


TIEŠSAISTES SANĀKSME
Metodes 
mērķis

Skolēni sadarbojas ar skolēniem no partnerskolām.

Metodes 
apraksts

Tiek rīkotas tiešsaistes sanāksmes, kurās dalībnieki:
• Pārrunā aktuālo
• Prezentē paveikto
• Spriež par turpmāko sadarbību projektā.

Piezīmes 
(resursi,  
laiks, IKT)

Ja sanāksmei paredzēts viens vadītājs vai ļoti daudz dalībnieku, ērtāki būs rīki 
ar iebūvētām moderēšanas iespējām, piemēram, Adobe connect, Anymeeting 
piedāvā iespēju izslēgt skaņu atsevišķiem dalībniekiem, dalīties un centralizēti 
pārslēgt prezentācijas un citu dokumentu slaidus, dalīties reizē ar vairākiem sa-
runas video.
Ja sanāksmi organizē tikai starp dažiem dalībniekiem, piemēram, skolotāju dato-
riem, kas pieslēgti projektoram, tad ērts un plaši lietots rīks ir Skype, kur visiem 
sanāksmes dalībniekiem ir vienādas iespējas sanāksmi moderēt.





PROJEKTA TALISMANS
Metodes 
mērķis

Uzskatāmāk sekot projekta aktivitātēm

Metodes 
apraksts

Projektam izvēlas/izveido talismanu, kas tiek  
izmantots projekta aktivitāšu īstenošanā.

Piezīmes 
(resursi,  
laiks, IKT)

Ja talismanam paredzēts ceļot pa projekta dalībvalstīm, jāieplāno, kā tiks segti 
pasta izdevumi. Lai tie būtu mazāki, talismanu jau sākotnēji var veidot izmēros 
nelielu.
Lai sekotu virtuālā talismana pieredzei, var izmantot Facebook, izveidojot iedo-
mātu sociālo tīklu profilu (lapu) mācību nolūkiem.

Piemērs Projektā “Green Missions” izveidoti divi talismani – viens uzvedas labi, bet otrs 
nē. Piedaloties dažādās misijās, skolēni izvērtē katra talismana darbību un tās 
radītās sekas.





STARPSKOLU GRUPAS
Metodes 
mērķis

Skolēni sadarbojas ar skolēniem no partnerskolām

Metodes 
apraksts

Skolēnus sadala starptautiskās grupās, kurās skolēni veic projekta  
aktivitātes, sadarbojoties ar skolēniem no citām skolām / valstīm.

Piezīmes 
(resursi,  
laiks, IKT)

IKT rīki sadarbībai tiešsaistē:
• kopīgotie dokumenti (Google Drive, One Drive);
• tiešsaistes saziņas rīki (Anymeeting, Skype).

Piemērs Projektā “Green Missions” skolēnus sagrupē tā, lai katrā grupā būtu vismaz viens 
pārstāvis no katras valsts, katrai grupai ir arī savs vadītājs – skolotājs.





MĀCĪBU SPĒLE
Metodes 
mērķis

Patstāvīga mācīšanās

Metodes 
apraksts

Spēle tiek izmantota plānotā mācību satura  
apguvei. Tā var būt arī projekta rezultāts. 

Piezīmes 
(resursi,  
laiks, IKT)

Tiešsaistes mācību spēles var veidot ar rīkiem Quizlet, Educaplay.
Idejas galda spēlēm var smelties Braingames rīkotajos galda spēļu pasākumos 
vai mājas lapā.

Piemērs Projektā “Dabas spēles – Science games” skolotāji sadarbojoties izveido galda 
spēles, ar kuru palīdzību skolēni var apgūt plānoto.





MĀCĪBU VIDEO
Metodes 
mērķis

Prasme darboties komandā

Metodes 
apraksts

Skolēni veido mācību video. Tas var būt gan projekta rezultāts, gan pamācība 
kādai no projekta aktivitātēm. Veidojot video, skolēni sadala lomas: filmas 
producents, satura / scenārija autors, teksta autors, rekvizitors, operators utt. 

Piezīmes 
(resursi,  
laiks, IKT)

Vienkāršs brīvpieejas rīks video veidošanai – Live Movie Maker.
Animāciju veidošanai – Stop Motion Maker.

Piemērs Projektā “Matemātiskās multfilmas” skolēni izveidojuši animācijas par teksta 
uzdevumiem, palīdzot tos atrisināt.





