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2018. gada septembris
Par primeTECH projektu
primeTech ir Erasmus+ KA2 Stratēģiskās
partnerības projekts, kas norisinās divus gadus un
šobrīd tuvojas noslēgumam. Visi projekta rezultāti
ir pieejami tiešsaistē un ir bezmaksas pieejami
visiem interesentiem.
Projekts tiecas veicināt lielāku saskaņu starp
dažādiem caurskatāmiem un atzītiem rīkiem gan
vietējā, gan Eiropas Savienības līmenī, vērš
uzmanību uz nepieciešamību pastiprināt IKT
izmantošanu mācību procesā, kā arī vēlas stiprināt
pedagoģiskās profesijas vispārējo profilu.

Jaunākie projekta rezultāti

A. Skolā balstīts mācību process, ko vada skolas
vadība
B. Skolā balstīts mācību process, ko vada ārēja
skolotāju mācību organizācija
C.
Universitātes
apmācība
augstskolu
pasniedzēju apmācības programmā
D. Iekšējās apmācības, ko vada IT eksperti
E.
Pašmācība
bez
skolotāju
apmācītājiem/mentoriem

Izmēģini primeTECH bez maksas
Tagad ikviens var patstāvīgi piereģistrēties
platformā: http://primetech.iit.demokritos.gr
Viss, kas Jums jādara, ir jānoklikšķina augšējā labajā
stūrī uz "Izveidot jaunu kontu", ar filtra palīdzību
jāizvēlas mācību valoda un tēmas, kas Jūs interesē.

Pamatizglītības
skolotāji
var
reģistrēties
primeTech platformā un iziet 5 mācību moduļus,
paši izvēloties mācību gaitu un ātrumu:
1. Informācijas un datu kompetence
2. Komunikācija un sadarbība
3. Digitālā satura izveide
4. Drošība internetā
5. Problēmu risināšana pedagoģijā
Šie moduļi ir pieejami angļu, vācu, latviešu, grieķu
un rumāņu valodā.
Projekta tīmekļa vietnē, kā arī primeTECH
platformā šobrīd ir izvietota visa informācija un
mācību resursi, kas būs pieejami arī turpmākos
gadus. Tur Jūs atradīsiet arī ērtu rokasgrāmatu
par to, kā efektīvi izmantot platformu. Tīmekļa
vietnes un platformas adrese atrodama šīs ziņu
lapas beigās.
Noslēdzošajā projekta posmā, projekta partneri ir
izstrādājuši dokumentu, kurā apkopoti rezultāti
no testēšanas un izmēģinājuma fāzēm dažādās
mācību vidēs, visās projekta partnerības valstīs.
primeTECH Darbībā atskaite sniedz detalizētu
pārskatu, par to, kā izmantot primeTECH iniciatīvu
atkarībā no konteksta:

Pēc tam jūs varat veikt priekšmeta pārbaudes
testus jebkuram no 5 moduļiem, kas informēs Jūs
par Jūsu prasmju un zināšanu līmeni, un palīdzēs
Jums atrast atbilstošās vienības.
Pēc visu materiālu izlasīšanas un praktisko
uzdevumu izmēģināšanas, Jūs varat mēģināt
nokārtot teorētisko uzdevumu un praktisko
novērtējumu, lai nopelnītu atbilstošo žetonu.
Katrā moduļa līmenī (bronzas, sudraba, zelta), Jūs
variet nopelnīt atbilstošu žetonu. Ja iegūsiet visus
piecus žetonus, tiksiet apbalvots ar Dimanta
žetonu, kas apliecina Jūsu augstākā līmeņa IKT
prasmju
izmantošanu
pamatskolas
vidē.
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GRIEĶIJA – 22. septembris, 2018

primeTECH
aktivitātes
projekta partneru valstīs
Papildus atvērtajām dienām projekta sākumā,
katrs partneris savā valstī organizēja projekta
rezultātu izplatīšanas pasākumu, lai veicinātu
primeTECH atpazīstamību starp cilvēkiem, kuri
varētu iegūt no šī projekta.
KIPRA – 28. jūnijs, 2018
Konferencē, kas norisinājās Emphasys centrā, tika
prezentēts projekta mērķis, gaidāmie produkti un
rezultāti. Galveno runu sniedza socioloģe Maria
Christodoulou, kura runāja par “Pamatizglītības
skolotāju lomu mūsdienu kibertelpā”. Digitālās
kompetences moduļa izstrādes ietvaros, projekta
partneri apsprieda tēmas saistībā ar tiešsaistes
drošību, personas datu aizsardzību un bīstamību
internetā, ar kuru saskaras skolas vecuma bērni.
Pēc prezentācijas visi dalībnieki varēja piedalīties
semināros, kas sagatavoti, balstoties piecos
digitālās kompetences moduļos, kuri tika
izstrādāti kā daļa no projekta.

