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Inovatīvu tehnoloģiju izmantošana 
mūsdienīgā mācību procesā (8 stundas)

Tiešsaistes semināra-kursu mērķis:

• Iepazīstināt ar IT rīkiem un resursiem mācīšanas un mācīšanās 
organizēšanai (TNSII pieredze)

• Pilnveidot izpratni par IT rīku un resursu mērķtiecīgu un jēgpilnu 
lietojumu mācību procesā speciālo izglītības programmu skolēniem

• Iepazīstināt ar TNSII e-mācību vidi Moodle un pedagogu digitālo 
kompetenču attīstīšanu tehnoloģiju bagātinātam mācību procesam

• Piedāvāt izmēģināt uzdevumus, lai novērtētu iespēju piedalīties 
tiešsaistes olimpiādē angļu valodā nākošajā mācību gadā



Tiešsaistes semināra - kursu saturs

• Tiešsaistes seminārs – 3 stundas (02.02.2021.)

• Patstāvīgais darbs - iepazīšanās ar uzdevumu paraugiem (angļu 
valodā) un angļu valodas olimpiādes izmēģinājums Moodle 
platformā. Liveworksheets, Quizizz un LearningApps iespēju 
izpēte – 4 stundas (03.02.-10.02.2021.)

• Semināra - kursu izvērtējums – 1 stunda (līdz 16.02.2021.)



Kompetenču pieeja mācību saturā



Digitālās prasmes

• Digitālās prasmes ir prasmes, kas palīdz efektīvi, gudri un
atbildīgi lietot digitālās tehnoloģijas

• Skolēns atbildīgi izmanto digitālās tehnoloģijas ikdienā, lai:
• iegūtu informāciju, zināšanas
• izmantotu, koplietotu un radītu saturu
• risinātu uzdevumus un problēmas
• pārvaldītu savu digitālo identitāti
• efektīvi un droši komunicētu un sadarbotos digitālajā

vidē
• kritiski un konstruktīvi izvērtētu tehnoloģiju un

mediju lomu sabiedrībā



Digitālā pratība

• 6.1. Izmanto digitālās tehnoloģijas mācību uzdevumu veikšanai pēc 

norādījumiem (beidzot 3.klasi)

• 6.1. Izmanto digitālās tehnoloģijas zināšanu ieguvei, apstrādei, 

prezentēšanai, pārraidei un pamato digitālo tehnoloģiju lietojuma 

nepieciešamību (beidzot 6.klasi)

• 6.1. Izvēlas un izmanto iecerei vai uzdevumam piemērotākās digitālo

tehnoloģiju sniegtās iespējas, lieto tās pašrealizācijai un daudzveidīga

satura radīšanai (beidzot 9.klasi)

No mācību priekšmetu programmas «Angļu valoda 1.-9.kl.skolēniem ar 

garīgās attīstības traucējumiem»



Jēgpilna un pašvadīta mācību procesa 
nodrošināšana TNSII

• Skolēnu un skolotāju digitālo prasmju pilnveide (mācīšanās un 
sadarbības grupas, planšetes, e-mācību vides izmantošana mācību 
procesā, kursi, jaunu rīku izmantošana Moodle vidē) 

• Moodle mācību vide un mācību materiālu veidošana (mācību vide 
skolēniem, krātuve skolotājiem, skolotāju individuālā mācību vide)

• Interaktīvu spēļu izmantošana (LearningApps)

• Socrative, Quizizz, Liveworksheets

• Projekta metodes izmantošana (pieredze darba vērošanā Zviedrijā)

• Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projekts
“Efektīvas e-mācību vides izveide Moodle platformā” (2019.gada 
1.jūnijs - 2022.gada 31.janvāris)



Ko izmantot? Kā sākt?

