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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.

Mācību moduļi dažādās
valodās
Jau iepriekš ziņojām, ka ir publicēti mācību
moduļi angļu valodā. Pamatskolu skolotāji
var reģistrēties primeTECH platformā un
sev piemērotā tempā apgūt šādus 5
moduļus:

vietnes angļu valodā, kas piedāvātas
moduļos, ir aizstātas vai papildinātas ar
alternatīvām atbilstošās valsts valodā.
Moduļos iekļauti vietējie rīki izmantošanai
darbam pamatskolās, jo ne vienmēr angļu
valodā pieejamie materiāli atbilst citu
valstu kontekstam.

Izmēģiniet primeTECH bez
maksas
Pagaidām, piekļuvi primeTECH kursiem
Moodle e-mācību platformā projekta
partneri apstiprina katram lietotājam
atsevišķi – tas tiek veikts drošības
apsvērumu dēļ, kamēr projekts joprojām ir
attīstības fāzē. Pēc tam, kad projekts būs
noslēdzies, skolotāji varēs piekļūt
primeTECH kursiem Moodle platformā un
iepazīties ar to saturu patstāvīgi.
Ja vēlaties iegūt piekļuvi primeTECH
moduļiem, lūdzu, sekojiet šai tīmekļa
adresei:
http://primetech.iit.demokritos.gr

1. Informācijas un datu kompetence
2. Saskarsme un sadarbība
3. Digitālā satura radīšana
4. Drošība internetā
5. Problēmrisināšana pedagoģijā
Šobrīd papildus angļu valodai moduļi ir
pieejami vēl četrās valodās:
vācu

grieķu

latviešu

rumāņu

Šo moduļu tulkošana un lokalizācija
latviešu, grieķu un rumāņu valodās ir
svarīga pamatskolu skolotājiem Grieķijā,
Kiprā, Latvijā un Rumānijā, jo pašmācības
materiālu pieejamība šajās valodās ir nav
tik plaša kā angļu valodā.
Mācību moduļi ir tikuši ne vien iztulkoti,
bet arī to saturs piemērots katras valsts
mācīšanas un mācīšanās videi. Ja
iespējams, tiešsaistes rīki un tīmekļa

Augšējā labajā stūrī izvēlieties “Izveidot
jaunu kontu” – logā, kas atvērsies varēsiet
izveidot savu personīgo primeTECH
lietotāja kontu. Kad reģistrācija veikta,
lūdzam sazināties ar organizāciju, kas jūsu
valstī iesaistīta primeTECH projektā un
jautājiet piekļuvi kursam.
Kad esat saņēmis piekļuvi, varat veikt
pašvērtējuma testus jebkurā no 5
moduļiem, kuru beigās uzzināsiet, kurš ir
jums atbilstošākais zināšanu un prasmju
līmenis modulī, ar kuru sākt (bronzas,
sudraba vai zelta).
Pēc iepazīšanās ar materiāliem un
praktisko aktivitāšu izmēģināšanas varat
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mēģināt veikt teorētisko zināšanu testu un
veikt savu prasmju pašnovērtējumu. Ja šie
pārbaudījumi būs veiksmīgi nokārtoti,
sistēma jums piešķirs atbilstošu žetonu.
Katrā modulī ir iespējams iegūt trīs žetonus
atbilstoši trīs moduļa līmeņiem (bronzas,
sudraba un zelta). Ja lietotājs iegūst zelta
žetonu visos 5 moduļos, viņam tiek
piešķirts Dimanta žetons, kas kalpo kā
apliecinājums apgūtajām IKT prasmēm, kas
noderīgas darbam pamatskolā.
Piekļuve primeTECH platformai ir bez
maksas, un nevienā brīdī tās lietošanas
laikā netiks pieprasīta samaksa, jo projekts
tiek realizēts ar ES programmas Erasmus+
atbalstu, kas garantē visiem lietotājiem
bezmaksas pieeju projekta rezultātiem.

Gaidāma starptautiskā
konference Nikosijā, Kiprā
2018. gada 28. jūnijā projekta partneris no
Kipras, centrs “Epmhasys”, organizēs
starptautisku konferenci, kuras galvenais
fokuss būs IKT lietojums pamatskolās
mācīšanas un mācīšanās mērķiem.
primeTECH projektu prezentēs projekta
koordinatore un organizatoru komanda.
Darbnīcās konferences apmeklētāji varēs
reģistrēties kursiem un paši izmēģināt
primeTECH moduļus. Viņi pārbaudīs savas
zināšanas IKT jomā un uzzinās, kurš līmenis
būtu viņiem piemērotākais.

+357 22663010
demetra@emphasyscentre.com
Papildus konferencei būs pieejama arī
mācību materiālu izstāde no projekta
partnervalstīm.

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

Konferences
apmeklētāji
izmēģinās
pašmācības procesu un, cerams, turpinās
to savās skolās, popularizējot IKT lietojumu
pamatskolu skolotāju vidū.
Konferences norises laiks un vieta
KAD

28. jūnijs 18:00-20:00

KAS

Pamatskolu skolotāji

KUR

Viesnīca “Altius Hotel”, Nikosija,
Kipra

RĪKO

Centrs “Emphasys”
Demetra Othodoxou
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