PEDAGOGU PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE
DIGITĀLO PRASMJU JOMĀ
Ārkārtējās situācijas izsludināšana valstī 2020.gada sākumā bija grūts un izaicinājumiem pilns
periods, kas veicināja fundamentālas izmaiņas izglītības procesā. Neskatoties uz to, ka situācija šobrīd
ir stabilizējusies, daļa no mācībām joprojām tiek organizēta tiešsaistē vai attālināti. Latvijas pedagogi
parādīja ļoti labu prasmi ātri pārorientēties un pielāgoties jauniem apstākļiem, ātri apgūstot jaunas
prasmes un iemaņas. ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla
kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) īstenotāji izjūt lielu gandarījumu par to, ka
Projektam bija iespēja sniegt atbalstu pedagogiem šajā izaicinošajā pārejas periodā.
Uzreiz pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas tika veikta aptauja, lai izprastu profesionālo
izglītības iestāžu pedagogu un administrācijas pārstāvju vajadzības. Saskaņā ar sniegto informāciju
pedagogi bija jutuši ievērojamu noslodzes palielinājumu savu pamatpienākumu izpildē, kā arī īpaši
uzsvēra nepieciešamību pēc profesionālās kompetences pilnveides mācībām savu digitālo prasmju
pilnveidei, piemēram, dažādu digitālo rīku un iespēju izmantošana mācību procesa nodrošināšanai,
video materiālu veidošana un apstrāde, digitālo platformu izmantošana utt.
Atsaucoties uz pedagogu vēlmēm, Projekta ietvaros tika organizētas mācības ar atbilstošu
tematiku: “Prezentāciju veidošana darbam tiešsaistē” 10 stundu apjomā (8 stundas tiešsaistes
nodarbības, 2 stundas patstāvīgais darbs), “Video rīku un video materiālu izmantošana attālināto
mācību procesā” 12 stundu apjomā (9 stundas tiešsaistes nodarbības, 3 stundas patstāvīgais darbs) un
“Interaktīvi mācību materiāli un to pielietošana mācību procesā” 22 stundu apjomā (16 stundas
tiešsaistes nodarbības, 6 stundas patstāvīgais darbs). Pasākumos no maija līdz septembra beigām kopā
piedalījušies vairāk nekā 400 dalībnieki.
Profesionālās kompetences pilnveides kursu “Prezentāciju veidošana darbam tiešsaistē”
galvenās tēmas:
▪ Prezentācijas veidošanas vadlīnijas.
▪ Prezentācijas satura izveide struktūrskatā.
▪ Prezentācijas dizaina veidošana un pielāgošana.
▪ Objektu (tabulu, SmartArt grafiku, attēlu, grafisko formu)
ievietošana prezentācijā.
▪ Slaidu pārejas, animāciju pievienošana prezentācijai.
▪ Hipersaites prezentācijā – navigācijai prezentācijā un uz
ārējiem resursiem.
▪ Slaidu demonstrēšanas paņēmieni.
▪ Audio un video komentāru pievienošana slaidiem.
▪ Prezentācijas eksports uz videoformātu.
▪ Tiešsaistes OneDrive krātuves mapes izveidošana prezentācijas kopīgošanai.
▪ Prezentācijas veidošana mācībām klātienē un mācībām attālināti – kopīgais un atšķirīgais.
▪ Tiešsaistes krātuves OneDrive mapes izmantošana prezentācijas kopīgošanai un
koplietošanai, darba grupas sadarbība vienas prezentācijas ietvaros organizēšana.
▪ Dažādas prezentācijas slaidrādes izmantošana tiešsaistes nodarbībā un klātienes nodarbībā.

Profesionālās kompetences pilnveides kursu “Video rīku un video materiālu izmantošana
attālināto mācību procesā” galvenās tēmas:
▪ Video veidošana un filmēšana, izmantojamie rīki un iespējas.
▪ Video apstrādes programmnodrošinājums.
▪ Video montāžas bezmaksas un maksas programmatūras.
▪ Bezmaksas rīku izmantošana video apstrādē.