• Savu resursu apzināšana

• Saziņas platformas 

• Krātuves

• Mācību platformas

• Sinhronās tiešsaistes nodarbības un testi, kurās skolēniem un 
skolotājiem vienlaikus jābūt tiešsaistē

• Video, materiāli, lekcijas, prezentācijas, pārbaudes darbi un 
uzdevumi, kuriem skolēni var piekļūt jebkurā laikā. Tas nozīmē, ka 
skolēni var mācīties savā tempā un laikā

• Individuāla pieeja - katrs var izvēlēties, kā parādīt, ka viņš ir kaut ko 
paveicis un apguvis. Pirms sava veikuma iesniegšanas skolotājam 
skolēni var sadarboties un palīdzēt viens otram uzlabot savu darbu



E-mācību platforma Moodle

 Izveidota mācību darbam, materiālu koplietošanai, skolēnu 
sasniegumu apkopošanai, mācību materiālu pieejamībai skolēniem un 
skolotājiem

 Ja skolēns nav bijis skolā, var izpildīt visus stundas uzdevumus un 
iesniegt stundā paredzētos darbus un ieskaites darbus

 Skolotāji var izmantot citu skolotāju materiālus un stundas plānus, 
papildināt, individualizēt, variēt, pielāgot tos

 Skolotājiem izveidota gan individuāla, gan kopīgota mācību vide

 Skolēni e-mācību vidi var izmantot stundās un mājās (vēlreiz izlasa 
tekstu, noskatās video vai prezentāciju, veic interaktīvas mācīšanās 
aktivitātes)

 Attālinātā mācību procesā atvieglo mācību darbu



TNSII izmantotās Moodle iespējas

• Viedlapas, formas, sagataves, atskaites u.c. dokumenti (PDF, MsWord, 
MSPowerPoint u.c.)

• Stundu plāni, mācību materiāli, Skola2030 materiāli

• Iekšējie resursi – teksti, attēli, mācīšanās aktivitātes, interaktīvas 
spēles, krustvārdu mīklas, testi, H5P moduļi (skolotāju veidoti)

• Saites uz ārējiem informējošiem un interaktīviem resursiem, 
piemēram, Youtube, tiešsaistes aktivitātes un testi citās platformās 
(citu veidoti)



Moodle struktūra



Moodle mācību materiālu krātuve



Moodle mācību materiālu krātuve (angļu val.)



Moodle individuāla mācību vide skolotājiem



Moodle mācību vide skolēniem



Mācību vide skolēniem (angļu valoda)



Angļu valoda



Mācību vide skolēniem (latviešu valoda)



Mācību vide skolēniem (matemātika)



Mācību vide skolēniem (logopēdija)



AS skolēnam (pēc visa darba izpildīšanas 
vai pēc katra uzdevuma)



Pārskats par uzdevumu un aktivitāšu 
izpildi (skolotāja skats)



Pārskats par uzdevumu un aktivitāšu 
izpildi (skolotāja skats)



Mācību spēļu izmantošana 

https://learningapps.org

Iespējas:

• izveidot savu lietotāja kontu

• kopēt un izmantot citu skolotāju izveidotos uzdevumus, tos 
nepārveidojot vai pielāgojot, rediģējot, tulkojot

• izveidot savus interaktīvus uzdevumus, testus pēc dotajiem 
paraugiem, tekstu kombinēt ar video, attēliem, skaņu, saitēm uz 
citiem resursiem

Uzdevumus var uzdot visai klasei vai individuāli katram skolēnam

Atsevišķas aktivitātes var pildīt kā pāru darbu, kas ietver sacensības 
elementus 

Izveidotās interaktīvās spēles ir savietojamas ar e-mācību vidēm
(piem. Moodle)

https://learningapps.org/


Quzizz, Socratives, Liveworksheets

https://bit.ly/etw_ieraksts_testi

(vebināra ieraksts par Quizizz un Socratives lietošanu, pamācība skolotājiem)

https://quizizz.com/

(uzdevumi, testi klasē tiešsaistē visiem kopā, mājas darba uzdevumi ar 
noteiktu izpildes laiku, ziņojumi par skolēnu darbiem)

http://www.liveworksheets.com

(atbildes saglabājas skolotāja kontā, ja skolēns norāda skolotāja e-pastu)

https://bit.ly/etw_ieraksts_testi
https://quizizz.com/
http://www.liveworksheets.com/


