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Kā norit CodeIT 

projekts?

CodeIT projekta darbi ir pusceļā. Tagad ir 

pieejamas publikācija par algoritmisko un 

programmēšanas didaktiku citu priekšmetu 

skolotājiem vairākās valodās, ne tikai IT 

skolotājiem. Tās tiek plaši izplatītas 

partnervalstīs, un skolotāji tām pievērš lielu 

uzmanība. Daudzas no tām palīdz partneriem 

veidot modernu virtuālo mācību vidi skolotājiem, 

kuru radīšana pašlaik ir partneru galvenais 

uzdevums.



Mācību materiāli

▫ Mācību materiāli skolotājiem jau ir sagatavoti un publicēti. Bez 
angļu valodas tie ir pieejami arī grieķu, itāļu, latviešu, poļu un 
rumāņu valodā. Izdevumu var lejupielādēt :
https://www.codeit-project.eu/downloads/ 

VLET (tulk.-

virtuālā mācību 

vide skolotājiem)

▫ Pašlaik tiek veidota virtuālā mācību vide skolotājiem (angl.-
VLET). Tā ir virtuāla vietne, kas jau satur mācību materiālus 
skolotājiem un dod iespēju pārbaudīt savas zināšanas 
algoritmiskās un programmēšanas jomā. Tiklīdz VLET ir izveidota, 
tā sniegs skolotājiem iespējas ne tikai lasīt un mācīties, bet arī 
apmainīties ar idejām, pieredzi un rīkiem, ko viņi izmanto 
apmācībā.

▫ Rokasgrāmata pašlaik ir attīstības sākumposmā. Līdz šim ir
sagatavota tikai struktūra, un partneri strādā pie satura. 
Paredzams, ka, pabeidzot rokasgrāmatu, tā būs lielisks palīgs
skolotājiem, kuri nodarbību laikā vēlēsies izmantot algoritmus un 
programmēšanu.

Rokasgrāmata
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JAUNUMI

Stundu plāni
Viena no aktivitātēm, kurā skolotāji ir visvairāk

iesaistījušies, ir stundu plānu izstrāde, kas ietver

algoritmu un programmēšanas elementu izmantošanu.

Profesionāļi no dažādam valstīm atbalsta partnerus

šajā uzdevumā, sniedzot savus priekšlikumus par stundu

plāniem matemātikā, fizikā, ģeogrāfijā un ķīmijā. Šo

plānu apmaiņa un savstarpēja sadarbība, kā viens

skolotājs teica: „Rada daudz jautrības un mācīšanos”.

Tikšanās Latvijā
Septembra sākumā notika tikšanās Latvijā, Ķekavā. 

Neskatoties uz lietainajiem laika apstākļiem, 

partneriem noritēja aktīvs darbs, visiem partneriem 

ieguldot darbu, un izbaudot tradicionālos latviešu 

ēdienus. Tika apspriests un izstrādāts detalizēts 

rīcības plāns nākamajiem mēnešiem.
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M.K. INNOVATIONS LTD

Kipra, Nicosia

Danmar Computers sp z o.o.

Polija, Rzeszów

Instituto Superiore E. Mattei

Itālija, Fiorenzuola d’Arda

Liceul Pedagogic “Mircea Scarlat”

Rumānija, Alexandria

Kekavas vidusskola

Latvija, Kekava

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

Koordinators- Polija, Krosno

ŠIS PROJEKTS IR FINANSĒTS AR EIROPAS KOMISIJAS ATBALSTU. ŠAJĀ PUBLiKĀCIJĀ ATSPOGUĻOTS TIKAI AUTORA VEIDOKLIS, UN KOMISIJA 
NEATBILD PAR TĀS SATURU.

Vairāk informāciju skatīt: https://www.codeit-project.eu
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PARTNERI

https://www.codeit-project.eu/

