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2018. gada aprīlis
Par primeTECH
primeTECH ir divu gadu Erasmus+ KA2 Stratēģiskās
partnerības projekts. Projekta mērķis ir veicināt ar
tehnoloģijām
bagātinātu
mācību
procesu
pamatskolās, un tā izstrādē piedalās 6 partneri,
pārstāvot 6 dalībvalstis.
Projekta
laikā
tiek
pievērsta uzmanība
nepieciešamībai uzlabot IKT prasmju apgūšanu
skolēniem mācīšanās un skolotājiem mācīšanas
procesā. Ir būtiski veicināt labāku saskaņu starp
dažādiem ES un konkrētās valsts caurskatāmības
un atzīšanas rīkiem, kā arī stiprināt skolotāju
profesijas profilu.

Sākotnējā ietvarstruktūra
Kopš iepriekšējās ziņu lapas iznākšanas ir noticis
ievērojams progress ceļā uz projekta mērķu
sasniegšanu.
2017.
gada
vasarā
mēs
sagatavojām
ietvarstruktūru apmācību moduļiem, detalizēti
aprakstot plānoto saturu. Šis ietvars saturēja ne
vien detalizētu moduļu struktūru, bet arī
vērtēšanas kritērijus sākotnējam novērtējumam,
teorētiskajiem un pasmju novērtēšanas testiem.
Vienojāmies arī par kritērijiem, kas noteiktu, ka šie
testi ir veiksmīgi nokārtoti.

1. Informācijas un datu kompetence
2. Saskarsme un sadarbība
3. Digitālā satura radīšana
4. Drošība internetā
5. Problēmrisināšana pedagoģijā

Mācību moduļi un “atvērtie žetoni”
2017. gada rudenī visi partneri bija aizņemti, veicot
izpēti un veidojot mācību moduļus, no kuriem
katrs sastāvēja no trīs līmeņiem. Moduļu
lietotājiem būs vispirms jāveic sākotnējais
novērtējums, kura rezultātā viņi uzzinās savu
zināšanu līmeni un saņems ieteikumu no sistēmas,
kurš mācību moduļa līmenis būtu viņiem
visatbilstošākais. Mērķis ir pabeigt visus piecus
moduļus. Šajā procesā e-kursa lietotāji pelnīs
žetonus – atsevišķu žetonu par katru apgūto līmeni
(Bronzas, Sudraba un Zelta). Kad lietotājs būs
pabeidzis visus Zelta līmeņus, viņš būs nopelnījis
Dimanta žetonu. primeTECH kursa lietotājs saņems
ziņu par saviem panākumiem katru reizi, kad tiks
saņemts žetons, ko var izmantot arī kā
apliecinājumu savām prasmēm.
Pašlaik, kamēr projekts vēl ir attīstības fāzē,
reģistrēšanos primeTECH kursiem Moodle
platformā manuāli veic projekta partneri. Kad
darbs pie kursa tiks pilnībā pabeigts, pamatskolu
skolotāji varēs piekļūt moduļiem paši un ar tiem
iepazīties patstāvīgi savā tempā.
Ja vēlaties aplūkot kursu angļu valodā, lūdzu,
sekojiet šai adresei:
http://primetech.iit.demokritos.gr

Partneri nolēma iedalīt pamatskolas skolotājiem
nepieciešamās prasmes un kompetences piecās
tēmās un apmācību moduļos:
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Partneru tikšanās un mācības Atēnās

Nākamie soļi

2018. gada janvārī grieķu partneri organizēja trešo
starptautisko projekta tikšanos Atēnās Valsts
mēroga izpētes centrā “Demokritos”.
Tikšanās galvenais mērķis bija pārraudzīt projektā
notikušo progresu un plānot nākamos soļus, ņemot
vērā, ka moduļu izveidei atvēlētais laiks bija gandrīz
beidzies. Tika ieplānota arī nākamā projekta
sanāksme, kuras laiks tika attiecīgi saskaņots ar
projekta gala konferences laiku.

Tagad, kad projekta rezultātu izstrādes posms ir
gandrīz galā, ir laiks parādīt tos parādīt plašākai
publikai, mācību e-kursu izmēģinot kopā ar
pamatskolu skolotājiem visās partnerības valstīs,
kā arī sniedzot plašāku informāciju par tiem ar
mērķi sasniegt pēc iespējas lielāku apmācāmo
skaitu, kas varētu iegūt no šī apmācību kursa.
Skolotāji var sākt mācīties tiešsaistē un pelnīt
žetonus, tādā veidā gūstot apliecinājumu savām
jaunajām prasmēm.

Projekta partneru tikšanās 2018. gada janvārī.

Projekta vadības sanāksmei sekoja 5 intensīvu
mācību dienas, kuru laikā partneri apguva Moodle
platformas tehniskās funkcijas, kurā atrodas arī visi
apmācību moduļi. Tika sīki aplūkoti un analizēti visi
izveidotie moduļi, partneri apmācīja cits citu par
dažādām tēmām un sniedza atgriezenisko saiti ar
mērķi sasniegt vienlīdzīgu augstas kvalitātes
rezultātu visa mācību kursa ietvaros.

Mācību moduļu lokalizācijas process
Kad darbs ar mācību moduļiem angļu valodā bija
pabeigts un partneri bija vienojušies par to gala
versijām, sākās darbs pie tulkojumiem vācu, grieķu,
latviešu un rumāņu valodās. Lielbritānijas partnera
uzdevums bija korektūras veikšana saturam angļu
valodā. Tiek paredzēts, ka visi moduļi būs pieejami
visās partneru valodās līdz 2018. gada aprīļa
beigām.

primeTECH atvērto žetonu dizains.

Uzziniet vairāk par primeTECH
projekta aktivitātēm
➢ Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
primetech-edu.eu
➢ Sekojiet mums Facebook: @primetecheu
➢ Reģistrējieties Moodle platformā:
http://primetech.iit.demokritos.gr
➢ Sazinieties: Hannoveres Universitāte
Pilsoniskās Izglītības institūts
Projekta līderis: Prof. Dirks Lange
Kontaktpersona: Dr. Eva Kalnija
Tālr: +49 511 762 14459
eva.kalny@idd.uni-hannover.de
➢ Kontakti Latvijā: Biedrība Eurofortis
Ilze Mileiko: ilze@eurofortis.lv
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