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                               PIELĘGNACJA NASTĘPNEJ GENERACJI: 
                  AZERSCY NAUKOWCY I INŻYNIEROWIE 

 

W gospodarce zależnej od przemysłu naftowego Azerbejdżan chce się 

zdywersyfikować. Koncentruje się na pielęgnowaniu następnej generacji 
zawodów opartych na STEM.  
Ministerstwo Edukacji chce wyposażyć uczniów w niezbędną wiedzę i 
umiejętności, aby poprowadzić kraj do przodu. Bogactwo badań i praktyk 
na całym świecie pokazuje, że punktem wyjścia jest przyciągnięcie 
młodych studentów do nauki i matematyki, poprawa ich zrozumienia i 
wyników testów, a w rezultacie - zwiększenie liczby uczniów szkół 
średnich specjalizujących się w nauce. Dzięki temu więcej studentów 
przechodzi do przedmiotów opartych na STEM na poziomie 
uniwersyteckim, co oznacza, że więcej azerskich absolwentów rozwija 
się w STEM widząc w tym swoją przyszłość.

 
"Edukacja to przyszłość 

narodu!" 

Specjalne podziękowania 

dla 

wszystkich nauczycieli,  

którzy współpracowali z 

Edumedia-Azerbejdżan ". 
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Labdisc sprawdza każde pole 
 
Mając na uwadze przyszłą siłę roboczą STEM, Ministerstwo Edukacji 

zdecydowało się na Labdisc: praktyczne rozwiązanie, które stanowi 

uzupełnienie ich istniejącego teoretycznego programu nauczania o 

praktyczne eksperymenty z biologii, chemii i fizyki. Cyfrowe, 

kompaktowe i przenośne laboratorium jest łatwe w konfiguracji i 

obsłudze zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. 

 

Hoshadam,  

nauczyciel biologii / chemii: 

"Przez 24 lata uczyłem 

biologii i szkoliłem  

nauczycieli i zawsze 

starałem się uczyć nowych 

technologii. Świetnie się 

bawiłem podczas tych  

3 dni z tobą i wiele się 

nauczyłem. Jestem pewien, 

że z Labdisc nasze lekcje 

będą jeszcze bardziej 

interesujące. Dziękuję za 

wszystko. "

Po raz pierwszy od uzyskania niepodległości Azerbejdżan 

zakupił sprzęt o takim standardzie do powszechnego 

kształcenia w szkołach! 

 
Ministerstwo Edukacji zgodnie ze "Strategią rozwoju edukacji 

państwowej" ogłosiło rozpoczęcie nowego ekscytującego pilotażu dla 

edukacji w Azerbejdżanie: "Urządzenie do rejestracji danych Labdisc 

działa jako kompletne laboratorium z 15 wbudowanymi, 

bezprzewodowymi czujnikami. Urządzenie jest w pełni zintegrowane 

z wszystkimi ważnymi szkolnymi technologiami i wyposażeniem 

poprzez komunikację bezprzewodową. Łącząc się z komputerami, 

netbookami, tablicami interaktywnymi i tabletami, system zapewnia 

wysokowydajny bezprzewodowy dostęp do laboratorium. Daje to 

nauczycielom i uczniom możliwość interakcji podczas lekcji, a 

jednocześnie pozwala zaoszczędzić na kosztach technologicznych."



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Start pilotażu! 

 
Pilotaż został uruchomiony w 50 szkołach w całym Baku na okres 12 miesięcy. 
Każda szkoła otrzymała dwie szafki na Labdisc (każda zawierała 16 Labdisc dla 
fizyki i 16 dla biologii i chemii). Wszystkie programy Labdisc i książki z 
eksperymentami zostały przetłumaczone na język Azerski, a przewodniki po 
eksperymentach zostały skorelowane z lokalnym programem nauczania. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Za każdym udanym pilotażem - udane szkolenie 
 
W Globisens wierzymy, że szkolenie nauczycieli to coś więcej niż tylko wyjaśnianie, 
jak korzystać z funkcji Labdisc, zwłaszcza z uwagi na wysoce intuicyjną naturę 
produktu. 

 
Szkolenie nauczycieli dotyczy  

wsparcia, optymalizacji  

i spójnych wyników: 

 
Intensywne 3-dniowe warsztaty dla 
nauczycieli miały na celu 
umożliwienie nauczycielom 
stosowanie praktycznych i opartych 
na dociekaniu nauczania na ich 
przedmiotach. Pierwszy dzień 
skupiał się na obsłudze Labdisc, 
czujnikach i oprogramowaniu do 
analizy. Drugiego dnia podzielono 
uczestników na grupy tematyczne 
przedmiotów ścisłych. Każda grupa 
przeprowadzała dwa do trzech 
eksperymentów naukowych, które 
wiązały się z ich tematyką. Na 
przykład nauczyciele fizyki 
przeprowadzali eksperymenty z 
zakresu mechaniki, fali dźwiękowej 
i elektryczności. Trzeciego dnia 
nauczyciele tworzyli własne 
eksperymenty z Labdisc. 

