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UZŅĒMĒJDARBĪBAS IZGLĪTĪBA DIGITĀLĀ VIDĒ 

Covid-19 pandēmija vēl vairāk apliecināja, cik globāla, nestabila, nepastāvīga un, arvien vairāk 

tehnoloģijās balstīta un no tām atkarīga, ir mūsu sabiedrība un darba tirgus, aktualizējot nepieciešamību 

spēt īsā laika sprīdī attīstīt jaunas kompetences, lai pielāgotos nemitīgajām pārmaiņām un arī mācībām, 

darbam un aktīvai līdzdalībai digitālajā vidē. 

Šī straujā digitālā pāreja izglītības sistēmai bija liels izaicinājums, liekot rast tūlītējus attālināto mācību un 

metodiskos risinājumus, kas skolotājiem un skolēniem lika darboties ārpus ierastās vides. Skolotāji burtiski 

dažu dienu laikā pārvērta fiziskās klases telpas par digitālām, un skolēni rekordīsā laikā pielāgojās jaunajai 

tiešsaistes mācību videi. Pedagogi saskārās ar daudziem izaicinājumiem, lai pilnvērtīgi spētu izmantot 

digitālo tehnoloģiju piedāvāto potenciālu un veidotu efektīvu e-mācību pieredzi, un arī skolēnu digitālās, 

personīgās un caurviju kompetences ne vienmēr bija pietiekamas, lai spētu bez grūtībam sekot mācību 

darbam tiešsaistē. Īpaši šī problēma skāra NEET riskam pakļautos jauniešus un arī tos, kuri jau bija šajā 

riska grupā.  

Profesionālajā izglītības sistēmā ir jārod veidi, kā mazināt mācību pāragru pārtraukšanu un sagatavot 

audzēkņus veiksmīgai pārejai no izglītības vides uz darba tirgu. Šī mācību programma ir paredzēta 

pedagogiem, bet tās centrā ir skolēni. Metodoloģija piedāvā pieeju 2BDigital ietvarā iekļauto kompetenču 

pilnveidei. Tās mērķis ir nodrošināt saistošu, mērķtiecīgu un jēgpilnu mācību pieredzi, kas balstīta uz 

izglītojamo vajadzībām, interesēm, pieredzi un mērķiem. 

Šīs programmas mācību dizaina pamatā ir mūsdienu pasaulei aktuālas vides, sociālās un ekonomikas 

problēmas, kas definētas ANO iztrādātājos Ilgstpējīgas attīstības mērķos. Šajos trauksmainajos laikos, kad 

aizvien pieaug jauniešu skaits ar mentalās veselības problēmām, jebkuri centieni pievērsties un risināt 

mūsu laikmeta sāpīgākās problēmas konstruktīvi, sadarbojoties un radošā veidā, ir apsveicami. 

Mācību programmas mērķis ir sniegt jauniešiem iespēju vairāk iesaistīties savu zināšanu apguvē, izprast 

apgutā nozīmi un izvēlēties veidus, kā mācīties, gluži tāpat kā viņi to nākotnē darīs savā ikdienas dzīvē un 

darbā. Jauniešiem ir jāuzņemas arvien lielāka atbildība par mācību procesa veidošanu, lai veicinātu ikviena 

atbildību par kompetenču pilnveidi mūža garumā. 

Vēl tā ir iespēja palīdzēt apgūt prasmes, kā kļūt par pozitīvu pārmaiņu veidotājiem savās kopienās, jo 

mācību procesa gaitā tiks meklēti veidi, kā palīdzēt citiem un padarīt pasauli labāku. Apzināti veicinot 

jauniešu pilsonisko atbildību un izpratni par ētisku domāšanu un rīcību, var attīstīt pašpārliecinātību, 

piederību savai kopienai un atbildības sajūtu. 

Mācību programmas struktūra paredz mācīšanos sadarbojoties, kas ļauj atklāt katra skolēna individuālo 

potenciālo un veicināt motivāciju, jo prasmju apguve notiek drošā un atbalstošā vidē, kurā praktiskā ceļā 

var apgūt un noslīpēt tādas darba vidē būtiskas prasmes kā, piemēram, komunikācija un cilvēku resursu 

vadīšana. 

Materiālā iekļautie digitālie instrumenti un pieejas nebūtu jāuztver kā striktas vadlīnijas, bet drīzāk kā 

ceļvedis mazāk pieredzējušiem skolotājiem vai tiem, kuri dod priekšroku skaidri definētiem mācību 

procesa soļiem. Skolotāji tiek aicināti pielāgot šos resursus pēc saviem ieskatiem, eksperimentēt un 



 

 

papildināt piedāvātās metodes ar citām. Rokasgrāmatā ir iekļautas saites uz brīvi pieejamiem izglītības 

resursiem, kas sniedz papildus informāciju par būtiskākajām metodoloģijā minētajām pieejām, mācību 

elementiem un soļiem.   

 

KO ATRADĪSIET ROKASGRĀMATĀ? 

Šajā rokasgrāmatā ir piedāvāta metodoloģija, ar kuras palīdzību tiešsaistē mācīt, attīstīt un novērtēt 

caurviju kompetences, kas nepieciešamas mācībām, darbam un dzīvei digitālajā pasaulē. 

Vadoties pēc spējās izstrādes (agile) metodoloģiju, piemēram, SCRUM, principiem un izmantojot 

projektos balstītu mācīšanos, mēs piedāvājam mācību programmu, kas veicina sociālās uzņēmējdarbības 

prasmes, atbalsta ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus, vienlaikus pilnveidojot būtiskas prasmes, piemēram, 

sadarbību digitālajā vidē, satura veidošanu vai labjūtību darbojoties digitālā vidē. 

