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Par projektu un tā mērķiem
Erasmus + projekts COUNT ME IN - Uzlabot pieaugušo izglītojamo pilsoniskās prasmes,

izmantojot digitālos rīkus – mērķi ir atbalstīt kvalitatīva mācību piedāvājuma izstrādi pieaugušo

izglītības jomā, koncentrējoties uz mācību rezultātiem un apmācāmo atbildību un patstāvību, kā

arī veicināt tehnoloģiju izmantošanu izglītības un pilsoniskās līdzdalības procesos.

Pirmā projekta sanāksme, kuru

organizēja Istituto dei Sordi, notika

Turīnā (Itālija) no 2017.gada

12.decembra līdz 2017.gada

13.decembrim.

Projekta ietvaros partneri izveidos tiešsaistes

platformu ar brīvi pieejamiem izglītības

resursiem. Tiešsaistes platformā būs pieejami

šādi resursi:

EU SMART PROJEKTU datu bāze

SMART IDEJU datu bāze

SMART IZMAIŅU datu bāze

E-kurss “Digitālie  rīki gudrai

attīstībai” angļu, poļu, horvātu, itāļu,

latviešu, albāņu un spāņu valodā

cilvēkiem, kas apmāca cilvēkus ar

invaliditāti un jauniešus

E-kurss pieaugušajiem izglītojamajiem

“Padariet savu sabiedrību gudrāku”

https://us13.mailchimp.com/mctx/clicks?url=http%3A%2F%2Fcountmein.eu%2F&h=69f3867db2a7fc6936b5347b576717f4c4e975f89914187295c0ac11f0e5c371&v=1&xid=1a42023e2d&uid=55260301&pool=&subject=


Mūsu pirmie seši
mēneši

 

Pirmajos sešos projekta COUNT ME IN

mēnešos ir pabeigta veiksmīgu projektu

datubāze, kas tiek īstenoti  vai ir jau īstenoti

ES dalībvalstīs, ar kopumā 32 projektu

kartēm. Tā tiks iekļauta SMART platformā,

sadarbības rīkā, kurā ikviens interesents

varēs atrast mācīšanas un apmācību

materiālus par SMART pieejām, praksi un

risinājumiem.

Turpmākie pasākumi attiecas uz SMART

IDEAS datubāzes izstrādi, lai to integrētu

platformā, un piedāvātie rezultāti tiktu

izmantoti vietējo kopienu, darba vietas vai

ikdienas dzīves problēmu risināšanai.

Šis ir  projekta partnera DomSpain

sagatavotais COUNT ME IN reklāmas

video

angļu, albāņu, horvātu, itāļu, latviešu,

poļu un spāņu valodā

Nākamo projekta sanāksmi organizēs 

Collegium Balticum Ščecinā (Polija)

2018.gada 24.-25.jūlijā.

Šī ir Istituto dei Sordi sagatavotā

COUNT ME IN prezentācija

starptautiskajās zīmēs.
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Apskatiet projekta hashtag Apmeklējiet mūsu mājaslapu!

Sazinieties ar mums!

The European Commission support for the production of

this publication does not constitute an endorsement of the

contents which reflects the views only 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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