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Mūsu projekts ir 

beidzies…

palūkosim, ko mums izdevies 

paveikt kopā!



Virtuālā 

mācīšanās vide

Mācību stundu 

plānu paraugi

Rokasgrāmata
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PROJEKTA REZULTĀTI

mācību materiāli skolotājiem tādās jomās kā
algoritmi un programmēšana, ko izmantot
priekšmetos, kuri nav saistīti ar IT
https://www.codeit-project.eu/handbook/

ietver algoritmu un programmēšanas elementu 
izmantošanu ķīmijas, ģeogrāfijas, matemātikas 
un fizikas stundās.https://www.codeit-
project.eu/lesson-plans/

ar nosaukumu “Uzlabojiet savas mācīšanas
prasmes, izmantojot algoritmus un 
programmēšanu”.
https://www.codeit-project.eu/downloads/

https://www.codeit-project.eu/handbook/
https://www.codeit-project.eu/lesson-plans/
https://www.codeit-project.eu/downloads/


JAUNUMI

Projekta gala rezultātu izplatīšanas pasākumi

Projektā ietilpst piecu šādu projekta gala rezultātu izplatīšanas pasākumu 

organizēšana, kurus jau ir novadījusi lielākā daļa partneru. Apmeklētāju vidū bija 

skolotāji no reģionu skolām, kuri uzaicināja arī citas ieinteresētās puses.
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JAUNUMI

Pēdējā tikšanās

Ceturtā un pēdējā CODE IT projekta konsorcijas

sanāksme tika organizēta Krosno (Polijā) 2019. gada

19. un 20. Septembrī.  Sanāksmi skolas ēkā organizēja

projekta koordinators Wszechnica.

Sanāksmes darba kārtības  dažas galvenajām diskusiju 

jomām:

- skolotāju veiktā pilotprojekta rezultātu nacionālās 

izmēģinājuma kopsavilkums;

- valstu projekta gala rezultātu izplatīšanas pasākuma 

kopsavilkums;

- projekta rezultātu un atlikušo uzdevumu pārskats;

- projektu izplatīšana, izmantošana un ilgtspēja;

Pateicoties saimnieku atbalstam, sanāksmes 

dalībniekiem bija arī iespēja apmeklēt Stikla 

mantojuma centru, kas atrodas Krosno pilsētā, kas ir 

lielākais stikla un stikla šķiedras ražošanas centrs 

Eiropā. Stikla mantojuma centrs tika uzcelts, 

pateicoties Eiropas fondu (programmas “Inovatīvā 

ekonomika 2007. – 2013. gadam”) atbalstam.
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KOPSAVILKUMS

Ko esam paveikuši šajā projektā?

 Iepazīstināja ar jauniem atklājumiem un 

risinājumiem skolotāju programmēšanas

kompetenču attīstīšanai.

 Izstrādāti novatoriski rezultāti 

ķīmijas, ģeogrāfijas, matemātikas un 

fizikas un citu ar IT nesaistītu 

priekšmetu skolotāju, pasniedzēju un 

studentu atbalstam.

 Atbalstīja skolotājus viņu profesionālās 

pilnveides uzlabošanā, paaugstinot 

programmēšanas kompetences, attīstot 

novatoriskus resursus.

 Izveidoja jaunu sinerģiju, satikām 

jaunus partnerus un attīstījām savas 

kompetences no konsorcija dalībnieku 

pieredzes.

CodeIT projekta Informatīvais izdevums 4

Lapa 5

Pēdējā tikšanās Wszechnica(Polijā)



M.K. INNOVATIONS LTD

Kipra, Nicosia

Danmar Computers sp z o.o.

Polija, Rzeszów

Istituto Superiore E. Mattei

Itālija, Fiorenzuola d’Arda

Liceul Pedagogic “Mircea Scarlat”

Rumānija, Alexandria

Kekavas Vidusskola

Latvija, Kekava

COSMIC 
INNOVATIONS ir ļoti 

dinamiska 
konsultācija, kas 

piedāvā plašu 
pakalpojumu klāstu, 
novēršot plaisu starp 
komerciālo un valsts 

/ ES finansējuma 
ekosistēmām.

Ķekavas vispārējā
vidusskola ir lielākā

skola pašvaldībā, kurā
mācās apmēram 1000 
skolēnu un strādā 80 

skolotāji.

“Mircea Scarlat” Pedagoģiskā 
Nacionālā koledža ir 

pārstāvniecības skola vietējā un 
nacionālā līmenī; tā ir vienīgā 

pedagoģiskā vidusskola reģionā

Danmar Computers ir 
organizācija, kas nodrošina 

profesionālo apmācību IT jomā 
un no 2000. gada izstrādā un 

sniedz e-apmācības 
pakalpojumus. Tā nodarbojas 

ar: apmācībām, programmu un 
mācību materiālu izstrādi, 
konsultēšanu, tīmekļa lapu 
veidošanu un e-apmācības 

sistēmām.

Istituto Statale d’Istruzione
Superiore Mattei ir Itālijas Valsts
vidusskola 14–19 gadus veciem

studentiem, kas nodrošina piecus
dažādus mācību kursus. Skolā ir

900 skolēnu, vairāk nekā 90 
skolotāju un 27 mācībspēki.

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

Koordinators- Polija, Krosno

WSZECHNICA Society of Alternative Education started its existence in 1996. All forms of training sessions for teachers, especially 
teachers of information technology, have been within the main scope of interest since the very beginning. We have offered courses, 

workshops and seminars for teachers. Also, advanced training sessions have been offered to companies.

ŠIS PROJEKTS IR FINANSĒTS AR EIROPAS KOMISIJAS ATBALSTU. ŠAJĀ PUBLIKĀCIJĀ ATTĒLOTS TIKAI AUTORA SKATĪJUMUS, UN KOMISIJA 
NAV ATBILDĪGI PAR TURPMĀKO INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANU..

Sekojiet mums Facebook un apmeklējiet: https://www.codeit-project.eu

PARTNERI

Palieciet ar mums! Izvēlieties saziņas veidu!

https://www.facebook.com/code.it.project/
https://www.codeit-project.eu/

