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Projekta dalībnieki
• Itija Vespere – Kuldīgas Galvenās bibliotēkas sabiedrisko attiecību

speciāliste;

• Mārtiņš Lagzdons – Saldus novada Kursīšu pagasta bibliotēkas –
informācijas centra vadītājs;

• Lana Augule – Dobeles novada centrālās bibliotēkas direktore;

• Viktorija Agafonova – Jelgavas pilsētas bibliotēkas vecākā
bibliotekāre;

• Daiga Puķīte – Madonas novada bibliotēkas metodiķe;

• Zane Linde – Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēkas juridiskā
konsultante;

• Ilona Skorodihina – Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja;

• Inta Kušnere – Ludzas pilsētas Galvenās bibliotēkas vadītāja.



Projekta dalībnieki (2)



Projekta mērķi

• Uzlabot Latvijas iedzīvotāju IKT pamatprasmes, piedāvājot
apmācību un atbalstu bibliotēkās;

• Izveidot profesionāli spēcīgu un motivētu pieaugušo izglītotāju
komandu Latvijas bibliotēku vidē;

• Apmācīt bibliotekārus – pieaugušo izglītotājus visos Latvijas
novados, lai veidotu līdzvērtīgu profesionālo IKT kompetenču
paaugstināšanas apmācību piedāvājumu nozares speciālistiem;

• Organizēt regulāras mūžizglītības aktivitātes Latvijas
bibliotekāriem;

• Izmantojot IKT iespējas un rīkus, veidot apmācību piedāvājumus
tiešsaistē un klātienē u.c.



Projekta aktivitātes (1)

• Darba grupas regulārās tikšanās un vietējā līmeņa apmācība projekta
īstenošanai, piesaistot LBB pieredzējušākos un aktīvākos biedrus;

• Projektu dalībnieku gatavošanās profesionālās pilnveides pasākumu
īstenošanai Latvijas bibliotekāriem;

• Projektu dalībnieku svešvalodu prasmju uzlabošanas nodarbības;

• Iepazīšanās ar mācību mobilitātes pirmskursu materiāliem u.c.



Projekta aktivitātes (2)

Servantes Training apmācību kurss

«Innovative skills in ICT throught collaborative
and project based teaching and learning»
(Inovatīvu informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju prasmju apguve, izmantojot uz
sadarbību un projektiem orientētu mācīšanu un
mācīšanos)

Alcala de Henares, Spānija

no 02.03.2019. līdz 08.03.2019.



Servantess Training apmācību kurss (1)



Servantess Training apmācību kurss (2)



Darbs grupās





Servantess Training apmācību kurss (3)



•Edmodo nodrošina iespēju mācīt un mācīties ārpus klases, nodrošinot brīvu, 
drošu vietu skolotājiem un skolēniem, lai viņi varētu kontaktēties un sadarboties 
jebkurā laikā un jebkurā vietā.
•Kontaktēties un sadarboties ar studentiem un kolēģiem
•Veicināt un turpināt diskusijas ārpus skolas stundām
•Publicēt uzdevumus, viktorīnas, aptaujas utt
•Novērtēt studentu progresu 
•Sekot progresam un sniegumam 
•Augšupielādēt un kopīgot failus, fotoattēlus un videoklipus
•Izveidot, piešķirt un iegūt nozīmītes
•Atklāt jaunus resursus





Kahoot!

• •Izveidot jautru mācību spēli par jebkuru tematu un jebkuram vecumam 
bez maksas. 

•Jaunas spēles izveide (to saucam par „kahoots”) ir ātra un vienkārša

•Izveidot klasisku viktorīnu ar vairākiem atbilžu variantiem vai izmēģināt 
jauno spēles formātu -Jumble, kur atbildes ir jānorāda pareizā secībā. 

•Pievienot videoklipus, attēlus un diagrammas, lai padarītu spēli vēl 
pievilcīgāku.

•Izmantot šo platformu, lai spēlētu citu veidotās spēles.

http://manaklase.mozello.com/jaunumi/params/post/1086964/testa-
veidosana-kahoot

http://manaklase.mozello.com/padomi/kahoot-testi/

http://manaklase.mozello.com/jaunumi/params/post/1086964/testa-veidosana-kahoot
http://manaklase.mozello.com/padomi/kahoot-testi/


www.plickers.com

http://www.plickers.com/
https://www.plickers.com/library


Webquests apmācību kursā 

• https://www.wooclap.com/

• https://www.quizshow.io/

• https://flipgrid.com/

• http://aggie.io

• https://socrative.com/

• http://www.webquest.org

https://www.wooclap.com/
https://www.quizshow.io/
https://flipgrid.com/
http://aggie.io/
https://socrative.com/
http://www.webquest.org/
























Zied mimozas, 
mandeles, ir 
pavasaris….

Ir marta sākums



Noderīgi!  

• www.mentimeter.com

• https://quizizz.com/admin/quiz/5d2d880c4eb9d4001db71ee0/lbb

http://www.mentimeter.com/
https://quizizz.com/admin/quiz/5d2d880c4eb9d4001db71ee0/lbb


Jautājumi? 

Paldies! 


