
Projekts  

Saldus pamatskolas pedagoģiskā 
personāla kompetenču pilnveidošana 

skolā licencēto programmu augstvērtīgai 
realizēšanai un projekta Skola2030 

ieviešanai 

Boloņa, Itālija 
09.11.2019.-18.11.2019. 

Sagatavoja Dace Susekle, Saldus pamatskolas direktores vietniece IT jomā; 
Laura Ķevle, angļu valodas skolotāja. 



Integrating ICT and new 
technologies into teaching and 
education 
IKT un jauno tehnoloģiju integrēšana mācību 
un izglītības procesā 

Teaching languages in the digital era: 
the best apps, web platforms and 
ICT solutions for learning languages 
Valodu mācīšana digitālajā laikmetā: labākās lietotnes, tīmekļa 
platformas un IKT risinājumi valodu apguvei 

Kursu tēmas 



Mūsu grupas dalībnieki no 8 valstīm 

• Latvija 

• Lietuva 

• Igaunija 

• Kipra 

• Vācija 

• Austrija 

• Bulgārija 

• Rumānija 



IFOM - Institute for Training, Employment and 
Learning Mobility 

Mūsu lektors 
 Frančesko Tarantino, IFOM centra vadītājs 

Profesionālās apmācības un izglītības centrs, kurš atbalsta darba 
vidē balstītas mācības gan vietējā, gan Eiropas līmenī, izstrādā un 
organizē kvalifikācijas celšanas kursus un strukturētus apmācības 
pasākumus izglītības darbiniekiem ar mērķi uzlabot izglītības 
kvalitāti, sniegt zināšanas par novatoriskām mācību metodēm un 
praksi.   



Praktiskas nodarbības par IKT lietošanu 
mācību procesā 09:00-16:00 



Darbs grupās un pieredzes apmaiņa 



Kursu tematika 
Platformas 

skolēnu 
izpratnes 

noteikšanai 
reālajā laikā 

 Viktorīnas 
sasniegumu 
novērtēšanai 

 Kosmosa 
sacensības 
(prieka 
novērtēšanai) 

 Izejas biļetes 
 Atgriezeniskās 

saites jautājumi 
 

Uz spēļu 
elementiem 

balstītas mācību 
platformas 

 Mācību spēles 
 Zināšanu 

pārbaude 
 Sadarbība ar 

citiem 
 Viktorīna 
 Diskusija 
 Aptauja 
 

Video platforma 
individuālas 

pieejas 
nodrošināšanai 

 Mūsu balss 
ieraksts  

 Audio piezīmju 
pievienošana  

 Jautājumu, 
teksta, 
interneta 
adreses 
pievienošana 

 Dalīšanās ar 
materiālu 

Video izveides 
platforma 

skolotājiem un 
skolēniem 

 Saistoša video 
izveide no 
fotogrāfijām un 
personīgiem 
videoklipiem ar 
3 klikšķiem 

 Stila un skaņas 
pievienošana 

 Bezmaksas 
versijā 10 
video, 10 foto 



Kursu tematika 

WEB dizains 
Weebly bloga 

izveidei 

 Vietnes, 
emuāru un 
tiešsaistes 
veikala izveides 
vieta 

 Vilkt un nomest 
(Drag and drop) 
funkcija 

 automātiski 
optimizē jūsu 
vietni 
mobilajām 
ierīcēm 

 

Interaktīvu 
prezentāciju 
platformas 

 Izmantojama 
viedtelefonā, 
planšetē, 
datorā 

 Jautrām un 
interaktīvām 
prezentācijām 

 Viedokļa 
noskaidrošanai 

 Aptaujas 
izveidei 

 Prāta vētrai 
 Viktorīnām 

 

Sociālās 
mācīšanās 
kopienas 

 Sadarbība starp 
skolotājiem, 
skolēniem, 
vecākiem slēgtā 
vidē 

 
 

