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Despre primeTech
primeTECH este un proiect de parteneriat
strategic Erasmus + KA2 care se implementează
pe o perioadă de doi ani în cadrul unui parteneriat
cu 6 organizații din 6 țări europene.
Scopul său este de a promova predarea bazată pe
utilizarea tehnicii avansate în școlile primare.
Proiectul aduce în prim plan utilizarea TIC în
procesul de predare și învățare, promovarea
coerenţei mai puternică între diferitele
instrumente
transnaționale
precum
şi
recunoașterea
și consolidarea
profilului
profesional al profesiei de profesor la nivel
național și european.

Încearcă primeTECH pe gratis
Deocamdată, înscrierea la cursurile primeTECH pe
Moodle se face manual de către parteneri din
motive de siguranță, în timp ce proiectul este încă
în curs de dezvoltare. Odată ce totul este finalizat,
profesorii primari vor putea să acceseze modulele
singuri și să treacă modulele într-o manieră
independentă, în propriul ritm.
Dacă doriți să vă înscrieți, urmați
link:http://primetech.iit.demokritos.gr

acest

Module de instruire multilingve
Cei care ne-au urmărit de la început au știut că am
publicat deja modulele de instruire în limba
engleză. Profesorii din învățământul primar se pot
înregistra pe platforma primeTECH și pot studia în
ritmul propriu următoarele 5 module:
1. Informații și alfabetizarea datelor
2. Comunicare şi colaborare
3. Crearea conținutului digital
4. Securitatea pe Internet
5. Rezolvarea problemelor în pedagogie
Acum aceste module sunt disponibile în alte patru
limbi, în plus față de limba engleză:
Germană
Greacă
Letonă

Română

Traducerea și localizarea acestor module în limbi
mai puțin obișnuite are o importanță majoră
pentru cadrele didactice primare din Cipru, Grecia,
Letonia și România, deoarece aceștia rareori au o
bună cunoaștere a mate- rialelor de limba engleză
și de auto-studiu în propria limbă sunt limitat.
Modulele de instruire au fost transmise nu numai,
dar și conținutul acestora a fost adaptat pentru a
reflecta mediile specifice de predare și învățare
naționale. Au fost identificate instrumente online
locale pentru a fi utilizate în școlile de prim rang,
deoarece cele din limba engleză nu sunt întotdeauna
utilizabile
în
context
non-engleză.

În colțul din dreapta sus, faceți clic pe "Creați un
nou cont", acest lucru vă va permite să vă creați
contul dvs. primeTECH personal. Apoi, contactați
una dintre organizațiile partenere și cereți să fie
înscris.
Odată ce ați fost înscris, puteți lua testele de preevaluare pentru oricare dintre cele 5 module, care
vă vor informa despre nivelul dvs. de cunoștințe și
cunoștințe și vă vor îndruma către unitățile
corespunzătoare. După ce ați citit toate
materialele și ați încercat activitățile practice,
puteți încerca să treceți testul teoretic și
evaluarea practică pentru a obține insigna
corespunzătoare. Există o insignă separată pentru
fiecare nivel al fiecărui modul (bronz, argint, aur),
finalizarea tuturor celor cinci insigne va acorda
utilizatorului insigna Diamond, dovedind abilitățile
dvs. de nivel înalt în utilizarea TIC în mediul școlar
primar. Accesul la PrimeTECH este gratuit și nu
veți fi taxat în nici un moment, deoarece acest
proiect este realizat cu sprijinul programului
Erasmus + al Uniunii Europene, care garantează
tuturor utilizatorilor acces liber la toate rezultatele
proiectului.
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Conferința internațională viitoare
în Nicosia, Cipru
La 28 iunie 2018, centrul nostru partener cipriot
Emphasis va găzdui o conferință internațională
axată pe utilizarea TIC în școlile primare în scopuri
didactice și de învățare. Proiectul prime TECH va fi
prezentat de către coordonatorul de proiect și
echipa de găzduire, iar într-o serie de ateliere,
participanții vor putea să se înscrie și să
experimenteze primele module de învățare
primeTECH. Ei își vor testa abilitățile și
cunoștințele în domeniul TIC și vor afla care sunt
modulele specifice pentru ei. Ei vor experimenta
procesul de autoevaluare și, sperăm, vor continua
la școli, aducând mai mulți colegi la bord și
răspândirea utilizării TIC de către profesorii
primari. Luați legătura pentru a vă rezerva locul la
conferință:
Când

28 Iunie 18:00 – 20:00

Cine

Elevii din învățământul primar

Unde

Hotel Altius, Nicosia, Cipru

Date de contact Emphasys Centre
Demetra Othodoxou
+35722663010
demetra@emphasyscentre.com
Conferința va fi însoțită de o expoziție de
materiale didactice și de învățare din țările
partenere și o Declarație către UE prin care se
solicită un sprijin mai mare pentru utilizarea TIC în
școlile primare.

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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