Organizācija Demokritos veiksmīgi organizēja
rezultātu izplatīšanas pasākumu Demokritos
Kongresu centrā.
Šajā pasākumā piedalījās 96 cilvēki, no kuriem
lielākā daļa bija pamatskolas skolotāji. Pēc
rezultātu prezentācijas tika organizēts seminārs,
kurā dalībnieki pielietoja e-platformu. Dalībnieki
parādīja esošu interesi un uzdeva jautājumus par
to, kā savā klasē iekļaut jauktas mācību metodes.

LATVIJA – 27. augusts un 17. septembris, 2018

VĀCIJA – 18. septembris, 2018
Rezultātu izplatīšanas pasākumu Vācijā, kas notika
Leibnicas Universitātē Hanoverē, apmeklēja esošie
un topošie skolotāji. Pasākuma dalībnieki priecājās
par iespēju izmēģināt dažādus IKT rīkus un
izmantot primeTECH platformas materiālus.

Biedrība Eurofortis organizēja divus rezultātu
izplatīšanas pasākumus Latvijā, lai informētu
ieinteresētās personas par projekta rezultātiem un
sniegtu iespēju vairāk uzzināt par primeTECH
programmu semināros. Pirmais pasākums notika
Kārsavas vidusskolā, 27. augustā, bet otrs - 17.
septembrī Pušmucovas pamatskolā. Abos
pasākumos tika saņemtas pozitīvas atsauksmes no
dalībniekiem, kuri tos uzskatīja par informatīviem
un aktuāliem.
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RUMĀNIJA – 5. jūnijs,
2018

Šīs vēl nav beigas

Organizācija Scoala Primara EuroEd rezultātu
izplatīšanas pasākumu rīkoja Casa Corpului
Didactic Jasi galvenajā mītnē Rumānijā.
Semināru uztvēra ļoti pozitīvi un to apmeklēja
vairāk kā 40 skolotāju/uzraugu/pasniedzēju no
dažādām izglītības institūcijām Jasi pilsētā.
Tēmas, kas tika apspriestas pasākumā, viņiem
šķita svarīgas un apmeklētāji bija pateicīgi, ka
informācija tika pasniegta tik saprotamā un
pievilcīgā veidā, papildus nodrošinot informāciju
un tiešsaistes saites uz primeTECH platformu,
kas ļaus viņiem ar to iepazīties vēl tuvāk.

Projekta īstenošanas periods var beigties, bet
projekta komanda joprojām ir iesaistīta
primeTECH projektā un turpinās atbalstīt ikvienu,
kurš vēlas pieņemt un pielāgot primeTECH
iniciatīvu mācību vidē.
Projekta rezultāts IO6 “primeTECH Darbībā”
palīdzēs skolām un skolotājiem organizēt viņu
veidoto primeTECH iniciatīvu, turklāt šajā
rezultātā atradīsiet sarakstu ar ekspertiem, kuri ir
gatavi Jums palīdzēt.
Mēs patiešām izbaudījām laiku, strādājot ar šo
projektu, un esam lepni par tā iznākumu. Mēs
vēlamies pateikties visiem, kas bija tajā iesaistīti,
un ceram, ka primeTECH turpinās iedvesmot gan
sākumskolas skolotājus, gan viņu audzēkņus
mācību procesā.
Partnerība vēlētos atzīt atbalstu un finansējumu,
kas saņemts no Eiropas Savienības, izmantojot
Erasmus + programmu, kas ļāva mums primeTECH
platformu piedāvāt Jums bez maksas gan tagad,
gan turpmākajos gados.