Rokasgrāmatas saturs: 

 Ievadseminārs pegagogiem: Šeit tiek izskaidrota metodoloģijas būtība, instrumenti un mācību 

procesa soļi kompetenču pilnveidei un novērtēšanai. 

 

 Sprintu pārskats, kas soli pa solim paskaidro katru no 5 sprintiem. Tajā ietvertas saites uz 

uzdevumiem un norādīts paredzamais izpildes laiks.  

 

 Kopsavilkuma lapa un norādes refleksijas un iegūto zināšanu novērtēšanas semināra 

organizēšanai mācību noslēgumā. 

 

 Norādes pedagogiem sprintu īstenošanai: tajās ietverta detalizēta informācija par katru no 

sprintiem un papildus informācija par sprinta tēmu.   

 

 Saites uz citiem tiešsaistes rīkiem un resursiem, kas var būt noderīgi tiešsaistes mācībām. 

 

 Kompetenču novērtēšanas metodoloģija, kas piedāvāta arī citas pieejas kvantitatīvā novērtējuma 

veikšanai.  

 

 

 

 

 



 

 

 

PEDAGOGU IEVADSEMINĀRA STRUKTŪRA: 

METODOLOĢIJAS PĀRSKATS UN IZMANTOŠANAS 

VEIDI! 

 

Vienas dienas ievadsemināra mērķis ir iepazīstināt pedagogus ar metodoloģiju. Šajās mācībās ir iekļauts 

īss pārskats par metodoloģijas izveides principiem un dizainu, bet vairāk uzmanības tiek pievērsts 

pedagogam kā mācību dalībniekam, ļaujot iejusties skolēna lomā. 

MĒRĶIS Mācību mērķi: 

● Vispārīgi iepazīstināt dalībniekus ar metodi un tās pamatprincipiem 

● Dot pedagogiem iespēju uzdot jautājumus par metodi 

 

● Radīt interesi, motivāciju un enerģiju apgūt un tiešsaistes darbā izmantot 

kompetenču pilnveides metodi 

PĀRSKATS Šī semināra mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar mācību metodoloģiju un 

struktūru, ieskicējot sakarības starp dažādiem tās elementiem, kas viens otru 

papildina. Dalībnieki sadarbosies, lai dalītos ar domām un pieredzi, uzdotu 

jautājumus un sagatavotos efektīvam darbam tiešsaistē. 

 

Ievadsemināram ir septiņas daļas: 

1. Ievads par projektu un kompetenču profilu 

2. Ievads metodoloģijā 

3. Ievads novērtēšanas metodoloģijā 

4. Pedagoga loma 

5. Pārskats par sprinta saturu 

6. Informācija par refleksijas un iegūto  zināšanu novērtēšanas 

semināru  

7. Refleksija, kompetenču novērtēšana un portfolio 



 

 

GRUPAS LIELUMS Neierobežots – grupu darbam piemērots 

LAIKS 4-5 stundas 

NEPIECIEŠAMIE 

RESURSI UN 

INSTRUMENTI 

Tiešsaiste: Zoom/Teams/Google meet  

P1_PAR 2BDIGITAL.pptx 

Google Jamboard 

Enerdžaizeri tiešsaistē   

SAGATAVOŠANĀS Mācību vadītājs iepazīstina ar piedāvātajām aktivitātēm un mērķi, t.i., 

iepazīstināt ar projektu,  kompetenču ietvaru un metodēm. 

Semināram ir septiņas daļas: 

1. Ievads par projektu un kompetenču ietvaru 

2. Ievads metodoloģijā 

3. Ievads novērtēšanas metodoloģijā 

4. Pedagoga loma 

5. Pārskats par sprinta saturu 

6. Informācija par refleksijas un iegūto  zināšanu novērtēšanas semināru 

7. Refleksija, kompetenču novērtēšana un portfolio 

ĪSTENOŠANA       1.   Ievads par projektu un kompetenču ietvaru 

P1_2BDIGITAL ievads.ppt 

2. Ievads metodoloģijā 

3.   Ievads novērtēšanas metodoloģijā 

P2-IEVADS 2BDIGITAL METODOLOĢIJĀ.pptx 

Uzdevumi dalībniekiem: 

● Veikt pašvērtējumu un izvirzīt mērķus 

● Izveidot grupas Ikigai 

● Izvirzīt veiksmīgas mācību pieredzes kritērijus 

● Izvirzīt uzvedības un sadarbības noteikumus tiešsaistes darbam grupās 

● Aizpildīt personības testu 

https://docs.google.com/presentation/d/1RV99ofFUSTU9AphAu8SY4_n1gGiBLQuW/edit?usp=sharing&ouid=105900534614810462215&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1cW3ViN-d2iIhT8y6wrplMy5bq_04JXjh/edit?usp=sharing&ouid=105900534614810462215&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1RV99ofFUSTU9AphAu8SY4_n1gGiBLQuW/edit?usp=sharing&ouid=105900534614810462215&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1pv_PX8cCyK_yky19PUGhTF2bK05lkZp5/edit?usp=sharing&ouid=105900534614810462215&rtpof=true&sd=true


 

 

● Atrast uzņēmumus, kas strādā atbilstoši ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem 

● Aizpildīt biznesa modeļa kanvu 

● Izvirzīt veiksmīga, digitālajā vidē veidota, sociālā projekta kritērijus 

4. Ievads novērtēšanas metodoloģijā 

P3-2BDIGITAL IEVADS NOVĒRTĒŠANAS METODOLOĢIJĀ .pptx 

PEDAGOGA KĀ 

MĀCĪBU VADĪTĀJA 
LOMA 

4. Pedagoga loma 

Uzdevums, kurā mācību dalībniekiem jāpārveido aizliegumus un aizrādījumus 

pozitīvos ieteikumos 

 

Uzdevums - padomu veidošana 

NOVĒRTĒJUMS 5. Pārskats par sprinta saturu 

Visu sprintu, refleksijas un iegūto zināšanu novērtēšanas semināra pārskats. 

