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PROJEKTA MĒRĶI: 
• Atspēkot pastāvošos mītus par MI 
• Palielināt izpratni par MI un tā lomu cilvēku dzīvēs 
• Skaidrot, kādas digitālās prasmes ir nepieciešamas mūsdienu tehnoloģiski piesātinātajā darba tirgū  
• Izveidot skolām pielāgotu pieeju, lai tās iepazīstinātu ar nepieciešamajiem MI aspektiem 

uzņēmējdarbībā 
• Izveidot inovatīvu digitālo prasmju mācību situāciju kolekciju, pievēršot īpašu uzmanību digitālo 

prasmju jautājumiem 
• Veicināt aktīvu kritisko domāšanu un pilsoniskumu 
• Uzlabot skolotāju/treneru prasmes un kompetences saistībā ar MI  
• Sniegt mērķa grupām pašpilnveides iespēju, mainot skatījumu 
 

 INTELEKTUĀLIE REZULTĀTI: 

ArtIn Future – Ētika mākslīgajā intelektā 

ArtIn Future – MI digitālās prasmes 

ArtIn Future – MI biznesa pasaulē 

PROJEKTA MĒRĶA GRUPAS: 

• Mītu atspēkošana par MI  
• Aktuāli ētikas jautājumi darbā ar MI  
• Mācību materiāli dažādu vecumgrupu izglītojamajiem  

• Rokasgrāmata izglītotājiem ar praktiskām apmācības 
situācijām  

• Uzlabotas izglītotāju prasmes  

• Atvērto izglītības resursu krātuve (OER hub) ar uzņēmēju 
vēstījumiem par digitālajām prasmēm, kas nepieciešamas 
gan esošajām, gan nākotnes profesijām  

• Jebkura vecuma izglītojamie 
• Izglītotāji (skolotāji, treneri), skolas 
• Uzņēmēji, kas savā darbā izmanto MI 
• Plašāka sabiedrība 

 
ArtIn Future – tas ir Erasmus+ programmas KA2 stratēģiskās 
partnerības inovācijām projekts (2021-2023), kas tiek īstenots, lai 
apskatītu ar mākslīgo intelektu saistītus jautājumus, tā attīstību un 
lietojumu ikdienā un darba dzīvē. Projekta mērķis ir veicināt izpratni 
par mākslīgo intelektu, tā lomu mūsu dzīvēs, labumiem, ko tas var 
sniegt, kā arī dažādiem jautājumiem, ko nepieciešams precizēt, lai 
uzlabotu izpratni par šo tēmu un to pieņemtu. 

 Šo projektu finansē Eiropas Komisija Erasmus+ programmas ietvaros. Šīs publikācijas saturs atspoguļo tikai tās autora uzskatus, un 
Komisija nenes nekādu atbildību par šeit sniegtās informācijas lietojumu. (2020- 1-DE02-KA226-VET-00813) 
 
 

Internationaler Bund (IB) ir viens 
no lielākajiem pakalpojumu 
sniedzējiem jaunatnes, sociālā un 
izglītības darba jomā Eiropā. Tā 
moto ir “Strengthening Being 
Human” (Stiprinām cilvēciskumu). 
 

BEST ir privāta institūcija, kas jau 
vairāk nekā 25 gadus veiksmīgi 
sniedz atbalstu cilvēkresursu 
nodrošinājuma jomā, īpašu 
uzmanību pievēršot izglītībai un 
apmācībai, kā arī apmācīšanai 
un izglītošanai un skološanai. 
 

PIKC "Daugavpils tehnikums" (tagad - 
Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma 
tehnikums) ir profesionālās izglītības 
kompetences centrs Latvijā. Tas nodrošina 
kvalitatīvu profesionālo izglītību 16-20 
gadus veciem izglītojamajiem dažādās 
nozarēs, piemēram, dzelzceļa transports 
un pakalpojumi, IKT (programmēšana un 
datorsistēmas), enerģētika un loģistika  
 

CEIP "FÉLIX CUADRADO LOMAS" ir 
pirmsskolas un sākumskolas izglītības 
publiskais centrs Spānijā. Metodiskās 
līnijas pamatā ir aktivitātes, atklāšanas un 
individualizētas mācīšanās principi, lai 
veicinātu visu izglītojamo integrētu 
izglītību. 
 

Drēzdenes Tehniskā universitāte 
(Technical University Dresden) ir viena 
no Vācijas vadošajām un dinamiskākajām 
universitātēm. Kopš 2012.gada TUD ir 
viena no Izcilības universitātēm 
(“Universities of Excellence”) un kopš 
2019.gada 1.novembra saņem pastāvīgu 
finansējumu Federālās un Valsts valdības 
Izcilības stratēģijas ietvaros. 
 


