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OSNOVNO O PROJEKTU 

Naslov: Metode, orodja in viri za učinkovito 
poučevanje z okrepljeno IKT v poklicnem in 
strokovnem šolstvu (Methods, tools and 
resources for efficient and engaging ICT-
enhanced teaching within VET) 

Kratica: MOTIVE-e 

Pogodba: 2020-1-PL01-KA202-082180 

Trajanje: September 2020 - Avgust 2023 

Partnerstvo: 

• KOMAG: Inštitut za rudarske tehnologije KOMAG, 

Poland (raziskovalni inštitut) – je koordinator 
poklicnih in strokovnih šol: 

• ASUC: Poklicni avtoservisni izobraževalni center 
„Boro Petrushevski”, Skopje, Severna Makedonija 

• RTRIT: Tehnična šola za turizem in kreativno 
industrijo, Riga, Latvija  

• ŠCV: Šolski center Velenje, Slovenija. 

Vabljeni k branju prvih MOTIV-e novic, v 
katerih predstavljamo najpomembnejša 
dejstva in novice o našem projektu.  

Ekipa MOTIV-e  

 

 
CILJI 

V okviru MOTIVE-e projekta bomo razvili gradiva in 

orodja za učitelje v PSI*, ki želijo pridobiti ali izboljšati 
svoja znanja pri uporabi informacijsko-komunikacijske 

tehnologije** za poučevanje.   

* poklicno in strokovno izobraževanje  

** običajno imenovana IKT 

Prikazali bomo ne samo kako uporabiti določena IKT 
orodja in naprave, ampak tudi kako jih vključiti v 
poučevanje.  

Zajeti bodo vse glavne oblike poučevanja, t.j. 
poučevanje v razredu, spletno poučevanje in 
kombinirano poučevanje.  

 

 
ZAKAJ TA PROJEKT? 

REŠITEV PROBLEMA  

Učinkovito poklicno in strokovno izobraževanje in 
usposabljanje naj bi ustrezalo potrebam šolajočih in 
podjetij. Vključevanje IKT v poučevanje je 
neobhodno, ker:  

• omogoča izvedbo kombiniranega in spletnega 
poučevanja in tako poveča dostopnost in privlačnost 
PSI, 

• ponuja široke možnosti za razvoj in izmenjavo učnih 
gradiv, ki so primerna dijaškim zmogljivostim, 

omejitvam in potrebam, kar velja tudi za tradicionalno 

obliko učenja v razredu, 

• uporaba IKT med šolanjem seznani dijake s strojno in 
programsko opremo vsaj na osnovnem nivoju (kar sicer 

daje dobre možnosti za nadaljnji razvoj), in kar je še 
posebej pomembno, dijaki in vajenci (odvisno je od 

poklica, za katerega se izobražujejo) morajo osvojiti 
določena IKT znanja od osnovnega do specialističnega, 

• uporaba učnih gradiv, ki temeljijo na IKT in sodelovanje 
na spletnih tečajih je pogosto za učitelje edina možnost 
za samostojni pedagoški razvoj. 

Toda kljub dostopnosti IKT, ki je uporabna za 

poučevanje, je njegova uporaba v PSI razmeroma 
majhna, ob upoštevanju raznolikosti IKT in možnosti, 
ki jih IKT nudi.   

VZROK 

Eden od razlogov je pomanjkanje ustreznih učnih 
gradiv, ki na celovit način učiteljem pomagajo izboljšati 
njihove sposobnosti uporabe IKT pri poučevanju. 
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Pomemben dejavnik, ki vpliva na vključevanje IKT v
poučevanje na poklicni in strokovni šoli, je tudi podpora 
odločevalcev (npr. ravnateljev), ki se zavedajo 
možnosti uporabe IKT v procesu poučevanja ter cenijo 
koristi, ki jih lahko uporaba IKT prinese.  
 

 
PROJEKTNI IZDELKI  

Kot rešitev ugotovljenega problema načrtujemo razvoj 
Sistema usposabljanja MOTIV-e. Sestavljen je iz več 
delov:   

• MOTIV-e Platforma skupaj z vsemi učnimi gradivi, 
ki omogočajo pridobivanje znanja in veščin za uporabo 
IKT pri poučevanju   

• MOTIV-e Svetovalec – orodje, ki učiteljem pomaga 
pri njihovih prizadevanjih za samostojno učenje 
izvedbe poučevanja s pomočjo IKT orodij   

• MOTIV-e Programski peskovniki, ki nudijo nabor IKT 

orodij, že pripravljenih za učenje uporabe teh orodij  

• MOTIV-e Priročnik 360 panorame in MOTIV-e AR 
Priročnik, ki omogočata učenje o vključevanju 
razširjene resničnosti (AR) in interaktivnih 360 
panoram v poučevanje. 

Poleg tega bo vsak projektni partner razvil svoj VR 

center, ki je – poenostavljeno povedano – nekakšen 
studio, namenjen uporabi navidezne resničnosti (VR).   

Ti centri so sicer namenjeni potrebam vsakega 

partnerja, v okviru projekta pa bomo pokazali, da je 

lahko VR tehnologija sestavni del poklicnih in 
strokovnih šol. Vsebine o tem, kako razviti lastni VR 

center in kako uporabiti VR za poučevanje, bodo 
vključene v gradivo za usposabljanje, izdelanem v 

projektu. 

V naslednjih glasilih bo na voljo že več informacij  
o določenih izdelkih.  

 

RAZVOJ PROJEKTNIH 
IZDELKOV   

Trenutno delo poteka na področju:  

• ustvarjanje t.i. Kapsul znanja, ki bodo vir za  

MOTIV-e Platformo 

Kapsule znanja so kratka, jedrnata in za 
uporabo enostavna učna gradiva, ki 
omogočajo, da pridobimo znanje in 
spretnosti v zelo kratkem času.  

• razvoj programskih orodij.  

 
PROJEKTNE DEJAVNOSTI  

Od 24 do 26 marca 2021 so projektni partnerji izvedli 
spletno učno srečanje. Organizator je bil ASUC “Boro 
Petrushevski-Skopje”.  

Med srečanjem je vsak projektni partner predstavil svoje 
znanje in izkušnje v zvezi z uporabo IKT pri razvoju 
učnih gradiv, kakotr tudi pri izkušnje in znanje o uporabi 
IKT pri razvoju učnih gradiv in pri izvedbi poučevanja. 

Na podlagi predstavitev se je v zaključku razvila plodna 
razprava med partnerji.  

 

 
KONTAKTNE INFORMACIJE 

Koordinator projekta:  

Dariusz Michalak, Ph.D., KOMAG 
e-mail: dmichalak@komag.eu 

 

Za več informacij obiščite:  

spletno stran projekta - motive.eu 

 
Facebook profil projekta 
facebook.com/MOTIVeProject  

 