Papildu idejas 

 Daudzveidīgi 
rīki mācību 
procesa 
motivējošai un 
saistošai norisei 

 Inovatīvi rīki 
konferenču un 
sapulču 
organizēšanai 



Boloņa – Bononia itāļu valodā 

 Pilsēta atrodas Emilija-
Romanja reģionā 
Ziemeļitālijā 

 Apt. 380 000 iedzīvotāju 

 Boloņas universitāte -  
Vecākā universitāte Eiropā 
(mācījušies Dante, Petrarka, 
Tomass Bekets, Roterdamas 
Erasms, Koperniks) 

 Zīmoli – Lamborghini, 
Maserati, Ducati 

 Slavenākie ēdieni – 
Boloņas mērce, tortellini, 
mortadella (desa) 

 



Boloņas universitāte 

 Izvietota vairākās ēkās 
 Šobrīd skaitās viena no labākajām universitātēm Eiropā 



Boloņa – pasāžu un arku pilsēta 

 Pat lietus laikā iespējams pa pilsētu pārvietoties sausām kājām 



Boloņa –              suņu pilsēta 

 Boloņai piedēvējām suņu pilsētas vārdu, jo tik tiešām – sastapām daudz socializētu suņu 



Boloņas garšas 

 Pilsētas šaurajās ieliņās sajaucas atšķirīgi produktu aromāti – siers, gaļa, zivis, kafija …. 



Boloņas garšas 

 Apmeklējām Boloņas galveno garšaugu tirgu, kuram abās pusēs izvietoti restorāniņi 
dažādu garšu cienītājiem – zivis, cepti dārzeņi, picas, ēdieni veģetāriešiem…. 



Giardini Margeritas pilsētas parks 

 Lieliem kokiem klātas alejas, mazs ezers, ko ieskauj mākslīgās ģipša klintis, plaši zālāji. 
Iecienīta atpūtas vieta ģimenēm. 



Giardini Margeritas pilsētas parks 

 Vasarnīca –  īpaša vieta atpūtai, semināriem, disko naktīm. Šeit nesteidzīgi var baudīt  vieglu maltīti - salātus, 
sviestmaizes, picas, pastu. Brīnišķīga vieta vienatnei , divvientulībai un plašākai kompānijai. 



Florence – Toskānas galvaspilsēta 

 Santa Maria del Fiore katedrāles,  Giotto zvanu torņa un Battistero di San Giovanni komplekss – 
viena no lielākajām katoļu baznīcām pasaulē, viens no Florences simboliem. 

Baznīcas kupola kopējais 
svars ir 25 000 tonnas, un 

tas ir lielākais no 
ķieģeļiem būvētais kupols 

pasaulē. Tā autors -  
itāliešu arhitekts 

Bruneleski. 



Florence – Firenze itāļu valodā 

 Galleria dell‘ Accademia un Mikelandželo skulptūra "Dāvids" 

 Itāļu 
dzejnieka un 

filozofa 
Dantes 

piemineklis  

Florences 
simbols 



Secinājumi 

Guvām pārskatu par jaunajām tehnoloģijām un pieaugošajām 
tendencēm IKT integrēšanā izglītībā. 

 Ieguvām jaunu skatījumu uz IKT rīkiem un apguvām jaunus veidus 
un paraugpraksi IKT integrēšanai skolas vidē. 

 Iemācījāmies izmantot IKT rīkus, lai mācību stundas būtu 
saistošākas, motivējošākas un inovatīvākas. 

Apmainījāmies ar labāko praksi un dalījāmies pieredzē ar 
dalībniekiem no citām Eiropas valstīm par to, kā izmantojam IKT 
risinājumus savā skolā un valstī. 

 Izvērtēsim apgūtās jaunās zināšanas un prasmes un izstrādāsim 
stratēģiju, kā savā skolā pilnveidot IKT rīku izmantošanu mācību 
stundās, projektu darbā un sadarbībā ar vecākiem. 