6. Informācija par refleksijas un novērtēšanas semināru 

Uzdevumi: 

● Aizpildiet journey folio par mācību laikā gūto pieredzi 

● Aizpildiet kanvu 2 zvaigznes un vēlēšanās 

Iegūstiet digitālo nozīmīti 

7. Refleksija, kompetenču novērtēšana un portfolio 

1.SPRINTS  LEDLAUZIS “PAŠAPZINĀŠANĀS” - 

IEPAZĪSIMIES!  

 

MĒRĶIS Mērķi 

● izvērtēt savu kompetenci un prasmes  darbojoties digitālajā vidē 

● saistīt kompetenci ar dzīves situācijām un pieredzi 

● izprast, atpazīt un pieņemt grupas biedru kompetences, intereses un 

vajadzības 

https://docs.google.com/presentation/d/1EvTvp0D_waZHuRRjhi_rxSiwBpBxynhO/edit?usp=sharing&ouid=105900534614810462215&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zO0-qxzoGIEdjMx6pes9rGw2t0wAu8y7/edit


 

 

● atspoguļot un novērtēt kompetenču attīstību, sniedzot un saņemot 

atgriezenisko saiti 

PĀRSKATS Šīs nodarbības mērķis ir dalībnieku iepazīšanās un digitālā Ikigai modeļa 

izmantošana, lai pārrunātu savas intereses digitālajā vidē, talantus, motivāciju 

un vērtības, kas saistītas ar mācīšanos, darbu un dzīvi digitālajā vidē. Dalībnieki 

strādās kopā, lai dalītos pieredzē, labāk izprastu cits citu un paši sevi, kā arī, lai 

gūtu izpratni, kā veidot sadarbību tiešsaistē efektīvi un cieņpilni.   

 

Sprintam ir septiņas daļas 

1. Kompetence – pašanalīze 

2. Noteikt individuālus mērķus uzdevumam 

3. Individuāls Ikigai 

4. Komandas veidošana – grupas Ikigai aizpildīšana 

5. Grupas prezentēšana – iepazīstināšana ar grupas identitāti 

6. Noteikumu izveide tiešsaistes mācībām un darbam 

7. Pārdomu novērtējums un portfolio 

GRUPAS LIELUMS Neierobežots – grupu darbam piemērots 

LAIKS 2 – 3 stundas 

NEPIECIEŠAMIE 

RESURSI UN 

INSTRUMENTI 

Tiešsaiste: Zoom/Teams/Google meet 

Ikigai aptauja Ikigai pašrefleksija  

Ikigai Mural Grupas Ikigai veidne 

Journey folios (izveidot vienu veidni katram skolēnam) 

SAGATAVOŠANĀS Pedagogs iepazīstina ar uzdevumu un tās un mērķi, pārliecinoties, ka visi 

dalībnieki var piekļūt un izmantot digitālos rīkus. 

 

1. Izvirzīt individuālus mērķus 

Kompetences – pašanalīze: jābūt izveidotam kontam un pievienotai skolēnu 

grupai. Skolēniem iepriekš jānosūta anketa. 

2. Izvirziet darbības individuālos mērķus 

https://forms.gle/jCtxUeTHio2APzGX8
https://app.mural.co/invitation/mural/accioncontraelhambre6744/1654692369237?sender=u7adff8459be1f354c6b30854&key=75fc38b2-2f19-4125-b573-000ee45b2449
https://docs.google.com/presentation/d/19EgRJt0j6BfHcHO3C6wxCACcrSBDZGkARtdR_ozHGrw/edit?usp=sharing


 

 

Katram skolēnam ir jāaizpilda kompetenču novērtēšanas anketa un 

jāuzzina savas 5 stiprās puses, izmantojot kompetenču ietvaru, kas atbilst 

viņa studiju jomai vai mācību mērķiem. 

Katrs skolēns nosaka sev 1-3 mērķus, uz kuru pilnveidi vēlas koncentrēties 

pirmajā sprintā. 

 

ĪSTENOŠANA 

Ikigai pašrefleksija 

 

Pāris — pedagogs sadala skolēnus nelielās grupās pa 4-5 (var būt arī lielākas grupas). 

Pedagogs paskaidro,ka katrai grupai ir jāizveido sava identitāte un profils, ar kuru jāiepazīstina 

pārējie. Visa klase kopā nosaka kritērijus veiksmīgai grupas identitātei un prezentācijai.  

 

Vadoties pēc novērtēšanas instrumenta rezultātiem, katra grupa nosaka 5 grupas dalībnieku stiprās 

puses. Grupa apspriež savus rezultātus un gūtās atziņas un veido grupas Ikigai profilu, konkrētajās 

Ikigai iedaļās atzīmējot grupas dalībnieku kompetences.  

 

4. Komandas veidošana – grupas Ikigai 

5. Grupas prezentācija – iepazīstināšana ar grupas identitāti 

Notiek grupas diskusija par to, kas ir laba prezentācija un, kādi ir veiksmīga snieguma kritēriji.  

 

Lai citus dalībniekus iepazīstinātu ar sevi, katra grupa izveido 5 minūšu prezentāciju, kuras laikā dalās 

ar savu  grupas Ikigai kanvu. Grupa prezentē savu Ikigai profilu, kurā ir izveidots logotips/attēls, 

mūzika vai dziesma, definēts mērķis un ietverts grupas interešu apraksts, kā arī apgūstamais amats 

un/vai nākotnes profesija. Katra grupa prezentē savas grupas profilu. 

