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Kāpēc tika radīts 

«CodeIT» projekts?

Strauja tehnoloģiskā attīstība ir izveidojusi

situāciju, kurā IT un, it īpaši, programmēšanas

prasmes ir kļuvušas par neatņemamām 21.gadsimta

prasmēm. Šodien digitalizācijas un tehnoloģiskā

attīstība ir padarījušas programmēšanu par

komunikācijas valodu. Mums ir jāapzinās, ka

skolēni, kas pašlaik ir iesaistīti formālā skolu

izglītībā, nākotnē pārstāvēs profesijas, kas vēl

nemaz nepastāv, bet vienīgais, ko par šīm

profesijām var droši teikt ir tas, ka tās

noteikti balstīsies uz tehnoloģijām.



Projekta 

mērķis

▫ CodeIT projekta uzdevums ir attīstīt ar IT nesaistītu priekšmetu
skolotāju programmēšanas prasmes. Projekta mērķis ir palīdzēt
skolotājiem veicināt viņu profesionālo attīstību, izstrādājot
inovatīvus resursus skolotāju programmēšanas prasmju
veicināšanai.

Projekta 

rezultāti

▫ Virtuālā mācību vide skolotājiem satur mācību materiālus 
algoritmikā un programmēšanā, kā arī satur didaktiskos 
palīglīdzekļus ar IT nesaistītiem priekšmetiem,
▫ Stundu plānu aprakstus satur programmēšanu ķīmijas, 
ģeogrāfijas, matemātikas un fizikas priekšmetiem,
▫ Rokasgrāmata „Apmācību prasmju uzlabošana ar algoritmikas un
programmēšanas palīdzību” (“Advance your teaching skills with the
use of algorithmic and programming”)

▫ Primārā projekta mērķa grupa ir ar IT nesaistītu priekšmetu
skolotāji pamatskolās (4. un vecākās klasēs) un ģimnāzijās, jo īpaši
ķīmijas, ģogrāfijas, matemātikas un fizikas skolotāji.
▫ Sekundārā mērķa grupa ir šo skolotāju skolēni.

Mērķa grupa
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PAR PROJEKTU



ZIŅAS

Pirmā partneru tikšanās
Projekta partneru sanāksme notika 2017.gada

12.-13.novembrī Nikosijā, Ķiprā. Projekts tika

uzsākts ar tā prezentāciju, liekot uzsvaru uz

intelektuālo rezultātu izstrādi un ar tiem

saistītajiem uzdevumiem. Tika apspriesti arī

projekta vadības, atskaišu un aktivitāšu ieviešanas

procesi, t.sk., rezultātu izplatīšana, izvērtēšana,

procesu uzraudzība un kvalitātes kontrole.

Apmācības «CodeIT» projekta ietvaros
2018.gada februāra beigās un marta sākumā 

FIORENZUOLA D’ARDA, Itālijā norisinājās apmācību 

pasākums, kurā tā dalībnieki strādāja pie savu 

apmācību prasmju attīstīšanas. Apmācību gaitā tika 

noteikta algoritmikas koncepcijas un programmatūras 

elementu nepieciešamība ar IT nesaistītos 

priekšmetos. 
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M.K. INNOVATIONS LTD

Ķipra, Nikosija

Danmar Computers sp z o.o.

Polija, Žešova

Istituto Superiore E. Mattei

Itālija, Fiorenzuola d’Arda

Colegiul Național Pedagogic “Mircea Scarlat”

Rumānija, Aleksandrija

Kekavas Vidusskola

Latvija, Ķekava

«COSMIC INNOVATIONS»
dinamisks konsultēšanas 
uzņēmums, kas piedāvā 

plaša spektra 
pakalpojumus, apvienojot 

privāto sektoru ar valsts un 
Eiropas Savienības fondu 

ekosistēmām.

Ķekavas vidusskola ir 
lielākā skola Ķekavas 
pašvaldības teritorijā. 
Tajā mācās ap 1000 

skolēnu un strādā ap 80 
skolotāju. 

“Mircea Scarlat” Pedagoģiskā 
valsts koledža ir vienīgā 

pedagoģiskā izglītības iestāde 
reģionā un Rumānijā. Tā tiek 
pārstāvēta vietējā un valsts 

līmenī.

«Danmar Computers» ir 
organizācija, kas rīko 

profesionālās apmācības IT 
jomā un attīsta e-apmācību 

pakalpojumus kopš 2000.gada. 
Tās kompetencē ir apmācības, 

attīstības programmas un 
apmācību materiāli, 

konsultācijas, web-lapu un 
apmācību sistēmu izveide.

Istituto Statale d’Istruzione
Superiore Mattei ir Itālijas valsts 
vidusskola skolēniem vecumā no 

14-19.gadiem un tā piedāvā 5 
dažādas izglītības programmas.
Skolā mācās ap 900 skolēnu un 

strādā vairāk nekā 90 skolotāji un 
27 atbalsta darbinieki.

P.T.E.A. Wszechnica sp. z o. o.

Koordinators - Polija, Krosno

Alternatīvās izglītības biedrība WSZECHNICA uzsāka savu darbību 1996.gadā. Organizācijas piedāvā apmācības skolotājiem, jo īpaši 
informācijas tehnoloģiju jomā, kopš pašiem organizācijas pirmsākumiem.  Skolotājiem tā piedāvā kursus, darbnīcas un seminārus, 

bet uzņēmumiem – īpaši izstrādātas apmācības. 

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt 
atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Vairāk par projektu: https://www.codeit-project.eu

PROJEKTA PARTNERI
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