
 

Ir sākta Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības  
projekta "ArtIn Future" īstenošana 
 

2021.gada martā tika sākta Erasmus+ KA2 projekta “ArtIn Future” īstenošana. Projekta pamatā ir īpaši aktuāls 
jautājums – mākslīgais intelekts un tā ietekme mūsdienu pasaulē, kā arī iespaids, ko MI atstāj uz jauno 
paaudzi. Projektu īsteno 5 partneri, projekta koordinators ir Internationaler Bund (IB) Mitte gGmbH 
(Drēzdene, Vācija); pārējie partneri: BEST Institut für Berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining 
GmbH (Vīne, Austrija); PIKC “Daugavpils tehnikums” (Daugavpils, Latvija); CEIP “Felix Cuadrado Lomas” 
(Cisterniga, Spānija); Technische Universität Dresden (Drēzdenes Tehniskā universitāte, Drēzdene, Vācija.) 
Projekts ilgs līdz 2023.gada februārim. 
 
ArtIn Future projekts tiek prezentēts 2 Eiropas līmeņa 
starptautiskos pasākumos   
Starptautiskā partneru tīkla tiešsaistes tikšanās 2021.gada 28.aprīlī, 
organizators: BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und 
Personaltraining GmbH  

• 20 dalībnieki: apmācītāji, projektu vadītāji, social inovāciju 
eksperts, žurnālists, skolu pārstāvji, PIA iestādes, 
konsultanti, asociācijas, kas strādā ar migrantiem   

Starptautiskā tiešsaistes Erasmus+ projektu rezultātu izplatīšanas 
conference 2021.gada 15.jūnijā; organizators: Daugavpils tehnikums  

• 40 dalībnieki: skolas direktors, skolotāji, izglītojamie, 
administrācija, projekta asociētais partneris Accenture 
Latvia, starptautiskie partneri – skolas no Vācijas, Spānijas, 
Portugāles, Igaunijas, Itālijas 

• Vispārējā iepazīstināšana ar jauno projektu  
• Uzņēmuma Accenture Latvia prezentācija par mākslīgo 

intelektu un tā lietojumu uzņēmumā  
 

Projekta rezultāti 
• ArtIn Future – Ētika mākslīgajā intelektā – 
mācību materiāli, lai "iztīrītu" ar MI saistītus  mītus, 
parādītu MI atšķirības un ētikas principus, kā arī 
veicinātu kritisko domāšanu  
• ArtIn Future digitālās prasmes – pieredzē 
balstīts apmācības kurss, lai attīstītu digitālās 
prasmes izglītotājiem, kas pārsvarā strādā ar jaunu 
cilvēku (pieaugušo) auditoriju, pētot “vāju” MI 
(piemēram, algoritmus, kas jau šobrīd spēj noteikt 
modeļus datu kopās, ko cilvēks nekad nespētu) 
• ArtIn Future – MI biznesa pasaulē. 
Atvērtā izglītības resursu krātuve (OER HUB), kur 
atrodami uzņēmumu sniegtie MI piemēri, ar MI 
izstrādāti produkti, uzņēmēju veiksmes stāsti šajā 
nozarē, lai ļautu labāk saprast, kā uzņēmumi lieto 
MI un kādas prasmes ir nepieciešamas šo 
uzdevumu veikšanai 
 

ArtIn Future rezultātu izplatīšanas mēnesis 
Rezultātu izplatīšanas mēnesis norisināsies 
2023.gada sākumā visās projekta 
partnerorganizācijās. Vienas dienas ietvaros 
partneri organizēs publiskus pasākumus, lai 
uzrunātu vismaz 110 potenciālos rezultātu 
izplatītājus un citus interesentus 

 

Projekta partneri 