 

6. Vienošanās par noteikumiem, kas jāievēro mācoties un strādājot tiešsaistē 

Pedagogs lūdz grupu reflektēt par gūto pieredzi, veicot šo uzdevumu tiešsaistē. 

 

Grupas atbild uz šādiem jautājumiem: 

 

Kas jums patika un padevās viegli, strādājot grupā tiešsaistē?   

 

Kas jums nepatika un bija grūti, strādājot grupā tiešsaistē? 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiFH-KczE_mwzfAs6sOi1Zx0VrV1AyWft36nuWJerz_zT9Gw/viewform?usp=send_form


 

 

Kas darbu atviegloja?    

 

Kas darbu apgrūtināja? 

 

Ko tu esi iemācījies/iemācījusies? 

 

Kādas problēmas un izaicinājumi (saistībā  ar uzvedību) var rasties komunicējot un strādājot 

tiešsaistē? 

Katrs skolēns izvirza 5 labas uzvedības noteikumus, kas veicina savstarpēju atbalstu, veicina 

mācīšanos un labjūtību, strādājot un mācoties tiešsaistē un palīdz sasniegt izvirzīto mērķi.  

 

Skolēni pāros pārrunā savus 5 izvirzītos noteikumus, diskutē par tiem un vienojas par 5 noteikumiem. 

Visa grupa kopā dalās ar saviem noteikumiem un vienojas par noteikumu skaitu un kādi tie būs.  

 

Noteikumi tiek fiksēti digitālā formātā un noformēti kā līgums par to, kā veicams darbs un mācības 

tiešsaistē.  

 

Grupas vienojas par to, kas notiek, ja noteikumi tiek pārkāpti. 

 

 

 

NOVĒRTĒŠANA 

7. Refleksija, kompetenču novērtēšana un portfolio 

Kopīgi izstrādāt uzdevumu novērtēšanas kritērijus, lai būtu skaidras uzdevuma veikšanai 

nepieciešamās prasības.  

Skolēni pārrunā un vienojas par kritērijiem,kas nosaka vai sasniegtais rezultāts ir labs un 

kādam tam būtu jābūt. Diskusijas veicina skolēnu pašu ieguldījumu uzdevumau veidošanā, lai 

tie būtu pietiekami iesaistoši un atbilstoši viņu līmenim un vecumam. 

Noteiktie kritēriji palīdz skolēniem izprast veiksmīga snieguma līmeni. Kad skolēni to zina, 

viņi, visticamāk, plāno un prognozē, nosaka mērķus un gūst labāku izpratni par to, kā 

novērtēt savu progresu. Šādi kritēriji arī paredz iespējas skolēniem pašiem novērtēt savu 

mācīšanos. 

John Hattie Learning Intentions & Success 

Individuāla refleksija par kompetencēm 

Tiek veikts balss paziņojums dienasgrāmatā, kurā tiek atklāta uzdevuma specifika. Skolēni aipilda 

tiešsaistes mācību dienasgrāmatu, kurā atspoguļojo atšķirības starp grupas Ikigai un individuālajiem 

rezultātiem, tostarp nosaka, kuras kompetences vēlētos turpināt pilnveidot (vai mērķi tika sasniegti vai 

https://www.youtube.com/watch?v=dvzeou_u2hM


 

 

nē). 

Stādājot individuāli scrum, katrs skolēns nosaka 1-3 kompetences, ko izdevās pilnveidot veicot 

mācību uzdevumus un 1-3 kompetences, ko gribētos saniegt nākamajā sprintā. Aicina grupas biedrs 

sniegt atgriezenisko saiti.  

 

Komandas refleksija par uzdevumu 

Skolēni tiek aicināti pastāstīt par to, kā komandai veicās 1.sprintā un piedāvāt veidu,kā 2.sprintā savu 

sniegumu varētu uzlabot (izmantojot izvirzītos kritērijus). 

 

Grupas biedru savstarpējais novērtējums var notikt sekojoši:  

 

Grupas diskusija notiek Microsoft Teams vai Zoom sarunu telpās.  

Katrs skolēns uzklausa atgriezenisko saiti no grupas biedriem par savu sniegumu kopumā:   

• kas viņam/viņai šajā sprintā izdevās labi? 

• kam saistībā ar digitālajām kompetencēm, ko skolēns plāno pilnveidot, grupas biedri iesaka pievērst 

uzmanību nākamos sprintos? 

Refleksija, kompetenču novērtēšana un portfolio  

Skolēni pārskata uzdevuma rezultātus un iegūtos pierādījumus un novērtē, kuras kompetences ir 

izdevies pilnveidot. Skolēni izvēlas, kurus pierādījumus iekļaut digitālajā portfolio.  

Šādā veidā kompetenču portfolio tiek apkopoti pierādājumi par kompetenču pilnveidi, individuālās 

refleksijas un grupas biedru vērtējums. 

 

IEDVESMAI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PajKgC6ZZP8


 

 

2.SPRINTS   LOMAS KOMANDĀ – INOVĀCIJAS SEJAS 

MĒRĶI Mērķi: 

 Noteikt jūsu/skolēnu personības iezīmes, kas ir būtiskas, lai attīstītu 

konkrēto kompetenci  

 izpētīt dažādas lomas komandā 

 plānot projektu, sadalot lomas komandā, pamatojoties uz stiprajām 

pusēm un interesēm 

 turpināt analizēt un rast apliecinājumu kompetenču pilnveidei atbilstoši 

personīgajiem mērķiem, reaģēt uz sniegto atgriezenisko saiti, noteikt 

nākamos kompetences pilnveides mērķus un soļus. 

