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Mērķis un uzdevumi  jeb kas jums jādara arī turpmāk

Pilnveidot skolotāju kompetences attālinātajā skolas darbā lietot dažādus IT rīkus.

1. Attīstīt prasmi lietot MS Teams platformu un MS Office 365, Google rīkus attālinātā skolas darbā.

2. Attīstīt prasmi veidot savus uzdevumus MS Teams, Edpuzzle un citās interaktīvajās vietnēs
(Padlet, Linoit, Jamboard, WordWall, Google Earth, EdTed).

3. Veidot savus uzdevumus un sniegt AS par tematu attālinātā darbā.

Iepazīsimies un sapratīsim, kā strādāt efektīvi: 
● MS Teams, MS Office365
● Google rīki (Docs, Presentation, Forms)
● Padlet, Linoit, Google Jamboard, Miro, Pinterest
● Edpuzzle, StoryJumper
● WordWall, Quizlet, Blooket, Kahoot, Quizizz, Menti
● SuperTeacherTools
● EdTed
● Rubistar
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Transversālās prasmes

• Digitālā kompetence
• Mācīšanās mācīties
• Kritiskā domāšana un radošums
• Sociālās un pilsoniskās prasmes (t.sk. globālā 

pilsonība – atvērtība pieredzei, tolerance u.c.)
• Sadarbības prasmes un problēmu risināšana



Ļeva Rusilo fotogrāfija (2019) no Čehijas Erasmus+ starptautiskajiem treniņu kursiem 

skolotājiem «Innovative Approaches to Teaching»



Mācīšanās domāt un mācīsānās mācīties

vizualizēšana

Galvenās zināšanas

Veidot saiknes novērtēšana

sintezēšana

Izveidot vizuālu 
stāstu, spēli, 
grāmatu, mēmi, 
komiksu

Ar iepriekš apgūto, ar 
citiem priekšmetiem, 
tēmām, sadarbība grupās, 
jautājumi, refleksija

Vērtējuma 
definēšana, refleksija, 
pašvērtējums, 
rubrikas

Saikņu un visa iegūtā 
salikšana kopā, 
izskaidrošana, jauna 
produkta, darba izveide

Ko jau zinu, reāli 
saprotu, vismaz 3 lietas 
par tēmu –ko saprotu 
un ko nesaprotu



saturs un Saites uz resursiem

Office 365
Skolēnu sadarbība,

kopprojekti

02
Interaktīvie rīki

Edpuzzle, Wordwall, 
EdTed, Padlet, Linoit, 

Miro, StoryJumper u.c. 

04
Rubrikas un as

Gatavas un rubriku 
platforma Rubistar, AS 
iespējas digitālos rīkos

05

Ms teams
Uzdevumi, statistika, 
atgriezeniskā saite

01
Google rīki

Docs, Sheets, Forms, 
Jamboard, 

Presentation, Earth, 
Street view…

03

https://www.office.com/
https://edpuzzle.com/content
https://wordwall.net/
https://ed.ted.com/lessons?direction=desc&sort=featured-position
https://padlet.com/
https://en.linoit.com/
https://miro.com/app/dashboard/
https://www.storyjumper.com/
http://rubistar.4teachers.org/index.php
https://www.microsoft.com/lv-lv/microsoft-teams/group-chat-software
https://jamboard.google.com/
https://docs.google.com/presentation/u/0/
https://earth.google.com/web/?hl=en


1. Sadarbība grupās ms teams





1. Pievienot telpas
2. Atlasīt dalībniekus 

– piešķirt telpas
3. Sākt telpas







Google Jamboard – skolēnu sadarbībai pāros vai grupās tiešsaistes stundās

● Kopīgi projekti
● Infografikas
● Reklāmas, plakāti
● Laika līnijas
● Moodboard, Starter pack
● Komiksi
● Story line, vizuālie scenāriji
● Atgriezeniskā saite
● Domu karte, domu tīkls
● Kolāžas
● Jūsu radošās domas, kā vēl var izmantot…



https://digital.bu.edu/5-reasons-to-use-google-jamboard/

https://digital.bu.edu/5-reasons-to-use-google-jamboard/


Google earth projektu mācīšanās

● https://earth.google.com/

● Kā veidot projektu un sadarboties:
https://youtu.be/5KtwMRedAbc

Iespēja skolēniem kļūt par pasaules pētniekiem! Palīdz attīstīt kritisko domāšanu, ģeotelpisko 
domāšanu un datu vizualizācijas prasmes. Sniedz iespēju skolēniem savienot to, ko viņi mācās, 

ar ikdienā sastopamo dzīvē, sabiedrībā un pasaulē kopumā.

