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Telecentre Multimedia Academy

Par projektu
Projekta Telecentre Multimedia Academy (TMA) mērķis ir nodrošināt iespējas
multimediju prasmju pilnveidošanai pieaugušajiem.
Multimediju prasmes ir nepieciešamas, lai veiksmīgi iekļautos mūsdienu informāciju
sabiedrībā. Tās ir pamatprasmes, kas jāapgūst ne tikai jauniem cilvēkiem, bet arī
pieaugušajiem: vecākiem, skolotājiem un mediju profesionāļiem. Tas attiecas uz
visām mediju jomām ieskaitot televīziju, video, radio, skaņu ierakstus, drukātos
materiālus, internetu un citas digitālās saziņas tehnoloģijas.
Projekta ilgums: 24 mēneši (2012. gada novembris - 2014. gada oktobris,)
Projekts „Telecentre Multimedia Academy” (Nr. 526752-LLP-1-2012-1-BEGRUNDTVIG-GMP) tiek realizēts sadarbībā ar Eiropas Komisijas Mūžizglītības
programmu – Grundtvig daudzpusējās sadarbības projekti.
Paredzamie projekta rezultāti
• Pētījums par Eiropā esošajām multimediju apmācību programmām
pieaugušajiem;
• Interneta portāls kā uzziņu avots pieaugušajiem multimediju prasmju
pilnveidošanai Eiropā;
• Praksē pārbaudīta pieaugušo apmācību programma multimediju prasmju
pilveidošanā, izveidoti apmācību materiāli pasniedzējiem un studentiem 8 valodās;
• TMA mācību centri 6 Eiropas Savienības valstīs;
• Veicināta izpratne par multimediju izmantošanu pilnīgākai personīgajai un
profesionālajai izaugsmei.

Projekta mērķa grupas
TMA projekta konsorcija dalībnieki, iedzīvotāji ekonomiski aktīvā vecumā, kas vēlas
pilnveidot savas multimediju prasmes, skolotāji, IKT prasmju pasniedzēji, nacionālie
partneri (nodarbinātības aģentūras, mācību iestādes), telecentri un pieaugušo
izglītības centri, politikas veidotāji (ES un nacionālie).

„Fotogrāfija ir attēls ar tūlītēju
maģisku raksturu. Projekta Telecentre
Multimedia Academy apmācību laikā
mēs iemācījāmies kā labāk veikt
šos momentuzņēmumus.” – stāsta
pilotapmācību dalībniece, IKT apmācību
konsultante Bogdan Verșigan (Rumānija).

„Es ieguvu jaunas un ļoti vērtīgas
zināšanas par filmu un digitālo stāstu
veidošanu, sākot ar izveides ideju,
plānošanu līdz pat gatavam rezultātam
un tā prezentācijai. Tā bija interesanta
pieredze mācīties profesionālu
pasniedzēju uzraudzībā. Es esmu ieguvis
zināšanas un prasmes, kuras man
noteikti būs noderīgas nākotnē, lai saistītu
savu nākotnes darbu ar IKT” – saka
pilotapmācību dalībnieks, vidusskolas
skolnieks Zigurds (Latvija)

„Mūsdienās multimēdiju prasmes ietilpst to IKT
prasmju pamatā, kuras ir nepieciešamas ikvienam,
lai veiktu ikdienas pienākumus darbā, kā arī
dažādiem hobijiem un brīvā laika pavadīšanai.
Man šīs prasmes ir nepieciešamas, lai uzturētu
un katru dienu papildinātu mūsu bibliotēkas
Facebook lapu. Vēlos, lai katram mūsu bibliotēkas
apmeklētājam būtu pieejamas šīs apmācības, lai
varētu uzlabot savas IKT multimēdiju prasmes.”–
stāsta pilotapmācību dalībniece, bibliotekāre
Ramunė Tamulėnienė (Lietuva).
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Pilotapmācības
Pilotapmācības tika organizētas 7 projekta partneru valstīs. Vairāk kā 90 dalībnieki
tika apmācīti saskaņā ar izstrādāto apmācību programmu. Projekta partnervalstīs
pilotapmācībās tika pārbaudīta gan Pamatkursa apmācību programma, gan
Padziļinātais kurss.
Lai saņemtu pēc iespējas plašākas atsauksmes par satura struktūru un saprotamību,
pilotapmācībām tika atlasīti dalībnieki no dažādām mērķa grupām: apmācību centru
vadītāji, bibliotekāri, IKT prasmju pasniedzēji, jaunieši, bezdarbnieki un citi.
Projekta apmācību materiālu gala variants tika izstrādāts, balstoties uz
pilotapmācībās saņemtajiem ieteikumiem un pieredzi un ir tulkots visās projekta
partneru valodās. Materiāli turpmāk tiks izmantoti jaunizveidotajās Telecentre
Multimediju akadēmijās 6 valstīs, tai skaitā arī Latvijā. TMA mācību programma ir
pieejama arī tiešsaistē:
http://tma.telecentre-europe.org .