APVIENOTĀ KARALISTE- 27. septembris,
2018
Apvienotās karalistes rezultātu izplatīšanas
pasākums tika ieplānots projekta pēdējā mēnesī, ar
mērķi prezentēt jau pabeigtu produktu
ieinteresētajām pusēm. Pasākums tika organizēts
Halifaksā, Parkinson Lane sākumskolā, kas vada 11
sākumskolu tīklu un kuriem ir plaši kontakti un
sadarbība ar citām sākumskolām Ziemeļjorkšīrā.
Turklāt tā ir skola, kas sagatavo tikko kvalifikāciju
ieguvušos skolotājus, kuri pēcāk pasniegs mācības
kādā
no
reģiona
sākumskolām.

Uzzini vairāk par primeTECH
projekta aktivitātēm
➢ Apmeklē mūsu mājas lapu: primetechedu.eu
➢ Seko mums Twitter: @primetecheu
➢ Seko mums Facebook: @primetecheu
➢ Kontakti: Hannoveres Universitāte
Pilsoniskās Izglītības institūts
Projekta līderis: Prof. Dirks Lange
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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Iepazīsti projekta
partnerus

Projekta vadošais partneris ir Pilsoņu Izglītības
institūts, Vācijā, kas ir Lebnicas Universitātes
sastāvdaļa. Institūta galvenais mērķis ir radīt
iespēju gan jauniešiem, gan pieaugušajiem apgūt
pamatprasmes
un
kompetences,
kas
nepieciešamas aktīvai pilsoniskajai darbībai un
līdzdalībai visos sociālās un politiskās dzīves
līmeņos. IDD attīsta, pārbauda un īsteno plaša
mēroga mācību programmas, kuru mērķis ir
uzlabot skolotāju un citu izglītības jomas
profesionāļu prasmes
https://www.uni-hannover.de/
http://www.demokratiedidaktik.de/

Pamatskola un bērnu dārzs EuroEd, kas atrodas
Iasi, Rumānijā, veicina izglītības izpratni Eiropas
dimensijās, kas ir kļuvusi par vienu no ētikas un
kultūras sastāvdaļām skolu izglītības sistēmā un
kas iedrošina multikulturālismu un daudzvalodību,
nodrošinot izglītību bērniem ar dažādām
nacionalitātēm vai piederībām pie atšķirīgām
etniskajām grupām.
http://euroed.ro/

Emphasys Centre ir veiksmīgs profesionālās
izglītības centrs IKT prasmju nodrošināšanai un
Eiropas pētniecības centrs, kas atrodas Nikosijā,
Kiprā, kas cieši sadarbojas ar citām Eiropas
organizācijām, ES projektu izstrādes nolūkos.
Centram ir laba pieredze mācību procesu izstrādē,
kas
paredzēti
izglītības
jomas
pārstāvjiem.http://emphasyscentre.com/

Biedrība Eurofortis ir multikulturāla organizācija,
kas atrodas Rīgā, Latvijā. Biedrība darbojas ar
mērķi sekmēt Latvijas skolu, uzņēmumu un
sabiedrības tālākizglītību, veicinot dažādu
kompetenču attīstību. Tā nodrošina mūsdienīgu
izglītības satura pieejamību, iekļaujot mācību
materiālus, rīkus un metodes, kā arī apmācības
projektu ietvaros, kas, galvenokārt, balstīti uz
dažādu kompetenču un zināšanu pilnveidi.
http://eurofortis.lv/en/

edEUcation ir izglītības konsultāciju uzņēmums,
kas darbojas ar starptautiskajām izglītības
programmām. Konsultāciju uzņēmumu vada
Lielbritānijas bijusī vidusskolas direktore, kas ir
oficiāli akreditēta par ES Erasmus+ projektu
eksperti, gūstot palīdzību no pieredzējušiem,
augsti kvalificētiem profesionāļiem, pārstāvot
visus izglītības sektorus.
http://www.edeucation.com/

NCSR “Demokritos” ir lielākais daudznozaru
pētniecības centrs Grieķijā, vadot pasaules
līmeņa fundamentālos un lietišķos pētījumus, lai
sekmētu zinātniskās iemaņas un veicinātu
tehnoloģiju attīstību izvēlētajos reģionos, kas ir
valsts sociāli ekonomiskajās interesēs. Tas ieņem
lielu lomu absolventu izglītībā un profesionālajās
apmācībās, un tā unikālā struktūra tiek pielietota
augsto tehnoloģiju pakalpojumu industrijas
organizācijās un sabiedrībā kā tādā.
https://www.iit.demokritos.gr/index.php?lang
=en
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