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“Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam”



Darba kārtībā

1. Mobilo aplikāciju un interneta resursu  
izmantošana mācību procesā.

2. Pašizpausmes, spriestspējas (domāšanas) un  
radošo spēju attīstīšana caur mākslas
darbiem un attēliem.



Actionbound

https://en.actionbound.com/

https://en.actionbound.com/


ThingLink
https://www.thinglink.com/scene/1125328300592332803

https://www.thinglink.com/scene/1125328300592332803


Kahoot
• https://kahoot.com/ - piereģistrēties

• https://kahoot.it/ - PIN koda iegūšana

https://kahoot.it/
https://kahoot.it/


Google drive

https://www.google.com/drive/



Mentimeter

https://www.mentimeter.com/



Noderīgas mājaslapas

https://screencast-o-matic.com/ - ieraksta skaņu uz  
prezentācijas (nav jāstāv klases priekšā), nav
jāreģistrējas
https://edpuzzle.com/ - rediģē dažādus video,
pieliekot klāt savus jautājumus (skolēnu motivācija,  
uzmanība), jāreģistrējas
https://jeopardylabs.com/ - spēle, kas noder  
zināšanu pārbaudei (nav jāreģistrējas)
https://jeopardylabs.com/play/2019-04-08-46#.XKsw4DyPR0o.email

http://interactivesites.weebly.com/ - interaktīvais 

izglītības saits

https://screencast-o-matic.com/
https://edpuzzle.com/
https://jeopardylabs.com/
https://jeopardylabs.com/play/2019-04-08-46#.XKsw4DyPR0o.email
http://interactivesites.weebly.com/


Kreativitāte jeb radošums



Kas ir radošums?

Kens Robinsons ( Ken  
Robinson):

«Creativity is as important  
as literacy»



Radošums/ kreativitāte

A way of thinking and acting diffrently to the  
way we are normally encouraged to think or act

Inventing new and useful products  

Finding new approaches and solutions



Radošums

• Risks

• Impulsivitāte

• Neatkarība

• Robežas

• ???



Mūsdienu skola

• Mērķi

• Uzdevumi

• Metodes

• Pieejas

• Kompetences

Bailes kļūdīties  
Bailes atšķirties  

Riski
Uzdrošināšanās

Vai visiem jābūt  
radošiem?



Izglītība

Sekošana tiešām instrukcijām  

Faktu un izlasītā iegaumēšana  

Norādes, kā domāt



Darbs ar informāciju patstāvīgi  

Sadarbība un viedokļu apmaiņa

Jaunu risinājumu meklēšana



Kā veicināt radošumu stundās?

• Fokusēties uz kritisko domāšanu un  
problēmrisināšanu

• Kultivēt aktivitātes, kas ir ārpus tradicionālā
robežām

• Uzdot jautājumus un izvirzīt izaicinājumus



Svešvalodu stundas

• Radošie darbi

• Plakāti

• Bukleti

• Video

• Zīmējumi

• Fotokolāžas



• Starppriekšmetu saikne-
ģeogrāfija, kulturoloģija,
vēsture, bioloģija,
matemātika

• Laikietilpīgs darbs

• Pārdomāta vērtēšana

• Grupu/ individuāls  
darbs



Culture and traditions in  
Latvia

5.klases- runātprasmes un
rakstītprasmes attīstīšana un pārbaude

Spēja izvēlēties objektus, izlemt, kas ir  
būtisks, raksturojošs

Spēja un prasme raksturot, aprakstīt,
izstāstīt par galveno īsos, saprotamos
teikumos

Spēja noformēt plakātu radoši, lietot
krāsas, simbolus, elementus



Latvian regions

8.klases- runātprasmes un
rakstītprasmes attīstīšana un pārbaude

Spēja atrast informāciju dažādos  
avotos

Prasme radoši noformēt plakātu

Prasme izrēķināt attālumus, izsecināt  
galveno, efektīvāko

Prasme pielietot zināšanas praktiskā  
situācijā, veidot ieteikumus



Darbs ar  
otrreizējiem  
materiāliem



Video klipu veidošana

https://www.youtube.com/watch?v=s 
mOtDf-Y9so&t=41s

https://www.youtube.com/watch?v=G 
ABP9a0_l8c&t=57s

https://www.youtube.com/watch?v=smOtDf-Y9so&amp;t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=smOtDf-Y9so&amp;t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=GABP9a0_l8c&amp;t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=GABP9a0_l8c&amp;t=57s


Dejas/ drāmas pedagoģija

1. Grupas izvēlētais vārds «par attēlu» jāattēlo  
dejā (bez vārdiem)

• Individuālais darbs (pašizpausme kustībā)

• Grupas darbs (scenārijs, mūzika, kustības  
u.c.)



Stereotipi

Apraksti pirmo priekšstatu par savas grupas 
dalībniekiem

▪ Pirmreizējais apraksts – ko es reāli redzu?
▪ Pozitīvā un negatīvā interpretācija…
▪ Pozitīvās un negatīvās sajūtas…







Netiesā grāmatu pēc vāka!

reizēm cilvēka patiesā identitāte ir tālu no viņa 
stereotipa identitātes... 



PALDIES PAR UZMANĪBU!

12.04.2019.


