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Despre primeTECH
PrimeTECH este un proiect de parteneriat
strategic Erasmus+KA2 cu o durată de doi ani care
în prezent se află în stadiul final de implementare.
Deoarece proiectul se apropie de final, toate
realizările sunt disponibile acum în timp real, iar
atâta timp cât utilizatorii manifestă interes pentru
ele, aceștia pot beneficia pe gratis de aceste
servicii.
Proiectul se axează pe nevoia de a îmbunătăți
procesul de predare și de învățare prin
introducerea ICT-ului, pe încurajarea coerenței
dintre diferite mijloace de transparență și
recunoaștere la nivel național și european și pe
consolidarea
profilului
profesional
al
profesoratului.

Realizările recente ale proiectului
Cadrele didactice de la școala primară se pot
înregistra pe platforma primeTECH și studia în
propriul ritm pentru următoarele 5 module de
formare profesională:
1.
2.
3.
4.
5.







School-based training dirijat de conducerea
școlii
School-based training dirijat de o organizație
de formare a cadrelor didactice
University-based training realizat printr-un
program universitar de formare a cadrelor
didactice
Instruire față în față, de acasă, realizată de
experți IT
Studiu pe cont propriu fără mentori sau
instructori

Încearcă primeTECH acum gratis
Oricine se poate înscrie independent pe platforma
http://primetech.iit.demokritos.gr .Tot ce trebuie să
faceți este să dați click în colțul din dreapta sus pe
Create new account, să filtrați cursurile în propria
limbă și să selectați subiectele care vă interesează.

Informarea și alfabetizarea datelor
Comunicare și colaborare
Crearea de conținut digital
Siguranța și securitatea pe internet
Rezolvarea problemelor în pedagogie

Aceste module sunt disponibile în limbile engleză,
germană, greacă, letonă și română.
Website-ul proiectului, precum și platforma
primeTECH administrează toate informațiile și
resursele necesare pregătirii, acestea urmând să
rămână accesibile pentru următorii ani. De
asemenea, puteți găsi un ghid care să vă îndrume
pașii în folosirea platformei într-un mod eficient.
Toate acestea pot fi consultate la adresele indicate la
sfârșitul buletinului informativ.
În ultimul stadiu al proiectului, parteneriatul a
finalizat un document care rezumă toate
descoperirile din cadrul probelor și experiențelor
noastre, în cinci contexte diferite de învățare și
predare întâlnite în toate țările partenere. În raportul
de funcționare, primeTECH pune la dispoziție o
detaliată privire de ansamblu despre cum să folosiți
o inițiativă primeTECH în funcție de context.

Apoi puteți susține pre-evaluări pentru oricare dintre
cele cinci module, iar acestea te vor informa cu privire
la nivelul deprinderilor și cunoștințelor tale și te vor
ghida către unitățile corespunzătoare.
După ce veți fi citit toate materialele și încercat
activitățile practice, puteți încerca să treceți Testul
Teoretic și Evaluarea practică cu scopul de a primi
distincția corespunzătoare.
Există o distincție separată pentru fiecare nivel al
fiecărui modul (bronz, argint, aur), iar obținerea
tuturor celor cinci distincții va fi premiată cu medalia
de Diamant, aceasta fiind o dovadă a abilităților
dumneavoastră de top în materie de ICT în mediul
școlar primar.
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primeTECH alături de tine
În spijinul Zilelor Porților Deschise, fiecare partener
a organizat în propria țară un multiplier event
pentru a promova platforma primeTECH în rândul
oamenilor, aceștia, la rândul lor, putând ajuta la
dezvoltarea ei.
Cipru – 28 iunie 2018
În timpul conferinței organizate de Emphasys
Centre, motivul existenței proiectului, obiectivele,
articolele și rezultatele au fost prezentate. Un
discurs esențial a fost ținut de sociologul Maria
Christodoulou (reprezentant al UNYSA Cipru)
despre Rolul profesorilor de școală primară în
cyberspace-ul modern. Subiecte despre siguranța
on-line, despre protecția datelor cu caracter
personal și despre pericolele la care sunt supuși
elevii au fost discutate în amănunt ca parte a unuia
dintre principalele Module de competență digitală
proiectată de consorțiu. După prezentări, tuturor
participanților le-a fost dată oportunitatea de a
participa la workshopurile pregătite în acord cu cele
cinci module de competență digitală proiectată ca
parte a proiectului.

Grecia
Demokritos a organizat cu succes un multiplier
event la Demokritos Congress Center. Nouăzeci și
șase de persoane au participat la eveniment,
majoritatea fiind profesori de școală primară.
După prezentarea Realizărilor, un workshop a fost
organizat, acolo unde participanții au intrat în
contact cu e-platform. Participanții au manifestat
un real interes și au pus întrebări despre cum să
încorporeze la clasă metodele învățate.

Letonia – 27 august și 17 septembrie 2018
Biedriba Eurofortis a organizat două multiplier
events în Letonia cu scopul de a informa persoanele
direct implicate cu privire la rezultatele proiectului,
dar și de a asigura oportunitatea de a învăța mai
mult despre programul primeTECH, în workshopuri
organizate. Primul eveniment a avut loc pe 27
august în Karsava Secondary School. Cel de-al doilea
multiplier event a avut loc pe 17 septembrie la
Pusmucova Primary School. Evenimentele au primit
un feedback pozitiv din partea participanților care
le-au găsit ca fiind informative și actuale.

