyć
materiały szkoleniowe z zastosowanie darmowych
i/lub powszechnie dostępnych programów
komputerowych, a także jak w nauczaniu stosować
darmowe narzędzia internetowe.
Wszystkie pigułki wiedzy zostaną wczytane na
platformę internetową. Opcja wyszukiwania
pozwoli Tobie odnaleźć te pigułki wiedzy, które
odpowiadają Twoim potrzebom, czy zainteresowaniom. A ponieważ są opracowane w formacie
PDF, możesz je pobrać z platformy, swobodnie
przeglądać na dowolnym urządzeniu, lub
wydrukować.
Lista pigułek wiedzy została utworzona tak, aby
skutecznie przygotowywały do realizacji nauczania,

które jest zgodnie z potrzebami uczniów/kursantów,
Tematy i zawartość pigułek wiedzy określiliśmy na
podstawie dwóch badań:
BADANIE 1 zostało przeprowadzone aby zidentyfikować potrzeby i oczekiwania dotyczące zastosowania TIK w nauczaniu. Aby uzyskać pełen
obraz, przeprowadziliśmy ankietę z obydwoma
stronami procesu nauczania – z nauczycielami
i z uczniami.
Raport jest dostępny w zakładce DOWNLOADS

na stronie projektu.

Ćwiczebna instalacja, zwana sandbox

czyli dosłownie “piaskownica” jest
odrębnie przygotowaną instalacją danego
narzędzia internetowego, np. programu obsługiwanego przez przeglądarkę internetową lub
platformy internetowej. Użytkownik może
swobodnie korzystać z systemu nie obawiając się
błędów i nie powodując konieczności
późniejszych działań, takich jak np. usuwanie z
bazy danych efektów ćwiczebnych działań.
Jednocześnie, sandbox-y wyglądają i działają
identycznie, jak w pełni funkcjonalne
systemy (np. zainstalowane w szkole, centrum
szkoleniowym itp.)
Środowiska ćwiczebne / sandbox-y które przygo-

towaliśmy, są przeznaczone dla nauczycieli zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym, którzy:
a) chcą pozyskać umiejętności zastosowania wybranych narzędzi internetowych w nauczaniu,
b) chcą dowiedzieć się jakie oferują one możliwości.
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Niezbędne w tym celu instrukcje i porady
znajdziesz w pigułkach wiedzy.

• 08.11.2018 – promocja wyników projektu podczas
corocznej
konferencji
międzynarodowej
sieci
„C.H.A.S.E”, która odbyła się w Glasgow.
Przedstawiciele RTRIT pokazali prezentację nt.
Wyników projektu e-MOTIVE. Uczestnikom przekazono
także Biuletyn projektu.

Wybór narzędzi, dla których udostępnimy sandbox-y
został dokonany również na podstawie wyników
wskazanych wyżej badań. Dostęp do środowisk
ćwiczebnych będzie możliwy także na platformie, na
której zgromadzone zostaną pigułki wiedzy.
Na stronie dostępowej podamy również
dane do logowania.

SPOTKANIE PROJEKTOWE
• 15.05.2018 - 2. Spotkanie konsorcjum projektu
e-MOTIVE project meeting – odbyło się siedzibie
TTS Vantaa, Finlandia), gospodarza tego spotkania.

DZIAŁANIA PROMOCYJNE

• 05.04.2018 – promocja wyników projektu podczas
spotkania z projektu DigiVirtu.

Spotkanie odbyło się w instytucie szkoleniowym
SEDU (Seinäjoki, Finladia). Przedstawiono m.in. wyniki
badań dot. preferencji i potrzeb nauczycieli i
uczniów w ramach edukacji i szkoleń zawodowych.
• 13.04.2018 – promocja produktów projektu e-MOTIVE
podczas szkolenia przeprowadzonego w ramach
projektu 3DSPEC. Obecni byli przedstawiciele dwóch
zawodowych centów szkoleniowych. Szkolenie odbyło
się w Słoweniu, w Šolski center Velenje.

DANE KONTAKTOWE
Koordynator projektu:
Dariusz Michalak, dr inż., KOMAG
e-mail: dmichalak@komag.eu
Facebook profile:
www.facebook.com/projectemotive.
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