Kultūras ekspedīcijas par visdažādākām tēmām (māksla, svētki, kultūras pieminekļi, 
pasaules skolas, vēsturiskie notikumi u.c.)

•Interaktīvie testi (pasaules muzeji, kultūras pieminekļi u.c.)
ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ pieejama arī lietotnes mobilā versija (Google play apps)
ⓘ angļu valoda

http://www.kulturaspedagogi.lv/materiali/

https://earth.google.com/
https://youtu.be/5KtwMRedAbc
https://earth.google.com/web/@28.62646366,-80.6208088,15.53691128a,500d,35y,100.68655923h,0t,0r/data=CgQSAggB
https://earth.google.com/web/@51.098014,5.727533,-15617a,26717122d,35y,0h,9t,0r/data=CgQSAggB
https://www.google.com/earth/education/
http://www.kulturaspedagogi.lv/materiali/


Virtuālās realitātes iespējas
Sākumskolā un pamatskolā: https://quivervision.com/

Pamatskolā un vidusskolā:
● https://earth.google.com/ ; 
● https://www.google.lv/maps ; 
● https://www.360cities.net/about
● YouTube 360 iespējas projektiem, satura sintezēšanai vizuāli: 

https://youtu.be/zLuVsFGXukc (Parīzes Dievmātes katedrāle) ; 
https://youtu.be/coKs3KnIcao (Mošeja, Kaaba, islāms); 
https://youtu.be/d26td0RDTlY (laikmetīgā māksla, Yayoi Kusama) ; 
https://youtu.be/k7XUBULkgl8 (pieredzēt Dziesmu svētkus dalībnieka lomā) , 
sk. Ļeva VR kolekcija: 
https://youtube.com/playlist?list=PLlGsYKOH2Go8n9IfZfFI00ybGzf5QkBco ; 

● New York Times resursi: 
https://youtube.com/playlist?list=PL4CGYNsoW2iCGZa3_Pes8LP_jQ_GPTW8w

https://quivervision.com/
https://earth.google.com/
https://www.google.lv/maps
https://www.360cities.net/about
https://youtu.be/zLuVsFGXukc
https://youtu.be/coKs3KnIcao
https://youtu.be/d26td0RDTlY
https://youtu.be/k7XUBULkgl8
https://youtube.com/playlist?list=PLlGsYKOH2Go8n9IfZfFI00ybGzf5QkBco
https://youtube.com/playlist?list=PL4CGYNsoW2iCGZa3_Pes8LP_jQ_GPTW8w


DAŽĀDI rīki un interaktīvās platformas

KULTŪRAS UN MĀKSLAS JOMĀ: http://www.kulturaspedagogi.lv/ ; 
http://www.getty.edu/education/teachers/classroom_resources/ ; 

SOCIĀLĀ UN PILSONISKĀ JOMĀ: https://www.mrdonn.org/ ; 
http://learner.org/ ; https://soma.lv/ ; https://www.europeana.eu/lv/distance-
learning

PAMĀCĪBAS: https://youtube.com/channel/UCxs3uau_27UXyrtY7zUZysw

VISI PAPILDUS RĪKI: https://www.xavier.edu/teachingwithtech/a-z/index ; 
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=

http://www.kulturaspedagogi.lv/
http://www.getty.edu/education/teachers/classroom_resources/
https://www.mrdonn.org/
http://learner.org/
https://soma.lv/
https://www.europeana.eu/lv/distance-learning
https://youtube.com/channel/UCxs3uau_27UXyrtY7zUZysw
https://www.xavier.edu/teachingwithtech/a-z/index
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=


https://slidesgo.com/

Iespēja veidot 
unikālas 
prezentācijas ar 
sakārtotu dizainu
#radošums

https://slidesgo.com/


ATGRIEZENISKĀ SAITE

• 3 SVARĪGĀKIE FAKTI

• 2 INTERESANTAS IDEJAS – ZIŅAS 
PAR TĒMU

• 1 JAUTĀJUMS

VAI ARĪ KLIKŠĶINI ŠEIT:
tonyv.me/reflect

NOSKENĒ KODU UN 
ATZIŅU IERAKSTI SAVĀ 
CLASSDOJO PORTFOLIO!

http://tonyv.me/reflect


https://ej.uz/Ediena2021 

Paldies!


