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Witamy w pierwszym numerze biuletynu, 
w którym prezentujemy najistotniejsze 
informacje dotyczące projektu. 

Zespół MOTIV-e  
 

 

 
NASZE CELE 

W projekcie MOTIV-e opracujemy materiały szkoleniowe 
dla nauczycieli zajmujących się kształceniem i 
szkoleniem zawodowym, którzy pragną rozwinąć 
swoje umiejętności w zakresie stosowania TIK*, czyli 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w 

nauczaniu. 

* ang. ICT – Information and Communication Technologies

 

Pokażemy nie tylko, jak stosować różne narzędzia  
i sprzęt TIK, ale także – jak włączyć je w nauczanie.  

Uwzględnione zostaną wszystkie podstawowe tryby 

nauczania, tj. tradycyjny („w sali”), zdalny (za 

pośrednictwem Internetu) oraz hybrydowy (blended). 
 

 
DLACZEGO TAKI PROJEKT? 

PROBLEM DO ROZWIĄZANIA 

Skuteczne kształcenie i szkolenie zawodowe to takie, 

które zaspokaja potrzeby zarówno uczniów, jak i firm 

(rynku pracy). Aby to osiągnąć, niezbędne jest 
włączenie TIK w nauczanie, ponieważ: 

• umożliwia to realizowanie hybrydowego oraz zdalnego 
nauczania, co zwiększa dostępność i atrakcyjność 
kształcenia i szkolenia zawodowego,  

• daje to szerokie możliwości tworzenia i udostępniania 
materiałów szkoleniowych, które są dopasowane do 
zróżnicowanych możliwości, ograniczeń i preferencji 
uczniów, we wszystkich trybach nauczania, 

• zastosowanie TIK w nauczaniu sprawia, że uczniowie 
zaznajamiają się ze sprzętem i oprogramowaniem na 
poziomie podstawowym (i uzyskują dobre podstawy  
do dalszego rozwijania się w tym zakresie);  Jest to 
szczególnie istotne ponieważ praktykanci oraz praco-

wnicy muszą posiadać umiejętności w zakresie TIK,  
od podstawowych do specjalistycznych – zależnie od 
realizowanej pracy/zdań, 

• zastosowanie materiałów szkoleniowych opartych  
na TIK oraz kursy internetowe są często jedyną możli-
wością dla nauczycieli, którzy chcą – we własnym 
zakresie – rozwijać się jako dydaktycy. 

Jednocześnie, pomimo dostępności i przystępności 
cenowej sprzętu i oprogramowania, które można 
wykorzystać w nauczaniu, ich zastosowanie w  
ramach kształcenia i szkolenia zawodowego należy 
ocenić jako relatywnie niskie, biorąc pod uwagę 
różnorodność TIK  oraz możliwości, jakie oferuje.  
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PRZYCZYNA 

Jednym z powodów jest brak odpowiednich materia-
łów szkoleniowych, które w kompleksowy sposób 
pomagają nauczycielom zwiększyć ich możliwości  
w zakresie zastosowania TIK w nauczaniu. Konieczne 

jest uwzględnienie zróżnicowanych możliwości, ograni-
czeń oraz preferencji nauczycieli.  

Istotnym czynnikiem wpływającym na włączanie TIK w 
nauczaniu w szkołach zawodowych oraz zawodowych 
centrach szkoleniowych jest także wsparcie ze strony 
osób decyzyjnych (np. dyrektora), które są świadome 
możliwości oferowanych przez TIK w zakresie 

wspomagania nauczania oraz znają (i doceniają) 
korzyści, jakie może przynieść ich zastosowanie.  

 

 

ROZWIĄZANIA, JAKIE 
DOSTARCZY PROJEKT 

System Szkoleniowy MOTIV-e, jaki planujemy 

utworzyć, będzie się składał z kilku komponentów: 

• Platforma MOTIV-e wraz z materiałami szkolenio-
wymi pozwalającymi pozyskać wiedzę i umiejętności 
w zakresie zastosowania TIK w nauczaniu 

• Doradca MOTIV-e (MOTIV-e Advisor) – narzędzie, 
które pomaga nauczycielom zoptymalizować ich 
działania podejmowane dla własnego rozwoju w 
zakresie realizowania nauczania wspomaganego 

przez TIK   

• Piaskownice Programowe MOTIV-e (MOTIV-e 

Software sandboxes) – narzędzie, w którym 
udostępnione zostaną gotowe do zastosowania 
instalacje wybranych programów, przygotowane 
specjalnie dla celów uczenia się ich obsługi oraz 
zapoznania się z możliwościami, jakie oferują 

• Panoramy 360 MOTIV-e oraz AR MOTIV-e (MOTIV-

e 360 Panoramas Toolkit, MOTIV-e AR Toolkit), które 
umożliwiają nauczenie się, jak włączyć rozszerzoną 
rzeczywistość* oraz interaktywne panoramy 360 w 

swoje nauczanie.  

*ang. Augmented Reality, skrót: AR 

Ponadto, każdy partner utworzy własne Centrum VR, 

które jest pomieszczeniem (‘studiem’) specjalnie przygo-

towanym dla stosowania technologii wirtualnej rzeczy-

wistości (ang. Virtual Reality, skrót: VR).  

Partnerzy będą wykorzystywać te centra dla własnych 
potrzeb, ale w projekcie pokażemy, że zastosowanie 
technologii VR jest w zakresie możliwości szkół 
zawodowych i centrów szkoleniowych, oraz 
nauczycieli.  

Materiały szkoleniowe opracowane w projekcie 

obejmą także tematy dot. utworzenia własnego 
Centrum VR oraz zastosowania VR w nauczaniu. 

Więcej informacji na temat ww. rozwiązań przedsta-
wimy w kolejnych numerach biuletynu.  

 

NAD CZYM OBECNIE 
PRACUJEMY 

Nasze obecne zadania obejmują:  

• tworzenie pigułek wiedzy, które będą udostępniane 
na Platformie  

Pigułki wiedzy to krótkie, zwarte, łatwe do 
zastosowania materiały szkoleniowe, który 
umożliwiają bardzo szybkie pozyskanie wiedzy 
i umiejętności.  

• tworzenie narzędzi programowych.  

 
DZIAŁANIA PROJEKTOWE 

W dn. 24-26 marca 2021, partnerzy projektowi 

zrealizowali zdalne, wewnętrzne szkolenie. Organi-

zatorem była szkoła ASUC “Boro Petrushevski-Skopje” 

Każdy partner zaprezentował swoją wiedzę i doświad-

czenia w zakresie zastosowania TIK dla tworzenia 

materiałów dydaktycznych oraz dla realizacji procesu 
nauczania. Towarzyszyły temu owocne dyskusje.  

 

 
DANE KONTAKTOWE 

Koordynator projektu:

Dariusz Michalak, dr inż., KOMAG 
e-mail: dmichalak@komag.eu 
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Więcej informacji nt. projektu:  

strona projektowa - motive.eu 

 
profil projektu na Facebooku  
facebook.com/MOTIVeProject  

 
 


