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Projekta mērķis
ir reāli nodrošināt inovācijas profesionālo kursu
pasniegšanā,
modernizēt
mācību
procesu,
izmantojot mūsdienīgu mācību vidi MOODLE, kas
ir modulāra, objektorientēta dinamiska mācību
vide, jeb e-mācību, e-studiju, e-izglītības vide.
Projekta ideja ir profesionālo izglītības iestāžu
mācību procesa modernizācija, izstrādājot un
testējot inovatīvas mācību metodes un līdzekļus
profesionālo prasmju un iemaņu apguvei.
Novitātes tiek realizētas, izmantojot inovatīvas
metodes mācību procesā; pielietojot jaunākās
IKT; izstrādājot mācību materiālus profesionālo
kursu un svešvalodu apguvei, ieviešot inovatīvus
instrumentus profesionālo iemaņu un kvalifikāciju
vērtēšanas procesā; kā arī izveidojot savstarpēji
saistītus mācību kursus, kuru aprobācijā piedalās
visu trīs partneru–skolu audzēkņi, izmantojot
multimediju tehnoloģijas.

Moodle platformas pielāgošana mūsdienas izglītības
procesam profesionālās izglītības skolās
-

metodes izstrāde, izmantojot Moodle platformu (Mobilās mācības);
mācību materiālu izstrāde elektroniskā mārketinga jomā;
3 mācību kursu izstrāde (angļu un poļu valodās) - profesionālo prasmju sistēma
balstoties uz darba devēju vēlmēm;
mūsdienu biznesa angļu valodas materiāli un uzdevumi.

Projekta līderis:

Ekonomikas un vispārējās
izglītības kompleksa skola Nr.6
Lomža, Polija;

Sadarbības partneri:

Daugavpils Tirdzniecības
profesionālā vidusskola, Latvija.

Semināri par projekta realizēšanas gaitu

Latvijā - 2017.gada 24.martā
Lietuvā – 2017.gada 7.aprīlī

Projekta rezultāti

Viļņas tehnoloģijas,
uzņēmējdarbības un
lauksaimniecības skola, Lietuva.

POLIJA
Izstrādāts novatorisks
instruments, lai apgūtu
profesionālās prasmes,
kvalifikāciju, izmantojot
tiešsaistes rīkus un
mobilās tehnoloģijas;
Moodle platforma
pielāgota izmantošanai
mācību procesā
profesionālo mācību
priekšmetu apguvei. To
iespējams izmantot kā
skolās, tā pašmācībai
ikvienam, (audzēkņi un
skolotāji, ne tikai no
partneru skolām).
Instruments ir pieejams
kā aplikācija uz
mobilajām ierīcēm.

LATVIJA
Izstrādāta inovatīva
mācīšanas un
mācīšanās metode,
izmantojot Moodle
platformu. Šī
metode fokusējas
uz mācībām,
izmantojot mobilās
tehnoloģijas (d
mācības un t
mācības), vai
“Mobilās mācības”,
kas ir sinhronās un
asinhronās
pasniegšanas un
mācīšanās metodes.

SIA “Ideāls projekts” Bialystok,
Polija.

Izstrādāts
inovatīvs mācību
materiāls Emārketingā
angļu valodā
mācībām
tiešsaitē.

POLIJA
Izstrādāti trīs
mūsdienīgi mācību
kursi:
-

-IKT;
-biznesa etiķete;
-saskarsme;
-biznesa angļu
valodas uzdevumi.

Rezultāti ir saderīgi, savstarpēji savienojami un bezmaksas.

Mūsu projekta mājas lapa

NOSLĒGUMA KONFERENCE
Polijā, Lomžā – 2017.gada 16.jūnijā

LIETUVA

htpp://ekonomik-lomza.org.pl
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