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1. Tiešsaistes mācību aktualitāte un 
tendences.

2. Tiešsaistes mācību metodika.
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reāllaika atgriezeniskās informācijas 
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4. Mācīšanās vadības sistēmas.
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Tiešsaistes
mācību
aktualitāte
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Pasaule strauji kļūst mazāka

Es esmu te
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Projekta 
plānošana 
12:00 Vieslekcija

9:00

Uzstāšanās 
konferences 
sesijā 15:30



Viedtālruņu lietotāju skaits pasaulē no 2016. līdz 2019. gadam (Statista, 2020)
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Internetā pavadītais laiks minūtēs uz vienu iedzīvotāju pasaulē pēc ierīces no  2011. 
gada (Statista, 2020) 6
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Digitalizācijas
tendences 
izglītībā
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Studiju process
▸ Esošo produktu 

pārvēršana digitālos

▸ Jaunu digitālu 
produktu izstrāde

▸ Komunikācijas kanāli 
students –
pasniedzējs

Digitalizācijas virzieni

Administratīvie procesi
▸ Uzņemšana

▸ Reģistrēšanās kursiem

▸ Eksaminācijas process

▸ Programmu attīstības un 
kvalitātes 
nodrošināšana
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Digitālā attīstība

11

Adaptīva
mācīšanās

Mikromācīšanās
(MOOC kursi)

AI un atbalsts

Gamification VR/AR
Video balstīta

mācīšanās

Mobilās
aplikācijas

Personalizēta
māčīšanās

Tiešsaistes
mācīšanās



MOOC
2019. gada beigās TOP 5 MOOC vietnes bija (Shah, 2019):

▸ www.coursera.org (45 miljoni klientu, 3800 kursu).

▸ www.edx.org (24 miljoni klientu, 2640 kursu).

▸ https://www.udacity.com/ (11,5 miljoni klientu, 200 kursu).

▸ https://www.futurelearn.com/ (10 miljoni klientu, 880 kursu).

▸ https://swayam.gov.in/ (10 miljoni klientu, 1000 kursu).

http://www.coursera.org/
http://www.edx.org/
https://www.udacity.com/
https://www.futurelearn.com/
https://swayam.gov.in/


Plašs piedāvājums



Soli pa solim



Mākslīgais intelekts



Hugo.lv

https://hugo.lv/lv
https://hugo.lv/lv/Speech/Synthesis
https://hugo.lv/lv/Speech/Recognition


Gamification

https://www.duolingo.com/learn
https://game.classcraft.com/


VR/AR

Izmēģini

https://vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/vai_tu_zini__ka_rikoties_arkartas_gadijumos_/evakuacija_un_arkartas_gadijumu_soma/12123-evakuacija-un-arkartas-gadijumu-soma
https://portal.viewar.com/
https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_en.html


Tiešsaistes
mācību
metodika
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Tiešsaistes mācību mērķi

▸ Pilnveidot studentu pieredzi

▸ Uzlabot programmas konkurētspēju 

▸ Optimizēt resursus

20



21

Tehnoloģiskās 

zināšanas

Satura 

zināšanas

Pedagoģiskās 

zināšanas

Konteksti



Tiešsaistes mācību formas
(OECD, 2005; Bates and Poole, 2003)
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Nodarbības plāns– 90 minūtes



Nodarbības plāns – garais variants



Paņēmieni studenu iesaistīšanai

▸ Nosaukt studentu vārdā

▸ Sekot līdzi aktivitātei
Uzrunāt personīgi e-pasta

▸ Veidot kopienu

▸ Studentiem izvēle

▸ Max piekļuve materiāliem

▸ Jautājumi lekcijas laikā

▸ Viedokļa noskaidrošana

▸ Diskusija

▸ Darbs mazās grupās
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Studentu motivēšana 

▸ Skaidrība (kur, kas, kad, kā, prasības)

▸ Viegla piekļuve resursiem

▸ Atbilde 24 h laikā

▸ Iknedēļas ziņa (teksts, video)

▸ Atgriezeniskā saite personalizēta un 
savlaicīga

▸ Iespēja sekot līdzi progresam

▸ Paveicams izaicinājums

▸ Mācīšanās grupas

▸ Iesaistīšana plānošanā un mērķu
izvirzīšanā

▸ Stratēģiski komentāri diskusiju forumā

▸ Metožu dažādošana (nodarbību un 
pārbaudījumu)