 

3-dniowe szkolenie zapewniło 

solidne zrozumienie 
funkcjonalności systemu i 
sposobu korzystania z niego na 
konkretnych przedmiotach. 
Jednak opracowany przez   

Globisens i w pełni zlokalizowany program szkoleniowy peer-to-
peer dopiero zaczynał się dla uczestniczących nauczycieli!

Anurag, nauczyciel przyrody:: 

“Dzisiaj mieliśmy bardzo 

interesujące eksperymenty: 

fale dźwiękowe, swobodny 

spadek, siła i 

przyspieszenie. 

Jestem zadowolony z tej 

technologii I wykorzystam 

ją w szkole.” 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Po pierwsze społeczność. 

Opracowano długoterminowy i unikalny element programu 

szkoleniowego mający na celu zaangażowanie nauczycieli I 

wspieranie ich w cotygodniowej działalności przez okres od 6 do 

12 miesięcy. Wykorzystując platformę społecznościową, 

stworzono specjalną grupę na Facebooku dla społeczności 

nauczycieli, którzy mogli dzielic się zasobami, wiedzą  i 

informacjami na temat projektów naukowych, które ich klasy 

realizowały z wykorzystaniem Labdisc. 

Powołano moderatorów projektu, grupę nauczycieli zarówno 

lokalnego dystrybutora, jak Globisens. Ich zadaniem było 

przeglądanie wszystkich treści przesyłanych przez nauczycieli 

każdego tygodnia, podtrzymywanie tempa projektu poprzez 

publikowanie oryginalnych pomysłów na aktywności i 

eksperymenty, które będą wspierać program nauczania na 

nadchodzący tydzień.  
Odpowiedź była niezwykła. Podekscytowani korzystaniem z 

Labdisc, nauczyciele dzielili się pomysłami i wysyłali co tydzień 

raporty laboratoryjne uczniów, wykresy zdjęcia i nagrania wideo 

do grupy na Facebooku.  

 
Shirin, nauczyciel 

biologii/chemii: 

“Dzisiaj był nasz ostatni 

dzień szkolenia. Bez 

wątpienia wiele się 

nauczyliśmy podczas 

tych 3 dni na 

profesjonalnym poziomie. 

Jednak dla mnie ważne 

były również kontakty z 

nowymi kolegami. Jestem 

pewien, że nasi 

uczniowie poczują 

korzyści płynące z tego, 

czego się nauczyliśmy 

dzięki produktom i 

zespołowi Globisens”. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trochę zdrowej konkurencji, która sprawia że rzeczy stają się interesujące. 

 
Wysoka widoczność, wciągająca strona 

Facebooka oraz konkursy okazały się korzystne 

dla nauczycieli i lokalnego Ministerstwa Edukacji. 

Rosnąca uwaga została wykorzystana dzięki 

serii konkursów na ”Najlepszy eksperymant 

tygodnia”. Pod koniec projektu Wiceminister 

Edukacji nagrodził zwycięskie szkoły za 

“Najwyższą liczbę eksperymentów z wynikami 

udostępnionych na Facebooku” I na 

najciekawszy eksperyment/project”. 

 
Zmotywowani nauczyciele znaczy zmotywowani uczniowie. 

 
Raport z pilotażu powstał po przeanalizowaniu poziomu wykorzystania produktu i 

poprawy motywacji uczniów do nauki. W raporcie technologii Labdisc zwiększono z 

6,7 na maksymalne 7 punktów 

 
 

Nasz grupa na  Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/1582913395254937/ 

Uruchomiona dla pilotażu I aktywna w okresie Marzec 2015 – Marzec 2016. Można spradzić dużą 

liczbę zdjęć  i filmów, przesłane przez nauczycieli uczestniczących w pilotażu. 

 
Strona Facebook Ministerstwa Edukacji Azerbejdżanu o pilotażu: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.405923896236174.1073742192.163633840465182&type=1 
Azerscy nauczyciele w narodowej TV: 

https://www.youtube.com/watch?v=HAiWco9cvio 

To jest główny kanał informacyjny. Sprawdź od 14 minuty 
 

 

O Globisens 

Założona 15 lat temu z myślą o globalnej innowacji, firma Globisens oferuje zaufanie, branżową 

wiedzę i sprawdzoną pozycję lidera w rozwoju i produkcji urządzeń dla edukacji. Uruchomienie 

produkcji Labdisc zrewolucjonizowało rynki edukacyjne w zakresie nauki i ochrony środowiska 

dzięki narzędziu do nauki w XXI wieku, które integruje się z najnowszymi technologiami i trendami 

w edukacji. 

 

 
Globisens Ltd. 

email info@globisens.com 
 

www.GLOBISENS.com 
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Aliya, nauczyciel fizyki: 

“Ciekawi mnie 

Labdisc i kurs 

GlobiLab 

... pomoze to uczynić z 

fizyki bardziej ciekawą 

naukę” 
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