PĀRSKATS Kādas ir dažādas lomas, ko skolēni var uzņemties, strādājot komandā? 

Kādas iespējas tiek dotas katram komandas dalībniekam izmantot savas stiprās 

puses un tās attīstīt?    

Šajā nodarbības daļā, jūs palīdzat skolēniem aizpildīt Digitālā dzīvesveida anketu. 

Ar iegūtajiem rezultātiem tiek iepazīstināta komanda/grupa/klase. Tādejādi, jums 

būs iespēja sadalīt lomas komandā balstoties uz katra skolēna stiprajām pusēm.  

Ar praktiska uzdevuma palīdzību, skolēni izveido plānu, kurā sadala, kas darīs ko 

un kad. Mērķis ir sadalīt darba uzdevumus atbilstoši novērtējumā iegūtajiem 

rezultātiem un katra stiprajām pusēm, kā arī palīdzēt sadalīt uzdevumus arī 

tālākajos projekta izveides soļos.  

 

Šis sprints sastāv no sešām fāzēm: 

1. Izvirzīt mācību mērķus, sniegt un saņemt atgriezenisko saiti 

2. Aizpildīt anketu 

3. Pārrunāt rezultātus 

4. Projekta plānošanas uzdevums 

5. Secinājumu prezentēšana 

6. Refleksija, kompetenču novērtēšana un portfolio 

GRUPAS LIELUMS Neierobežots –grupu darbam piemērots 

LAIKS 2 – 3 stundas 



 

 

NEPIECIEŠAMIE 

RESURSI UN 

INSTRUMENTI 

Tiešsaiste: Zoom/Teams/Google meet  

Digitālā dzīvesveida aptauja Kāds ir tavs digitālais dzīvesveids? 

Journeyfolios 

Jamboard  

Tiešsaistes veidlapa līguma sagatavošanai 

Trello / Asana projekta plānošanai 

SAGATAVOŠANĀS Pedagogs iepazīstina ar uzdevumu un tā mērķi: noteikt katra stiprās puses un to, 

kā strādājot komandā vislabāk šīs stiprās puses likt lietā. Visa grupa nosaka 

kritērijus efektīvai plānošanai un pārvaldībai. 

 

Interneta resursos ir atrodami daudz video un līdzīgas aptaujas, ar kuru palīdzību 

var novērtēt savu digitālo dzīvesveidu un prioritātes: 

Kāds ir tavs digitālais dzīvesveids? (angļu val.) 

 

Un citas aptaujas: 

https://www.srl-o.com/ 

https://www.qzzr.com/widget/quiz/fi9xdWl6emVzLzQ0MTU3OA 

 

ĪSTENOŠANA 

1. Izvirziet individuālus mērķus 

Skolēni grupās pa 1-3 pastāsta par kompetencēm, kuras uzdevuma laikā vēlas pilnveidot un aicina 

grupas biedrus sniegt atgriezenisko saiti par to, kā kompetenci varētu attīstīt.  

Katra grupa vēlreiz pārrunā, kāds ir komandas mērķis, kas tika izvirzīts 1.sprintā un precizē, kādi soļi 

komandai būtu jāveic, lai virzītos pretī mērķa sasniegšanai.  

2. Aizpildiet anketu 

Izglītojamie aizpilda digitālā dzīvesveida anketu, lai noteiktu savu “tipu”. 

3. Diskusija par rezultātiem 

Izglītojamie dalās un apspriež savus rezultātus savās grupās, atbildot uz jautājumiem: 

• par kādām rezultātos atspgouļotajām īpašībām es priecājos? 

• kas mani pārsteidza? 

• kādi uzdevumi man patīk un šķiet viegli? 

https://docs.google.com/presentation/d/19EgRJt0j6BfHcHO3C6wxCACcrSBDZGkARtdR_ozHGrw/edit?usp=sharing


 

 

• Kādi uzdevumi man nepatīk un šķiet grūti? 

 

4.Projekta plānošanas uzdevums 

Refleksija, kompetenču novērtēšana un portfolio 

Skolēni veido sarakstu ar 5 projekta idejām, kas atbilst viņu interesēm un mērķiem, kas tika noteikti 

Ikigai. Pārliecinieties, ka visiem grupas dalībniekiem izvēlētais projekts liekas interesants, aizraujošs un 

atbilstošs (piemēri: organizēt tiešsaistes aptauju, organizēt tiešsaistes koncertu, lai parādītu vietējos 

talantus, organizēt tiešsaistes vietējo amatnieku tirdziņu, organizēt datorspēļu čempionātu) un ir saistīts 

ar viņu interesēm, kā arī ietver kādas sociālas problēmas risināšanu. 

Katra grupa izvēlas projektu un veido plānu vadoties pēc principa: Kas? Ko darīs?  

Plānā jāparedz darāmo darbu saraksts un atbildīgais par darba veikšanu. Grupai jācenšas sadalīt darba 

uzdevumus, atbilstoši aptaujā noteiktajām stiprajām pusēm un tipiem. Savam plānotajam projektam 

vai pasākumam jāizveido reklāmas baneris/plakāts un funkcionējoša uzaicinājuma saite. 

 

Iespējams, ka grupās būs skolēni ar dažādām prasmēm vai arī nebūs neviena skolēna ar atbilstošām 

prasmēm plānoto uzdevumu veikšanai. Šī ir ikdienišķa dzīves situācija un skolēnus jāiedrošina saskatīt 

veidus, kā viņi var viens otru atbalstīt, lai pārvarētu izaicinājumus.  

