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Jaunu un inovatīvu pieeju veicināšana svarīgo
pamattehnoloģiju izglītībā (BRACKET)
BRACKET INFO
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
PĒDĒJĀ PROJEKTA PARTNERU TIEŠSAISTES SANĀKSME
2021. gada 13. aprīlī BRACKET konsorcijs rīkoja sesto projekta partneru sanāksmi, kas bija paredzēta Rīgā, Latvijā, bet Covid-19 dēļ tā
notika tiešsaistē. Šī arī bija pēdējā projekta partneru tikšanās šī projekta ietvaros un laiks, kad atskatīties uz jaukajiem brīžiem, kas
aizvadīti pēdējo divu gadu laikā.
Sanāksmes mērķis bija apkopot visas projekta ietvaros pabeigtos uzdevumus un vienoties par pēdējiem darbiem un to termiņiem, lai
veiksmīgi pabeigtu projektu. Projekta partneri arī iepazīstināja ar katrā valstī veiktas e-mācību platformas testēšanas, lai dalītos ar
rezultātiem un atsauksmēm, kas saņemtas no mācību kursa testētājiem.

BRACKET E-MĀCĪBU KURSA TESTĒŠANA
Kopš marta sākuma visi sadarbības partneri savās valstīs ir veikuši apmācības kursa testēšanu. Šīs pārbaude kalpoja, lai varētu
pārliecināties par tiešsaistes apmācības kursa un platformas faktisko efektivitāti un lietojamību. Kopumā 84 cilvēki reģistrējās emācību platformā un no tiem 59 cilvēki aizpildīja novērtējuma anketas. 50 no tiem (85%) piederēja kategorijai studenti/darbinieki un
9 no tiem (15%) pie kategorijas skolotāji / vadītāji.
Pēc testēšanas saņemtās atsauksmes no dalībniekiem bija ļoti pozitīvas. BRACKEt platforma ir veidota ļoti viegli pieejamā veidā, labas
prezentācijas studijām, jēgpilna un skaidra. Tajā ir iespējams dalīties ar informāciju un rosināt diskusiju starp studentiem (apmaiņas
forums), kā arī bagātīgs papildu mācību resursu avots. Katrā nodarbībā (bibliogrāfija), kas veicina efektīvāku skolēnu izglītošanu.
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BRACKET TIEŠSAISTES APMĀCIBU KURSS
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. 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.
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.

Jūs varat piekļūt BRACKET apmācības kursam, izmantojot šo saiti: https://bracket.erasmus.site/mooc/
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BRACKET NOSLĒGUMA KONFERENCES
Projektam noslēdzoties katrs no partneriem savā valstī organizē projekta noslēguma konferenci, kuras mērķis ir prezentēt visus
projektā izstrādātos materiālus unto rezultātus. Šie pasākumi katras valsts līmenī palīdz ne tikai izplatīt informāciju par projektā
izstrādāto materiālu un rīku klāstu, bet arī uzlabos izpratni par to izmantošanu un, to potenciālu, lai uzlabotu prasmes un zināšanas
par svarīgām pamattehnoloģijām profesionālās izglītības un apmācības jomā.

SPĀNIJA

HORVĀTIJA
29. aprīlis

28. aprīlī 10:00 pēc CET laika

klātienes seminārs

tiešsaistes seminārs "La educación y la

Organizators: IRMO

integración de nuevas tecnologías"
LINKS REĢISTRĀCIJAI
Organizators: CETEM

SLOVĒNIJA

LATVIJA
27. aprīlī un 28. aprīlī

29. martā un 21. aprīllī

divi klātienes semināri

divi klātienes semināri

Organizators: BIEDRĪBA
EUROFORTIS

Organizators: LURS

POLIJA

SLOVĒNIJA

19. martā

20. aprīlī

klātienes seminārs

tiešsaistes konference

Organizators: DANMAR COMPUTERS

Organizators: INNORENEW CoE

GRIEĶIJA
23.aprīlī
trīs klātienes semināri
Organizators: UNIVERSITY OF
THESSALY (UTH)
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Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā
ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.
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