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BRACKET INFORMĀCIJA
Projekts BRACKET ir pētījums par svarīgo pamattehnoloģiju (nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju un progresīvo materiālu) pārstāvniecību
profesionālajā izglītībā un apmācībās (VET). Projekta ietvaros tiks veikta situācijas analīze projektu partneru valstīs un jaunas
apmācību programmas izveide svarīgo pamattehnoloģiju sfērā, kā arī veidota sadarbības platforma visiem projekta laikā
izstrādātajiem izglītības materiāliem.
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KAS IR PAVEIKTS LĪDZ ŠIM
PROJEKTA PARTNERU TIEŠSAISTES SANĀKSME
22. novembrī BRACKET konsorcijs rīkoja piekto projekta partneru sanāksmi, kas bija paredzēta Slovēnijā, bet Covid-19 dēļ tā notika
tiešsaistē. Šīs sanāksmes mērķis bija apkopot visas IO3 ietvaros pabeigtos uzdevumus un vienoties par nākamajiem soļiem un
termiņiem, lai pabeigtu mācību materiālu saturu, kas tuvākajā laikā būs pieejams tiešsaistes mācību platformā.
Partneri arī apsprieda mācību kursa platformas testēšanu un noslēguma konferenču organizēšanu, kas plānotas šī gada aprīlī katrā no
partnervalstīm.

BRACKET VIDEOKLIPI YOUTUBE PLATFORMĀ
Pirms uzsākat BRACKET apmācību, mēs iesakām vispirms sākt mācības ar BRACKET ievada videoklipiem. Projekta konsorcijs ir
izstrādājis piecus videoklipus par katru mācību nodaļu: (KET ieviešana, Nanotehnoloģija, Biotehnoloģija, Progresīvie materiāli un
Inovācijas attiecībā uz KET).
Visus videoklipus angļu valodā varat atrast BRACKET ERASMUS PLUS PROJECT YouTube kanālā ar pieejamajiem subtitriem horvātu,
spāņu, slovēņu, grieķu, poļu un latviešu valodā.
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AKTIVITĀTES NĀKAMAJĀ POSMĀ
•
•
•

BRACKET mācību kursa un platformas testēšana
Noslēguma konferences visās partnervalstīs 2021. gada aprīlī
Pēdējā starptautiskā projekta sanāksme 2021. gada aprīlī

UZZINIET VAIRĀK TIEŠSAISTES BRACKET APMĀCĪBU KURSĀ!

BRACKET konsorcijs piedāvā brīvi pieejamu e-apmācības kursu, kas saistīts ar svarīgākajām pamattehnoloģijām, īpaši
nanotehnoloģiju, biotehnoloģiju un progresīviem materiāliem. Tas ir pielāgots nākotnes tendencēm un visas sabiedrības vajadzībām
attiecībā uz pamattehnoloģijām, tādējādi stiprinot mērķa grupu profesionālo izglītību un apmācību. Mācību kurss ietver
pamatprasmes un iemaņas, kas nepieciešamas neaizstājamu tehnoloģisko elementu, plaša spektra jaunu materiālu, produktu,
procesu un pakalpojumu attīstībai ar vislielāko pievienoto vērtību. Apmācību kurss ir paredzēts profesionalās izglītības studentiem,
darba ņēmējiem un nozaru vadītājiem, ekspertiem izglītības un pētniecības centros, mudinot profesionāli pievērsties tehnoloģisko
inovāciju un pētniecības jomās.
BRACKET e-apmācību platformā, Jums būs iespēja pilnveidoties dažādās svarīgo pamttehnoloģiju jomās. Kurss sastāv no piecām
nodaļām (KET ieviešana, Nanotehnoloģija, Biotehnoloģija, Progresīvie materiāli un Inovācijas attiecībā uz KET), kas ir neatkarīgas
viena no otras. Katra no mācību nodaļām sastāv no ievada videoklipa, priekšvārda, ievada un plānotajiem mācību rezultātiem, kam
seko galvenais mācību saturs, prezentācija un pašnovērtējuma jautājumi. Prezentācijas un mācību saturu var lejupielādēt arī uz
datora darbvirsmas, lai Jūs tos varētu izmantot arī bezsaistē. Pēc visu mačību nodaļu pabeigšanas lietotājiem ieteicams veikta gala
novērtējuma testu. Pamatojoties uz gala testā iegūtajiem rezultātiem, sistēma izveido personalizētus sertifikātus ar sasniegto punktu
skaitu. Papildu e-apmācības daļai ir izveidots arī forums - īpaša vieta kur dalīties ar pieredzi un domu apmaiņai.

BRACKET apmācību platforma ir pieejama bez maksas pēc reģistrēšanās tiešsaistē. Šī apmācība ir pieejama septiņās dažādās valodās:
angļu, horvātu, spāņu, slovēņu, grieķu, poļu un latviešu.

Mēs aicinām Jūs piedalīties BRACKET apmācības platformas testēšanā!
Jūs varat piekļūt BRACKET apmācības kursam, izmantojot šo saiti: https://bracket.erasmus.site/mooc/
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The publication reflects the views of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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