Ieteicamie tiešsaistes instrumenti projektu plānošanai:  

 Clickup 

 Trello 

 Asana 

5.Secinājumu prezentēšana  

Pēc tam katra grupa iepazīstina visu klasi ar savu plānu un uzdevumu sadalījumu, izklāstot lēmumu 

pieņemšanas pamatojumu. 

 

NOVĒRTĒŠANA 

6. Refleksija, kompetenču novērtēšana un portfolio 

Kopīgi izstrādāt uzdevuma novērtēšanas kritērijus, lai precizētu veiksmīgai uzdevuma veikšanai 

nepieciešamās prasības 

Skolēni pārrunā un vienojas par kritērijiem, kas nosaka vai sasniegtais rezultāts ir veiksmīgs. Diskusijas 

laikā nosaka un vienojas ar uzdevuma izpildes kritērijiem un prasībām, lai veicinātu skolēnu pašu 

ieguldījumu uzdevuma veidošanā, lai tie būtu pietiekami iesaistoši, atbilstoši viņu līmenim un vecumam. 

Iepazīstieties ar Džona Hetija video Learning Intentions & Success Criteria 

https://clickup.com/
https://trello.com/es
https://asana.com/?noredirect
https://www.youtube.com/watch?v=dvzeou_u2hM


 

 

Individuāla refleksija par kompetencēm  

Tiek veikts balss paziņojums dienasgrāmatā, kurā tiek atklāta uzdevuma specifika. Skolēni aizpilda 

tiešsaistes mācību dienasgrāmatu, kurā atspoguļojo atšķirības starp grupas Ikigai un individuālajiem 

rezultātiem, tostarp nosaka, kuras kompetences vēlētos turpināt pilnveidot (vai mērķi tika sasniegti vai 

nē). 

 

Komandas refleksija par uzdevumu 

Skolēni tiek aicināti pastāstīt par to, kā komandai veicās 2. sprintā un piedāvāt veidus, kā 3. sprintā savu 

sniegumu varētu uzlabot (izmantojot izvirzītos kritērijus). 

Grupas biedru savstarpējais novērtējums var notikt sekojoši: 

Grupas diskusija notiek Microsoft Teams vai Zoom sarunu telpās. Katrs skolēns uzklausa atgriezenisko 

saiti no grupas biedriem par savu veikumu kopumā:  

• kas viņam/viņai šajā sprintā izdevās labi? 

• kam saistībā ar digitālajām kompetencēm, ko skolēns plāno pilnveidot, grupas biedri iesaka pievērst 

uzmanību nākamos sprintos? 

Refleksija, kompetenču novērtēšana un portfolio  

Skolēni pārskata uzdevuma rezultātus un iegūtos pierādījumus un novērtē, kuras kompetences ir 

izdevies pilnveidot. Skolēni izvēlas, kurus pierādījumus iekļaut digitālajā portfolio.  

Šādā veidā kompetenču portfolio tiek apkopoti pierādājumi par kompetenču pilnveidi, individuālās 

refleksijas un grupas biedru vērtējums. 

 

3. SPRINTS: MŪSU KOLEKTĪVAIS PRĀTS. 

MĒRĶI Mērķi: 

 

● noteikt lietotāju vajadzības digitālajā vidē 

● noteikt un novērtēt risinājumus šo vajadzību apmierināšanai 

● izprast, kā sociālais uzņēmums risina ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus 

● izvērtēt atgriezenisko saiti, lai iteratīvi radītu risinājumu 

● reflektēt un novērtēt kompetences pilnveidi sniedzot un saņemot atgriezenisko 

saiti 

PĀRSKATS Kā mēs varam risināt šo problēmu?  

Kas ir mērķauditorija, kuru skar šī problēma?  



 

 

Vai jau pastāv kādi līdzīgi risinājumi no kuriem var mācīties?  

Kādi sociālie uzņēmumi šobrīd darbojas ar mērķi risināt ANO ilgstpējīgas attīstības 

mērķos (IAM) definētos izaicinājumus?  

Kas ir jaunievedums jeb inovācija mūsu piedāvātajā risinājumā?  

Kādas atsauksmes saņēmām no mērķauditorijas?  

 

Šajā nodarbības daļā skolēni analizēs nozīmīgas problēmas un centīsies rast tām 

potenciālos risinājumus, piedāvās un izvērtēs dažādus variantus, kas būtu piemēroti 

mērķauditorijas vajadzībai un konkrētajai problēmai.  

Sprintam ir sešas daļas: 

 

1. Mērķu izvirzīšāna, sniedzot un saņemot atsauksmes 

2. Apvērstā mācīšanās: izpētīt sociālos uzņēmumus, kas risina ANO 

ilgstpējīgas attīstības mērķos (IAM) definētos izaicinājumus 

3. Problēmas noteikšana –  prāta vētra par vajadzībām/problēmām digitālajā 

vidē 

4. Domā, strādā pārī, dalies  

5. Grupu izvirzīto risinājumu novērtēšana 

6. Grupu prezentācijas  

7. Refleksija, kompetenču novērtēšana un portfolio 

 

GRUPAS LIELUMS Neierobežots – grupu darbam piemērots 

LAIKS 2 – 3 stundas 

NEPIECIEŠAMIE 

RESURSI UN 

INSTRUMENTI 

Tiešsaiste: Zoom/Teams/Google meet  

Journeyfolios 

Prāta vētrai: jamboard; miro, mural. 

Tiešsaistes instrumenti balsošanai: pollunit; menti 

SAGATAVOŠANĀS Pedagogs iepazīstina ar uzdevumu un tā mērķi: izveidot vairākus, ar ANO 

ilgstpējīgas attīstības mērķiem (IAM) saistīto problēmu risinājumus, saistot 

individuālās un grupas digitālās prioritātes un stiprās puses ar konkrētām 

digitālām problēmām, kas interesē grupu. 