Quizizz
• Quizizz ir tiešsaistes rīks, kas ļauj veikt formatīvo vērtēšanu mācību 

procesa laikā, saņemt vērtējumus un analizēt iegūtos datus

• Piedāvā iespēju ne tikai klātienē veikt anketēšanu un uzdoto
uzdevumu pārbaudi, bet arī pildīt mājasdarbus

• Jautājumus var piedāvāt sajauktā kārtībā. Atbildes var dot jauktā 
kārtībā

• Iespēja redzēt atbildi pēc jautājuma atbildēšanas

• Iespēja redzēt atbilžu kopsavilkumu

• Iespēja dot papildus punktus par ātru atbildi

• Iespēja rādīt jautras bildītes pēc katra jautājuma, kā arī spēlēt 
mūziku



Quizizz
• Veids kā novērtēt klases zināšanas stundas beigās

• Katrs skolēns strādā savā tempā

• Tūlītēja atgriezeniskā saite

• Jau gatavi interaktīvi testi un spēles (arī skolotāji no Latvijas)

• Pārbaudes jautājumi sagrupēti pa tēmām

• Redzama rezultātu tabula, kamēr skolēni pilda

• Spēle beidzas, kad pēdējais skolēns pabeidzis, vai arī beidzas 
skolotāja noteiktais laika limits

• Iespējams uzlikt izpildīšanas laiku (viena diena, divas nedēļas), ja 
gribam, lai skolēni sagatavojas vai izpilda kā mājas darbu



Quizizz



Quizizz



Quizizz



Quizizz



Liveworksheets

• Liveworksheets piedāvā iespēju izveidot savas interaktīvās darba lapas 
vai izmantot tās, ko koplieto citi skolotāji

• Liveworksheets ļauj pārveidot tradicionālās drukājamās darba 
lapas (doc, pdf, jpg) interaktīvos tiešsaistes vingrinājumos

• Skolēni var strādāt tiešsaistē un sūtīt savas atbildes skolotājam

• Pilnībā izmanto tehnoloģiju iespējas – interaktīvajos uzdevumos var izmantot 
audio, video, »vilkšanas un nomešanas» (Drag and Drop), 
savienošanas ar bultām un runas vingrinājumus, kas skolēniem jāveic, 
izmantojot mikrofonu

• Iespēja reģistrēties gan skolotājiem, gan skolēniem

• Viena uzdevuma aktivitāte vai vairāki pārbaudes uzdevumi vienā interaktīvā 
darbā



Liveworksheets



Liveworksheets



Liveworksheets



Socrative

Platforma, kas ļauj ātri un efektīvi uzdot jautājumus un atbildes, vizualizējot 
un novērtējot studentu izpratni reālajā laikā

• tā ļauj ātri novērtēt skolēnus ar sagatavotām aktivitātēm vai 
jautājumiem, lai nekavējoties gūtu ieskatu par skolēnu progresu

• to var izmantot jebkurā ierīcē (planšetdatoros, viedtālrunī, PC)

• īpaši noderīgi lielām mācību grupām, lai īsi un jautri pārraudzītu 
mācību rezultātus 

• izmantojot tūlītējās atsauksmes, lai noteiktu turpmāko mācību plānu 

Var izmantot arī kā grupas aktivitāti, platformā izveidojot vienu skolotāju 
kontu katrai grupai un lejupielādējot studentu lietotni viedtālruņos



Socrative
Platformā var: 

• izveidot un izpildīt testu, kurā ir vismaz 5 jautājumi 
(gan vairākas izvēles, gan patiesa/nepatiesa, gan īsa 
atbilde)

• izveidot jaunu kontroldarbu un izpildīt to kā sacensību

• izpildīt ātru jautājumu

• koplietot kontroldarbu ar citu lietotāju

• novērtēt skolēnu zināšanas

• apgūt jēdzienus

• uzraudzīt skolēnu mācīšanos, lai nodrošinātu pastāvīgu 
atgriezenisko saiti (formatīvs novērtējums);

• palīdzēt studentiem noteikt viņu stiprās un vājās puses 
un mērķjomas, kurās nepieciešams darbs