▸ Labs plānojums

▸ Pasniedzēja entuziasms

▸ Līdzsvarota vadība un studenta patstāvība

▸ Uzslavas, apbalvojums

▸ Pašrefleksijas stimulēšana



Studentu
iesaistīšana
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Jautājumi lekcijas laikā

▸ Čats

▸ Polls

▸ Aplikācijas



Darbs grupās tiešsaistes mācībās
▸ Zoom – Breakout rooms



Diskusija tiešsaistē I

http://www.tricider.com/


Diskusija tiešsaistē II



Intereses uzturēšana

▸ Saturs + process

▸ Katram iespēja līdzdarboties



Informācijas apkopojums un darbs ar to

 Padlet

https://padlet.com/daiga

kalnina_li/fbfamctpadph

https://padlet.com/daigakalnina_li/fbfamctpadph
https://padlet.com/daigakalnina_li/fbfamctpadph


Baltā tāfele

 Jamboard

 Ziteboard

https://jamboard.google.com/d/1iuLQ982lfBamswF7fVR4Wk5NMZ93GdmkD71qrpwiyD8/edit?usp=sharing


Uzdevumu
dažādošana5



Animācija

 Powtoon

 Animaker

 Crello

 RenderForest

https://www.powtoon.com/s/fYORnZ7QBRP/1/m


Komikss

 Pixton

 Strip Generator

 MakeBeliefsComix

 FotoJet

https://www.pixton.com/schools/my-comics/not-posted


Video

 TikTok

 FlexClip

 ShotCut

 MovieMaker

 YouTube

https://www.flexclip.com/editor/app?id=baaaa3d59f4b3a43f8eb3349c72af77a


Krustvārdu mīkla

 https://worksheets.theteacherscorner.net
/make-your-own/crossword/

 https://tools.atozteacherstuff.com/free-
printable-crossword-puzzle-maker/

 http://www.printablecrosswordmaker.co
m/crossword_maker/crossword_maker.j
sp

 https://crosswordlabs.com/

 https://www.puzzle-maker.com/

 https://puzzel.org/en/

https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/
https://tools.atozteacherstuff.com/free-printable-crossword-puzzle-maker/
http://www.printablecrosswordmaker.com/crossword_maker/crossword_maker.jsp
https://crosswordlabs.com/
https://www.puzzle-maker.com/
https://puzzel.org/en/
https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/


Infografika

 Visme

 Canva

 Venngage

 Piktochart

https://create.piktochart.com/infographic/saved/6195398


Domu karte

 Miro

 MindmapMaker

 Coggle

 Venngage

https://coggle.it/diagram/X0ThXkXhP_anpIdW/t/-


Atgriezeniskā
saite6



Pārbaudes darbi

▸ Tests mācīšanās vadības
sistēmā



Kompetenču vērtējums

▸ Quizalize

https://www.quizalize.com/


Reāllaika atgriezeniskā saite

▸ Mentimeter
▸ Kahoot
▸ Nearpod
▸ Socrative
▸ Padlet

https://create.kahoot.it/


Mācīšanās
vadības
sistēmas
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Google Classroom

https://classroom.google.com/


Moodle

https://www.eduspace.lv/course/view.php?id=694
https://edu.lu.lv/course/view.php?id=1333


Classkik

https://app.classkick.com/


Reāllaika atgriezeniskā saite

https://padlet.com/daigakalnina_li/ec42xl2qyyx88l4s

https://padlet.com/daigakalnina_li/ec42xl2qyyx88l4s
https://padlet.com/daigakalnina_li/ec42xl2qyyx88l4s


Kur vēl meklēt informāciju par rīkiem
(latviešu valodā)?

Tiem pasniedzējiem, kurus ieinteresēja dažādi e-rīki, 

latviešu valodā iespējams palasīt un papētīt variantus

šajās saitēs:

1. https://manaklase.weebly.com/

2. http://fs-it.blogspot.com/

https://manaklase.weebly.com/
http://fs-it.blogspot.com/


Paldies, bija patīkami ar jums kopā strādāt!

Daiga Kalniņa, dr. paed.
daiga.kalnina@inbox.lv
T. 29474677
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