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INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU 

Nosaukums: Metodes, instrumenti un resursi 
efektīvai un saistošai IKT iesaistīšanai profesionālo 
skolu mācību procesā 

Akronīms: MOTIV-e 

Līguma numurs: 2020-1-PL01-KA202-082180 

Ilgums: Septembris 2020 - Augusts 2023 

Sadarbība: 

● KOMAG: Kalnrūpniecības Tehnoloģiju institūts 

KOMAG Polija (izpētes institūts) – projekta 

koordinators 

Profesionālās skolas: 

● ASUC: ASUC „Boro Petrushevski”, 

Ziemeļmaķedonija 

● RTRIT: Rīgas Tūrisma un radošās industrijas 

tehnikums, Latvija 

● SCV: Skolas centrs Velenje, Slovēnija 

 

 

Laipni lūgti otrajā MOTIV-e ziņojumā, 

kurā ir apkopoti  svarīgākie fakti un 

ziņas par mūsu projektu. 

MOTIV-e  komanda 

 

 

 
MĒRĶI 

MOTIV-e projektā tiks izstrādāti materiāli un rīki 

profesionālo skolu skolotājiem, kuri vēlas apgūt vai 

uzlabot savas prasmes informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas (IKT) izmantošanā. 

Sekojot projektam, Jūs uzzināsiet kā izmantot 

konkrētus IKT rīkus un ierīces, un kā tos integrēt 

mācību procesā. 

Tiks apskatītas visas mācīšanās metodes –  klātienes, 

tiešsaistes un kombinētais mācību process.  

 

JAU PIEEJAMIE PROJEKTA 
PRODUKTI - ATSKAITES 

Līdz šim ir izstrādāti divi ziņojumi par pētījumu, ko 

veica MOTIV-e komanda: 

• XR (paplašinātās realitātes) pielietošana mācību 

procesā. Profesionālo izglītības iestāžu un 

organizāciju viedoklis.   

Ziņojumā ir sniegti: 1) aptaujas rezultāti ar profesionālās 

izglītības skolotājiem, kas veikta, lai apzinātu viņu pieredzi un 

viedokļi par XR izmantošanu profesionālajā izglītībā,  

2) secinājumus par mācību materiāliem un risinājumiem, kas 

iedrošinās un palīdzēs profesionālās izglītības skolotājiem lai 

uzzinātu, kā integrēt XR savā mācībā.    

• Rīki un risinājumi, kas piemērojami IKT 

uzlabotai mācīšanai  

Ziņojumā ir sniegti aprīkojuma piemēri un programmatūras 

risinājumi, kas piemērojami lietošanai profesionālajā izglītībā.  

 Abi ziņojumi ir pieejami projekta MOTIV-e mājaslapā –                     

          Lejupielādes lapā. 

 

PROJEKTA PRODUKTI 
IZSTRĀDES STADIJĀ 

Šobrīd mēs noslēdzam darbu pie zināšanu vitamīniem. 

Tajos aplūkojamās tēmas ir norādītas brošūrā,  

kas pieejama interneta vietnes        Lejuplādes lapā 
projekta tīmekļa vietnē.  

Mēs arī izstrādājam MOTIV-e programmatūras rīkus:  

• MOTIV-e Platforma,  

• MOTIV-e padomnieks,  

• MOTIV-e Programmatūras smilškaste,   

• MOTIV-e 360 Panorāmas rīkkopa,  

• MOTIV-e AR Rīkkopa.  

Lai uzzinātu vairāk par izstrādājamiem risinājumiem 

projektā apmeklējiet projekta mājas lapas          Rezultātu 
vietni.
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PROJEKTA AKTIVITĀTES 

2021. gada 21.-23. septembrī MOTIV-e komanda 

piedalījās mācību aktivitātē, kas notika RTRIT 

(Rīga, Latvija). Dalībnieki bagātināja savas 

kompetences mācību video izstrādē un VR 

izmantošanā. Aktivitātes notika projekta MOTIV-e 

ietvaros izstrādātajā RTRIT VR centrā. 

 

 

No 2021. gada 20. līdz 22. oktobrim projekta partneri 

dalījās savās zināšanās un pieredzē SCV (Velenje, 

Slovēnija) mācību aktivitātē. Dalībnieki apguva 

prasmes 3D modeļu izstrādē un to integrēšanā 

interaktīvos mācību materiālos. 

 

 

 
KONTAKTINFORMĀCIJA 

Projekta koordinators: 

Dariusz Michalak, Ph.D., KOMAG 

e-pasts: dmichalak@komag.eu 
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