Germania – 18 septembrie 2018
În Germania, un multiplier event s-a desfășurat la
Universitatea Leibniz din Hanovra, de față fiind
actuali și viitori profesori. Participanții s-au
bucurat de lucrul cu materialele de pe platforma
primeTECH și de posibilitatea de a încerca o gamă
largă de instrumente ICT.
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România – 5 iunie 2018
Școala Primară EuroEd și-a ținut propriul multiplier
event la sediul central al Casei Corpului Didactic Iași
– România luând în considerare spațiul generos de
care dispune instituția. Workshopul a fost foarte
bine
primit
de
peste
40
de
profesori/inspectori/instructori care fac parte din
diferite instituții publice educaționale din Iași.
Subiectele abordate în cadrul evenimentului sunt
importante pentru ei și au apreciat că informația a
fost prezentată într-o manieră atrăgătoare și
concisă, primind pachete informative și linkuri către
primeTECH, astfel că se pot dezvolta la un alt nivel în
mediul lor de predare.

Marea Britanie – 27 septembrie 2018
În Marea Britanie, un multiplier event a fost
programat pentru ultima lună a proiectului pentru a
se asigura că un rezultat final și fastuos este
prezentat părților interesate.
Evenimentul s-a desfășurat la Parkinson Lane
Primary School în Halifax, care îndrumă o rețea de
11 școli primare, și care, de asemenea, are legături
extinse cu celelate școli primare în nordul
comitatului Yorkshire, de când este o școală cu
predare și pregătește profesori proaspăt calificați
pe care să-i trimită în școlile primare din jurul
regiunii.

Acesta nu este sfarşitul
Poate perioada de implementare a proiectului se
află la sfârșit, dar echipa va rămâne implicată în
proiectul primeTech și va continua să susțină pe
oricine dorește să adopte o inițiativă primetech în
mediul lor de predare
În raportul de funcționare 106 primeTECH poate
ajuta școlile și profesorii instructori să-și
organizeze propria inițiativă primeTECH, iar în
interiorul raportului există o listă cu experți gata
să te sprijine în munca ta.
Ne-am distrat cu adevărat lucrând împreună la
acest proiect și sutem foarte mîndri de rezultate.
Ne-ar plăcea să mulțumim tuturor celor implicați
și sperăm că primeTECH va continua să fie o sursă
de inspirație pentru profesorii din școlile primare
și pentru tinerii cursanți.
Pe acestă cale, parteneriatul are plăcerea de a
mulțumi Uniunii Europene pentru suportul și
pentru fondul alocat prin intermediul Programului
Erasmus+ care ne-a permis să vă oferim serviciile
primeTECH gratis, precum și accesul la toate
rezultatele proiectului să rămână gratuit în anii ce
vor urma.

Aflaţi mai multe detalii despre
activităţile proiectului primeTECH
 Vizitaţi pagina noastră: primetech-edu.eu
 Urmăriţi-ne pe Twitter: @primetecheu
 Urmăriţi-ne pe Facebook: @primetecheu
 Înscrieți-vă în Moodle:
http://primetech.iit.demokritos.gr
 Contact: Universitatea din Hanovra
Institut für Didaktik der Demokratie
Lider de proiect: Prof. Dirk Lange
Contact: Dr. Eva Kalny
Telefon: +49 511 762 14459
eva.kalny@idd.uni-hannover.de
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Ține legătura cu partenerii proiectului

Partenerul coordonator este The Institute of
Civic Education, parte a Universității Leibniz
Hanovra, Germania. Ținta globală a institutului
este de a permite tinerilor și adulților să
dobândească abilități esențiale și competențe
necesare pentru active citizenship și să participe
la toate stadiile din viața socială și politică. IDD
dezvoltă, testează și implementează o gamă
largă de programe de instruire, scopul acestora
fiind de a îmbunătăți abilitățile profesorilor
stagiari și liber profesioniștilor.
https://www.uni-hannover.de/
http://www.demokratiedidaktik.de/

Școala Primară și Grădinița EuroEd din Iași,
România promovează dimensiunea europeană a
educației, care a devenit parte din etosul și cultura
școlii și încurajează multiculturalismul și
multilingvismul prin oferirea educației copiilor de
diferite naționalități sau care fac parte din diferite
grupuri etnice.
http://euroed.ro/

NSCR Demokritos este cel mai mare centru
multidisciplinar de cercetare din Grecia care
conduce baza clasei mondiale și cercetarea
aplicată pentru avansarea cunoașterii științifice și
promovarea dezvoltării tehnologice în domeniile
alese ce țin de interesul socio-economic național.
De asemenea, joacă un rol central în educația
celor deja licențiați și în instruirea profesională,
iar infrastructura sa unică este folosită pentru
serviciile de înaltă tehnologie pentru industrie și
societate.
https://www.iit.demokritos.gr/index.php?lang=en

Biedriba Eurofortis este un centru ceh-leton
dinamic cu sediul în Riga, Letonia, care lucrează în
domeniul instruirii și dezvoltării competenței
personale și profesionale. Oferă materiale
educaționale și de învățare aduse la zi,
instrumente și metode precum și pregătire în
cadrul proiectelor, majoritatea țintind spre
identificarea, dezvoltarea și îmbunătățirea
variatelor competențe și cunoștințe.
http://eurofortis.lv/en/

Emphasys Centre este un centru educațional ICT
și vocațional de succes și un centru european de
cercetare situat în Nicosia, Cipru, colaborând
îndeaproape cu diverse organizații din Europa
pentru implementarea proiectelor Uniunii
Europene. Centrul are multă experiență în
dezvoltarea cursurilor de instruire pentru evoluția
profesională a educatorilor din toate sectoarele.
http://emphasyscentre.com/

edEUcation oferă servicii de consultanță
educațională cu expertiză în lucrul cu programele
educaționale internaționale. Consilierea este ținută
de un fost director de liceu din UK care este un
expert EU acreditat oficial în Erasmus+, asistat de
practicieni experimentați și calificați care provin din
toate zonele educației.
http://www.edeucation.com/
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