 

Visa klase kopā pārrunā un vienojas par kritērijiem, pēc kuriem izvērtēt, vai 

radītais risinājums ir efektīvs. Tā grupai tiek dota iespēja labāk izprast 

uzdevuma sasniedzamos mācību rezultātus – radīt vairākus problēmas 

risinājumus digitālajā vidē.  

Tāpēc kritērijos būtu jāiekļauj, ka tiek izmantotas un veicinātas dažādas 

idejošanas metodes un nepieciešamība radīt daudz dažādas idejas.  

https://docs.google.com/presentation/d/19EgRJt0j6BfHcHO3C6wxCACcrSBDZGkARtdR_ozHGrw/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/19EgRJt0j6BfHcHO3C6wxCACcrSBDZGkARtdR_ozHGrw/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/
https://miro.com/online-brainstorm-tool/
https://app.mural.co/
https://pollunit.com/en
https://www.mentimeter.com/es-ES


 

 

Tīmeklī pieejami dažādi resursi par sociālo uzņēmumu darbību un ANO Ilgtspējas 

mērķiem, kurus var pielāgot konkrētās mērķauditorijas vajadzībām.  

 

1. Mērķu izvirzīšana, sniedzot un saņemot atsauksmes 

Skolēni grupās pa 1-3 pastāsta par kompetencēm, kuras uzdevuma laikā vēlas 

pilnveidot un aicina grupas biedrus sniegt atgriezenisko saiti par to, kā kompetenci 

varētu attīstīt. 

Katra grupa vēlreiz pārrunā, kāds ir komandas mērķis, kas tika izvirzīts 2.sprinta 

beigās un precizē, kādi soļi komandai būtu jāveic, lai virzītos pretī mērķa 

sasniegšanai.  

 

2. Apvērstā mācīšanās: izpētīt sociālos uzņēmumus, kas risina ANO 

ilgstpējīgas attīstības mērķos (IAM) definētos izaicinājumus 

 

Skolēni veic uzdevumu, lai veidotu izpratni un gūtu zināšanas par ANO 

Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un sociālajiem uzņēmumiem. 

 

ĪSTENOŠANA 

 

3. Problēmas definēšana - prāta vētras par vajadzībām/problēmām digitālajā vidē 

 

Visa klase piedalās prāta vētrā par vietēja mēroga problēmām, kas saistīti ar grupas Ikigai rezultātiem 

(vai mācību priekšmeta mērķiem). Piemēram, nav vietas, kur atpūsties, dzimumu nevienlīdzības 

problēmas vietējā pašpārvaldē, nepietiekama veselīgas pārtikas pieejamība bērniem, klaiņojošu kaķu 

pārpopulācija. 

 

4. Domā, strādā pārī, dallies 

Skolēni tiek sadalīti grupās un individuāli izvirza 5 problēmas, kas katram rūp visvairāk/jautājumus, ko 

vēlas atbildēt. Grupa var būt tā pati, kas jau strādā no sprintu sākuma, bet var veidot arī jauktas grupas, 

lai skolēni attīstītu prasmi efektīvi strādāt ar citiem klases biedriem. 

5. Iespēju novērtēšana grupā 

1. Skolēni izvēlas, kādu problēmu vēlas risināt.  

2. Viņi veido un attīsta dažādus radošus digitālus risinājumus, definējot, kas būs mērķauditorija / 

potenciālais gala lietotājs.  

3. Viņi salīdzina savus radītos risinājumus ar jau pastāvošajiem, izvērtē līdzīgu risinājumu esamību tirgū, 

veido inovatīvu pieeju savam risinājumam un cenšas atrast unikālo aspektu (selling point).  

4. Viņi prezentē visai grupai/potenciālajiem lietotājiem divus visaugstāk novērtētos risinājumus un 

pamato savu izvēli. Mērķis ir saņemt atgriezenisko saiti par piedāvāto risinājumu, kas ļautu izvēlēties 

vienu konkrēto risinājumu pie kā darbu turpināt.  

 



 

 

6.Grupas prezentācija- Gala lēmums 

Lai pieņemtu gala lēmumu, katra grupa izveido digitālu aptauju, kurā aicina visu klasi balsot par 

labāko risinājumu. 

 

 

NOVĒRTĒJUMS 

7. Refleksija, kompetenču novērtēšana un portfolio 

Izstrādāt kopīgus veiksmes kritērijus, lai atbalstītu uzdevuma novērtēšanu un precizētu 

uzdevuma prasības 

Šajā posmā kopīgi tiek izstrādāti uzdevuma novērtēšanas kritēriji, lai precizētu veiksmīgai uzdevuma 

veikšanai nepieciešamās prasības. Diskusijas laikā nosaka un vienojas par uzdevuma izpildes kritērijiem 

un prasībām, lai veicinātu skolēnu pašu ieguldījumu uzdevuma veidošanā, lai tie būtu pietiekami 

iesaistoši, atbilstoši viņu līmenim un vecumam. Iepazīstieties ar Džona Hattie video Mācību mērķi un 

veiksmīga rezultāta kritēriji (angļu valodā) 

 

Individuāla refleksija par kompetencēm 

Tiek veikts balss paziņojums dienasgrāmatā, kurā tiek atklāta uzdevuma specifika. Skolēni aizpilda 

tiešsaistes mācību dienasgrāmatu, kurā atspoguļojo atšķirības starp grupas Ikigai un individuālajiem 

rezultātiem, tostarp nosaka, kuras kompetences vēlētos turpināt pilnveidot (vai mērķi tika sasniegti vai 

nē). 