TIEŠSAISTES DARBNĪCA
Metodes 
mērķis

Mācīšana un mācīšanās

Metodes 
apraksts

Tiek organizētas tiešsaistes darbnīcas, kurās dalībnieki 
praktiski veic aktivitātes pasniedzēja/u vadībā.

Piezīmes 
(resursi,  
laiks, IKT)

Ja darbnīcai paredzēts viens vadītājs vai ļoti daudz dalībnieku, ērtāki būs rīki ar 
iebūvētām moderēšanas iespējām, piemēram, Adobe Connect, Anymeeting pie-
dāvā iespēju izslēgt skaņu atsevišķiem dalībniekiem, dalīties un centralizēti pārs-
lēgt prezentācijas un citu dokumentu slaidus, dalīties reizē ar vairākiem sarunas 
video. 
Ja darbnīca tiek organizēta tikai starp dažiem dalībniekiem, piemēram, skolotāju 
datoriem, kas pieslēgti projektoram, ērts un plaši lietots rīks ir Skype, kur visiem 
sanāksmes dalībniekiem ir vienādas iespējas sanāksmi moderēt.





FORMATĪVĀ VĒRTĒŠANA
Metodes 
mērķis

Skolēni un skolotāji saņem regulāru atgriezenisko 
saiti par projektā paveikto un paveicamo.

Metodes 
apraksts

Skolēniem ir iespēja saņemt regulāru atgriezenisko saiti par projektā 
paveikto. Šādu atgriezenisko saiti var sniegt skolotājs un citi projekta 
dalībnieki. Sevi var vērtēt arī pats skolēns. Izmantojot atbilstošus 
IKT rīkus, iespējams nodrošināt arī automatizētu vērtējumu.

Piezīmes 
(resursi,  
laiks, IKT)

Komentēt citu paveikto var kopīgotajos tiešsaistes dokumentos:
• Google documents vai One Drive.
Objektīvāku vērtējumu palīdzēs veikt snieguma apraksti, 
to veidošanai noderīgi rīki:
• Rubistar, iRubric.





SVĒTKU SVINĒŠANA
Metodes 
mērķis

Saistīt projekta aktivitātes ar ikdienas aktualitātēm.

Metodes 
apraksts

Projekta aktivitātes ir saistītas ar svinamām dienām 
vai notikumiem atbilstoši projekta tēmai.

Piezīmes 
(resursi,  
laiks, IKT)

Iesaistoties ārpus projekta pasākumos, konkursos vai citās aktivitātēs, var dalī-
ties plašāk par projektā paveikto, kā arī uzzināt par aktualitātēm partnervalstī (s). 

Piemērs Projektā “Alise Brīnumzemē 150” skolēni atzīmējuši literārā darba 150. jubileju, 
plānojot tam dzimšanas dienas pasākumu.





IDEJU UN VIEDOKĻU APKOPOŠANA, IZVĒRTĒŠANA
Metodes 
mērķis

Ideju un viedokļu noskaidrošana argumentējot, izvērtējot, balsojot.

Metodes 
apraksts

Skolēni apkopo un analizē:
1. Savas un citu idejas
2. Savus un citu viedokļus

Piezīmes 
(resursi,  
laiks, IKT)

Rīks ideju sarakstu veidošanai, argumentēšanai un balsošanai Tricider.
Var izmantot vārdu mākoņus un domu kartes.

Piemērs Projektā “Online Identity – cultural differences and similarities” skolēni apkopoju-
ši un analizējuši informāciju par saviem un citu paradumiem, izmantojot sociālos 
tīklus.





TIEŠSAISTES “ZIŅOJUMU SIENA”
Metodes 
mērķis

Uzskatāma informācijas attēlošana.

Metodes 
apraksts

Izmantojot kopīgu tiešsaistes “ziņojumu sienu”, skolēniem ir 
iespēja iepazīties ar citu veikumu un / vai viedokli.

Piezīmes 
(resursi,  
laiks, IKT)

TwinSpace vidē var iegult “ziņojumu sienas” Padlet un Linolit. Tajās var ievietot 
tekstu, attēlus, skaņu, video, kā arī dažādus dokumentus.

Piemērs Projektā “Reporters Without Borders” skolēni “ziņojumu sienā” publicē fotog-
rāfijas un komandu aprakstus, lai iepazītos, kā arī apkopo savus viedokļus par 
projektā izvēlētajām tēmām, radot idejas plānoto žurnāla rakstu tapšanai.


