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AR TEHNOLOĢIJĀM
BAGĀTU MĀCĪBU
PROCESU
VEICINĀŠANA
PAMATSKOLĀS

PAR PROJEKTU
Ar Tehnoloģijām Bagātināts mācību
process (TET) piedāvā svarīgas iespējas
iekļaujošiem un interaktīviem mācību
procesiem. Aktuālie pētījumi liecina, ka
divas trešdaļas skolotāju ir ieinteresēti
jaunākajās norisēs digitālajā nozarē un
viņi savā brīvajā laikā pašmācības ceļā
apgūst informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas (IKT). Papildus, skolotāji ir
informēti par IKT iespējamo pozitīvo
ietekmi uz viņu skolēniem. Tomēr tajā pat
laikā skolotājiem trūkst pārliecības par
viņu spēju pielietot savas IKT zināšanas
mācību procesā.
p r i m e Te c h m ē r ķ i s i r i e d r o š i n ā t
pamatskolu skolotājus, piedāvājot tiem
mācību programmu IKT jomā.

VAI TU ZINĀJI?
x primeTech atbilst vajadzībām, kuras Eiropas

Savienība ir noteikusi mācību un IT
kompetences uzlabošanai ES Digitālajā
programmā, ET 2020, kā arī citos stratēģijas
dokumentos.
x primeTech piedāvās elektronisku platformu,

kurā iekļauti vērtēšanas rīki, lai noteiktu
skolotāju kompetences un apmācību
vajadzības. Platforma piedāvās skolotājiem emācību moduļus un e-bibliotēku.

P
PROJEKTA MĒRĶIS
primeTECH aicina skolotājus mācīties,
lai papildinātu savas zināšanas un
veicinātu inovatīvu informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju
izmantošanu. Šim nolūkam
primeTECH projekta ietvaros tiek
izstrādāta mācību programma
pamatskolas skolotājiem, kas ļaus
apgūt nepieciešamās IKT zināšanas
un prasmes.
Pamatojoties uz iepriekš veiktu
pētījumu, primeTECH strukturē
skolotāju izvirzītās vajadzības piecos
mācību moduļos. Katrs no šiem
moduļiem ir sadalīts trīs līmeņos. Pēc
katra apmācības moduļa apgūšanas
pamatskolas skolotāji varēs iegūt
atvērto žetonu (open badge), lai
pierādītu savas zināšanas un prasmes.
Programmas mērķis ir iedrošināt
pamatskolas skolotājus, lai viņi apgūtu
prasmes un iegūtu lielāku pārliecību
informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju izmantošanā.

MĀCĪBU PROGRAMMA
Pieci mācību moduļi piedāvās iespēju
apgūt šādas digitālās kompetences:
x 1. modulis “Datu un informācijas

pārvaldība” palīdzēs pamatskolu
skolotājiem apgūt, kā rīkoties ar
informāciju un kā apstrādāt to;
x 2. modulis “Komunikācija un

sadarbība” mācīs izmantot
tehnoloģijas, lai komunicētu un
sadarbotos;
x 3. modulis “Digitālā satura izveide”

ietver digitālā satura izveides
tehniskos un juridiskos aspektus;
x 4. modulis “Drošība” palīdzēs

skolotājiem apgūt, kā aizsargāt
datus un privātumu internetā;
x 5.modulis “Problēmu risināšana

pedagoģijā” koncentrējas uz
speciﬁsko IKT izmantošanu.

