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Mērķis

 izvērtēt savu digitālo pratību un prasmes, apzināties savu IKT 

prasmju potenciālu mācību procesā,

 iepazīt tiešsaistes resursus un iespējas tos pielietot savā ikdienas

darbā,

 apgūt 21.gs tehnoloģiju piedāvātās iespējas, mācoties veidot

stundas motivējošas, izmantojot digitālās tehnoloģijas,

 apgūt WEB 2.0 rīkus izmantošanai klasē, projekta darbā un mājā.
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Programma

Nodarbības par efektīvu mācīšanu ar digitālo tehnoloģiju (4 dienas)

 21. gadsimta prasmju un digitālo resursu izpēte un novērtēšana;

 idejas mācību procesa stimulēšanai un izglītojamo motivēšanai, izmantojot aktivitātes 
un digitālās tehnoloģijas;

 izmantot rīkus, kas paredzēti radošiem klases projektiem un mājasdarbiem

 video un audio izmantošana un izveide mācīšanai 

 tiešsaistes testu izveide un novērtēšana

 kā un kāpēc izmantot izglītojamo ģenerētu multivides saturu

 digitālās zināšanas par efektīvu mācīšanos

 uzdevumu izstrāde motivējošākām nodarbībām

 jēdzienu izskaidrošana, izmantojot tehnoloģijas
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Programma

 Lekcijas un diskusijas: izglītības sistēma un tehnoloģiju nozīme

 Lekcija un diskusija ar pasniedzēju par skolas pieeju tehnoloģiju 

izmantošanai dažādos priekšmetos, ieskaitot stratēģijas tehnoloģiju 

izmantošanai, lai uzlabotu mācīšanās rezultātus skolēniem ar 

mācīšanās grūtībām 

 Skolēnu centrētu aktivitāšu izmantošana, mūsdienīgas metodes un 

paņēmieni

 Mācību stundu vērošana

 Ilustrēta lekcija par Īrijas vēsturi, literatūru, kultūru un tradīcijām

 Izglītojošas ekskursijas 
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Darbs grupās un individuāli
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Skolēna atbilžu ierakstīšanas 

iespējas/skolotāja komentāru ierakstīšana

 Vocaroo https://www.vocaroo.com/

 SpeakPipe https://www.speakpipe.com/voice-recorder

 Record MP3 Online https://recordmp3online.com

 Online Voice Recorder https://online-voice-recorder.com

 PowerPoint audio ierakstīšanas iespēja

 Padlet http://www.padlet.com

 Flipgrid https://info.flipgrid.com/

Atšķirības:

Ieraksta garuma laiks, ieraksta glabāšanas laiks, jāreģistrējas vai brīvi pieejams 

ikvienam, tikai ieraksts vai arī video, iespējams pievienot arī AS
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Skolēnu sadarbības centrētas aktivitātes

 Drāmas elementu izmantošana (kartes, procesa vai notikuma attēlošana)

 Galerijas pastaigas (gallery walk) izmantošana

 Apgūtā atstāsts citam skolēnam (heutogogy)

 10 sek. priekšmeta attēlošana

 Lomu spēles un simulācijas

 Grupu darbs+plakāts+galerijas pastaiga

 Projekta darbs
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Skolēna stiprās puses

 Skolēnam, kuram kāds no mācību priekšmetiem sagādā lielas grūtības, 

piedāvā palīdzību vispirms tajā mācību priekšmetā vai jomā, kurā ir vislabāke 

rezultāti, lai motivētu un vēl vairāk uzlabotu savus sasniegumus. Uz pozitīvās 

pieredzes pamata tiek piedāvāta palīdzība un atbalsts vienā mācību jomā, 

kura sagādā grūtības (dažu skolotāju pozitīvie piemēri izmantojot šo metodi)

 Uzdevumu diferenciācija-piedāvājam dažāda tipa uzdevumus par vienu tēmu, 

skolēnam ir izvēle, kuru vēlas pildīt (vai arī skolotājs izvēlas katram skolēnam 

atbilstošu uzdevumu ņemot vērā viņa stiprās puses)
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E-grāmata

https://bookcreator.com/

Apvieno tekstu, attēlus, audio un video, lai izveidotu:

 Interaktīvas pasakas

 Digitālos portfolio

 Izpētes žurnālus

 Dzejas grāmatas

 Zinātniskos ziņojumus

 Instrukciju rokasgrāmatas

 'Par mani' grāmatas

 Piedzīvojumu un ceļojumu aprakstus

 Mācību materiālu
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Edpuzzle

 Edpuzzle ir mācību rīks, ko izmanto, lai ievietotu interaktīvu saturu jau

esošos video no dažādiem avotiem, piemēram, no YouTube, vai no jūsu

sagatavotajiem videoklipiem

 Iespēja izveidot mācību video (personalizētu, individualizētu)

 Iespēja pārbaudīt zināšanas

 Var pievienot piezīmes, video un audio ierakstu, ierakstīt balsi, 

pievienot jautājumu uz kuru skolēnam jāatbild video skatīšanās laikā

Atrodam video               augšupielādējam                pievienojam   

jautājumus, piezīmes, paskaidrojumus, tekstu, audio vai saiti
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Edpuzzle
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Mentimeter

Veidojiet interaktīvas prezentācijas, izmantojot viegli lietojamu tiešsaistes

redaktoru. Pievienojiet prezentācijai jautājumus, aptaujas, viktorīnas, slaidus,

attēlus, gifs un daudz ko citu, lai izveidotu aizraujošas prezentācijas.

 Auditorija izmanto viedtālruņus/planšetes/datorus, lai izveidotu

savienojumu ar prezentāciju, kur var atbildēt uz jautājumiem.

Vizualizējiet atbildes reāllaikā, lai radītu jautru un interaktīvu pieredzi.

 Kad Mentimeter prezentācija ir beigusies, kopīgojiet un eksportējiet

rezultātus turpmākai analīzei un pat salīdziniet datus laika gaitā, lai

novērtētu progresu.
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Mentimeter
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Blooket

http://www.blooket.com

 Neatkarīgi no tā, vai izveidojat savu jautājumu kopu, importējat to vai 

atrodat to datu bāzē Discover, būs iespējams izveidot katrai klasei un 

skolēnam atbilstošu spēli

 Vienmēr ir pieejami dažādi unikāli spēles režīmi

 Skolotājs vienkārši rīko spēli uz liela ekrāna klases priekšā, un skolēni 

piebiedrojas un sacenšas ar savām ierīcēm, izmantojot spēles ID

 Izmantojot detalizētus rezultātu pārskatus un jautājumu analīzi, skolotāji var 

viegli saprast, kā viņu studenti darbojas, un noteikt jomas, kuras viņiem, 

iespējams, būs jāpārskata vēlreiz

9 aktivitāšu veidi
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Blooket
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Flippity
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Flippity
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Flippity
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Secinājumi

 iepazītas nozīmīgākās jaunākās tehnoloģijas un iespējas tās pielietot

mācību procesā

 apgūtas prasmes izveidot un pielietot interaktīvos multimediju rīkus

 apgūtas iespējas izmantot IKT rīkus efektīvākai, motivējošākai un 

inovatīvākai mācīšanās pieredzei, iepazīstot labāko praksi tehnoloģiju

izmantošanai mācību klasē un e-vidē

 iegūtas idejas skolēnu centrētas sadarbības veicināšanai
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