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“Weź i mnie pod uwagę (CMI2)” 
 

Drogi Czytelniku, 
Od czasu, gdy w listopadzie ukazał się nasz ostatni newsletter, zespół CMI2 ciężko 

pracował, ulepszając generator aplikacji, tworząc kolejne aplikacje i moduły e-
learningowe. 

Generator zyskał dodatkowe cechy i 

nowy, świeży wygląd: 
 

Został on zaprojektowany tak, by 
umożliwiać menedżerom, kierownikom, 

mentorom, instruktorom i trenerom 
szkolenia zawodowego tworzenie 
prostych aplikacji instruktażowych, 

dzięki którym pracownicy i stażyści z 
problemami w uczeniu będą mogli 
pracować bardziej niezależnie. 

 

Generator jest bardzo prosty w obsłudze. Nie jest wymagana umiejętność kodowania. 
W urządzenie wbudowany jest także samouczek, który pomoże Ci stworzyć Twoje 

pierwsze aplikacje. Rejestracja, tworzenie i udostępnianie aplikacji jest całkowicie 
bezpłatne. Możesz się zarejestrować pod adresem: https://www.cmi2.eu/en-

gb/accounts/register/ 
 

Możesz też zapoznać się z aplikacjami stworzonymi przez zespół CMI2 i z modułami e-

learningowymi, które stanowią uzupełnienie tych aplikacji: https://www.cmi2.eu/en-
gb/resources/ 
 

W lutym i marcu zespół CMI2 poprowadzi seminaria w Austrii, Danii, na Węgrzech i w 
Polsce. Odwiedź, polub i udostępnij naszą stronę na Facebooku, aby na bieżąco 

otrzymywać informacje dotyczące tych seminariów, i nie tylko: 
https://www.facebook.com/CountMeIn2/  
 

Weź i nas pod uwagę!     
 

Zespół Projektu CMI2 
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Partnerzy projektu: 

1. Den Selvejende Institution Gaia (GAIA), www.gaiamuseum.dk 

2. Elderberry AB (ELD), www.elderberry.nu 

3. BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (BEST), www.best.at 

4. Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány (SYMBIOSIS), www.szimbiozis.net 

5. Elearning Studios Ltd (ELS), www.e-learningstudios.com 

6. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki (TEATR GRODZKI), www.teatrgrodzki.pl 

  

Dodatkowe informacje: Jolanta Kajmowicz-Sopicka e-mail: jolanta@teatrgrodzki.pl tel.: +48 600 382 894, +48 33 497 56 55 

 
Niniejszy projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Dokument ten wyraz ̇a opinie jedynie jego autora, 

Komisja nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek wykorzystania zawartych w nim informacji. 
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