▪ Video apstrāde un rediģēšana. Gatavu tēmu un efektu pievienošana.
▪ Autortiesību ievērošana, veidojot videoapmācības.
▪ Tiešsaistes publiskie resursi un videomateriālu publicēšana tajos.
Profesionālās kompetences pilnveides kursu “Interaktīvi mācību materiāli un to pielietošana
mācību procesā” galvenās tēmas:
▪ Moderno tehnoloģiju nozīme un pielietošana
mūsdienu mācību procesā.
▪ Pielietojamo mācību materiālu (attēli, video,
raksti) meklēšana internetā.
▪ Digitālie rīki Sway, Canva, Pictochart.
▪ Digitālo mācību materiālu izstrāde: vizuālo
materiālu veidošana (prezentācijas, plakāti,
ielūgumi, ziņojumi, sertifikāti).
▪ Digitālie rīki Google forms, Kahoot.
▪ Digitālo mācību materiālu izstrāde: testu, pārbaužu darbu un aptauju veidošana.
▪ Digitālais rīks PlayPosit.
▪ Video montāžas iespējas Windows 10 vidē Fotoattēli lietotnē, satura izveide un ievietošana
Youtube vidē.
▪ Digitālo mācību materiālu izstrāde: bezmaksas rīku izmantošana interaktīvu mācību video
veidošanai.
Atziņas no dalībnieku anketām pēc kursu beigšanas:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ļoti profesionāla lektore, visu skaidroja saprotami. Labs nodarbību temps, iespēja pašiem
izmēģināt, pārbaudīt praksē.
Ļoti profesionāli pasniegta informācija! Uzzināju ļoti daudz, lai prezentācijas būtu modernas.
Paldies! Iemācījos daudz ko jaunu, jo tika pastāstīts, kā darboties efektīvāk. Izmēģināju
vairākas jaunas iespējas, par kurām pat nezināju. Ļoti noderīgi kursi.
Paldies par kursiem, atsvaidzināju atmiņā vairākas piemirstas lietas un arī bija daži jaunumi,
kas noderēs turpmāk darbā.
Paldies kursu organizatoriem un lektorei! Daudz praktisku "knifiņu" esmu apguvusi,
pārdomāts saturs, patīkama lektores balss. Ļoti vērtīga rokasgrāmata, varēšu pilnveidot
prasmes atvaļinājuma laikā.
Interesanti klausīties, kaut arī runātāju neredz. Lektores stāsts nebija monotons, ļoti patika.
Izcili, atkal pa ilgiem laikiem baudu kaut ko tik ļoti labi sagatavotu, fantastisku lektores
klātbūtni un tehnisko atbalstu. Šī man bija pirmā pieredze – mācīties attālināti.
Kursu tēmas pašreiz ļoti aktuālas. Ļoti korekti, bez steigas, visam var tikt līdzi.
Viss tika skaidri izstāstīts un parādīts, minēti konkrēti piemēri. Stingrs lektors, prasīgs un
kompetents.
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Daudz praktiski pielietojamas, ikdienas darbā izmantojamas informācijas.
Paldies! Kursi bija noderīgi arī tādā ziņā, ka mani kā pedagogu iedvesmoja pasniedzēja pieeja,
tieši pasniegšanas maniere.
Zināšanas par to, kā darboties ar interaktīviem rīkiem, kā tos labāk izmantot mācību procesā,
noteikti izmantošu, lai dažādotu stundas struktūru. Padarītu stundas aizraujošākās.
Ļoti patika lektora atsaucība, ieinteresētība, radošums un visai komandai liels paldies par
zināšanām, ko ieguvu.

Ņemot vērā dalībnieku pozitīvās atsauksmes, Projekts plāno arī turpmāk organizēt kursus, kas ir
vērsti uz digitālo prasmju pilnveidi ar mērķi sniegt pedagogiem vairāk informācijas par rīkiem un
iespējām attālināto mācību organizēšanai profesionālās mācību iestādēs.
Novēlam veiksmi darbā un gaidām Projekta turpmākajos pasākumos!
Sagatavoja
L.Mitrofanova
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