• iegūt apkopojumu par izpratni tēmas, stundas 
noslēgumā

https://b.socrative.com/teacher/#live-results/question/1
https://b.socrative.com/teacher/#live-results/question/1


Projektu metodes izmantošana
• kopā ar skolotāju izvēlas tematu un apspriež darba gaitu un vērtēšanas kritērijus 

(dzimtajā valodā) 

• kopā ar skolotāju apspriež un sadala lomas grupas prezentācijai (dzimtajā valodā)

• meklē materiālus prezentācijai (ar skolotāja palīdzību) 

• kopīgi gatavo grupas prezentāciju (ar skolotāja palīdzību) 

• prezentē skolotājam/mazā grupā/mājās (individuāla prezentācija) 

• izmēģina grupā (grupas prezentācija)

• prezentē skolotājam, klasei, vecākiem 

• uzklausa skolotāja un/vai klasesbiedru vērtējumu atbilstoši izvēlētajiem kritērijiem 
(dzimtajā valodā) 

• novērtē klasesbiedru/citu grupu sniegumu atbilstoši izvēlētajiem kritērijiem 
(dzimtajā valodā) 

• novērtē, kādas emocijas izraisījis projekts (dzimtajā valodā)

No mācību priekšmetu programmas «Angļu valoda 1.-9.kl.skolēniem ar garīgās attīstības 
traucējumiem»



IT rīku jēgpilna izmantošana
• E-mācību vide kā palīgs skolotājiem un skolēniem

• IT rīki palīdz nodrošināt pašvadītu un motivētu mācību procesu

• Skolēni meklē informāciju dažādos e - vides avotos individuāli un 
grupās (skolotājs iesaka, dod padomu, konsultē)

• Skolēni izmanto IT rīkus sava darba radīšanai un prezentēšanai, paši 
izvēlas, ko izmantos (PowerPoint, Padlet, Prezzi, video, mobilās 
lietotnes...)

• IT rīku lietošana motivē speciālās izglītības skolēnus

• TNSII e-mācību videi no 204 skolēniem 178 ir pieslēgušies no 
2020.gada marta līdz 2021.gada janvārim, tikai 28 skolēni nav 
pieslēgušies ne reizi, no tiem 20 ir 21015911 koda izglītības 
programmas skolēni

• 2021.gada janvārī aktīvi darbojas 92 skolēni (klātienes mācību laikā)



Informācija

 Piekļuve Moodle e-mācību videi (aktivitātes var veikt vairākas reizes un 
neierobežotu laiku līdz 10.02.2021., olimpiādi var izmēģināt vairāki skolēni 
ar vienu paroli – testam ir izpildes laiks – 1 stunda)

 Izmēģinājuma olimpiādes laikā skolotājs palīdz olimpiādes uzdevuma 
atvēršanā, pāriešanā uz nākošo uzdevumu, iesniegšanā, bet nepalīdz paša 
uzdevuma veikšanā

 Iepazīt LearningApps, Liveworksheet un Quizizz (vismaz vienu)

 Izvērtējuma anketa (norādīt, ja nepieciešama individuāla konsultācija, 
iespējams par kādu no platformām un konkrētā mācību priekšmetā)

 Apliecības (uz vienu pasta adresi, ja vairāki dalībnieki no vienas skolas)

 2021./2022.m.g. plānojam veidot olimpiādi latviešu valodā un matemātikā, 
piedāvāt izmēģinājuma olimpiādi



Kontakti
Tukuma novada speciālās izglītības iestāde

http://www.tukumaips.lv/

Direktores vietniece metodiskajā darbā 

Linda Otto

linda.otto@tukums.lv

Izglītības metodiķe, angļu val.skolotāja

Aiva Leitāne

aiva.leitane@tukums.lv

http://www.tukumaips.lv/
mailto:linda.otto@tukums.lv
mailto:aiva.leitane@tukums.lv


"Tehnoloģijas var papildināt 
labu mācīšanu, 

bet labas tehnoloģijas nevar 
aizstāt sliktu mācīšanu"
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