„Pasniedzēji bija pacietīgi, cenšoties dalīties ar
savām zināšanām, motivējot mūs kļūt veiksmīgiem,
kā arī paaugstinot mūsu pašapziņu” – stāsta
pilotapmācību dalībniece, (Serbija).

Projekta partneri
Telecentre-Europe AISBL – bezpeļņas starptautiska asociācija. Tās
galvenais mērķis ir atbalstīt Eiropas Telecentru organizāciju tīklu,
sekmējot zināšanu un pieredzes apmaiņu tās biedru vidū.
Telecentar (Horvātija) – tika dibināta 2005. gadā kā galvenais
koordinācijas centrs reģionālajam telecentru tīklam no Horvātijas,
Serbijas, Bosnijas un Hercogovinas un Maķedonijas. Šobrīd Telecentar
aktivitātes ir balstītas uz multimēdiju apmācību un izstrādes projektiem.
Serbian International Aid Network (Serbija) – IAN - vietējā
nevalstiskā organizācija, kas darbojas ar nelabvēlīgajām grupām
(bēgļi, bezdarbnieki, romu tautības iedzīcotāji u.c.) Serbijā. IAN
Telecentar piedāvā kursus, lai cilvēki varētu apgūt zināšanas, kas
palīdzētu viņiem labāk integrēties vietējā sabiedrībā un kļūt ekonomiski
neatkarīgiem.
Foundation for Development of Democratic Rights (Ungārija) –
Demnet – Ungārijas nevalstiskā organizācija, kas kopš 1996. gada
atbalsta pilsoniskās sabiedrības attīstību Ungārijā un sekmē sociālo
iesaistīšanās gan Ungārijā, gan citās valstīs.
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
(Latvija) – LIKTA – vadošā profesionālā IKT nevalstiskā organizācija,
kas veicina Informācijas Sabiedrības un e-prasmju attīstību Latvijā.
Esplai Foundation`s (Spānija) – mērķis ir veicināt sociālo iekļaušanu
caur IKT prasmēm, koncentrējoties uz cilvēkiem, kurus ir skārusi
digitālā plaisa, kā arī personām, kam draud sociālā atstumtība.
ESPLAI nodarbojas ar digitālo kompetenču apmācību metodoloģijas
izstrādi, palīdzot IKT lietotājiem iegūt e-prasmes, kas nepieciešamas
darba tirgum.
Educating for and Open Society Foundation (Rumānija) – EOS.
Vairāk kā 12 gadus EOS galvenais mērķis ir veicināt atvērtu sabiedrību un
ilgtspējīgu attīstību Rumānijā, dodot iespēju iedzīvotājiem apgūt sociālās
un ekonomiskās uzņēmējdarbības prasmes, izmantojot IKT rīkus.
Association Langas i ateiti (Lietuva) – LIA – 2002. gadā privātu
biznesa organizāciju izveidota iniciatīva, lai veicinātu uz zināšanām
balstītas sabiedrības attīstību, kuras galvenais mērķis ir Interneta
lietošanas un e-pakalpojumu popularizēšana Lietuvā.

http://tma.telecentre-europe.org

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi
autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas
jebkuru iespējamo izlietojumu.