Komandas refleksija par uzdevumu 

Skolēni tiek aicināti pastāstīt par to, kā komandai veicās 3.sprintā un piedāvāt veidus, kā 4.sprintā 

savu sniegumu varētu uzlabot (izmantojot izvirzītos kritērijus). 

 

Grupas biedru savstarpējais novērtējums var notikt sekojoši:  

Grupas diskusija notiek Microsoft Teams vai Zoom sarunu telpās. Katrs skolēns uzklausa atgriezenisko 

saiti no grupas biedriem par savu veikumu kopumā:  

 

• kas viņam/viņai šajā sprintā izdevās labi? 

• kam saistībā ar digitālajām kompetencēm, ko skolēns plāno pilnveidot, grupas biedri iesaka pievērst 

uzmanību nākamos sprintos? 

Refleksija, kompetenču novērtēšana un portfolio  

 

Skolēni pārskata uzdevuma rezultātus un iegūtos pierādījumus un novērtē, kuras kompetences ir 

izdevies pilnveidot. Skolēni izvēlas, kurus pierādījumus iekļaut digitālajā portfolio. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dvzeou_u2hM
https://www.youtube.com/watch?v=dvzeou_u2hM


 

 

ŠAJĀ SPRINTĀ NEPIECIEŠAMI PAPILDU RESURSI 

ANO Ilgstpējīgas attīstības mērķu (IAM) darba lapa vai saites uz esošajiem YouTube 

videoklipiem 

· https://worldslargestlesson.globalgoals.org/ 

 · https://go-goals.org/ 

 · https://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/ 

 · https://empatico.org/ 

 · https://www.globalgoals.org/ 

Dažādi “prāta vētras” noderīgi rīki:  

· Mural Jamboard 

· Minecraft, Kahoot! & Quizzizz, lai veicinātu skolēnu iesaistīšanos, izmantojot uz spēlēm balstītu 

mācīšanos  

· OneNote, Wakelet un Flipgrid asinhronai sadarbībai klasē un pat ārpus tās — visā pasaulē! 

· Microsoft Teams un Skype klasē sinhronas mācību vides nodrošināšanai 

· Flipgrid for Student Choice & Voice —l ai sekmētu skolēnu pašiniciatīvu 

 · Microsoft PowerPoint ar video, Sway, Moviemaker, video redaktors, Paint 3D un Adobe Creative 

Cloud, lai veicinātu radošas izpausmes. 

Veidnes un anketas novērtējuma izteikšanai  

Skolēni var paši izveidot novērtējuma veidni vai anketu. Tajā būtu jāparedz 1-5 atbilžu varianti, minot 

piedāvātā risinājuma iespējamos trūkumus un stiprās puses, iekļaujot ieteikumu sadaļu un 

kopvērtējumu. 

 

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/


 

 

4. SPRINTS: HAKATONS. DIGITĀLAIS SOCIĀLAIS 

UZŅĒMUMS. 

MĒRĶI MĒRĶI: 

 

● digitālā veidā noteikt lietotāju vajadzības 

● noteikt un novērtēt risinājumus šo vajadzību apmierināšanai 

● izprast, kā sociālais uzņēmums risina ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus 

● iegūt un izvērtēt atgriezenisko saiti, lai lai iteratīvi radītu problēmu risinājumus 

● Reflektēt un novērtēt kompetenču pilnveidi ar atgriezeniskās saites palīdzību 

PĀRSKATS Kas ir hakatons? 

Kādu digitālo risinājumu mēs varētu izveidot, lai pievienotu vai radītu vērtību? 

Vai tas ir realizējams? 

Kādi instrumenti/materiāli/līdzekļi nepieciešami, lai to izdarītu?  

Kādas izmaiņas mums ir jāveic, reaģējot uz potenciālo lietotāju atsauksmēm? 

 

Visa grupa dalās pārdomās par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM) un īsteno 

prāta vētru par digitālajiem risinājumiem/aktivitātēm/projektiem, kas varētu 

palīdzēt risināt problēmu vai sniegt pievienoto vērtību. Tiek izvēlēta viena ideja, 

kuru analizēt dziļāk un sastādīt detalizētu darbības plānu. Katra grupa izvēlas vienu 

problēmu/darba virzienu un aizpilda biznesa kanvu.  

 

Sprintam ir astoņas daļas: 

1. Mērķu izvirzīšana, sniedzot un saņemot atsauksmes 

2. Iepazīšanās ar sociālajiem uzņēmumiem un hakatoniem 

3. Grupa izvēlas vienu problēmu/vajadzību ko risināt. Ideju ieskicēšana 

4. Empātijas kartes izveide, lai definētu vajadzības, kas jāapmierina 

5. Grupa aizpilda sociālā projekta idejas biznesa kanvu 

6. Grupa prezentē ideju, lai saņemtu atgriezenisko saiti 

7. Aptaujas izveide, lai saņemtu atgriezenisko saiti 

8. Refleksija, kompetenču novērtēšana un portfolio 

 

GRUPAS LIELUMS Neierobežots – grupu darbam piemērots 

LAIKS 2 – 3 stundas 

NEPIECIEŠAMIE 

RESURSI UN 

INSTRUMENTI 

Tiešsaiste: Zoom/Teams/Google meet 

https://app.mural.co/signup?returnUrl=%252Fcreate-team%253FreturnUrl%253D%25252Ftemplate%25252Fe039541c-944d-4d99-8cdb-74979fd2f7c8%25252Fce11b718-75c3-4501-b058-0c8604d0124b%25253Fsource%25253Dglobal


 

 

Journeyfolios 

Canvanizer 

Mural for empathy map  

SAGATAVOŠANĀS Pedagogs iepazīstina ar uzdevumu un tā mērķi: radīt vairākus risinājumus 

globālām problēmām, kas atbilst ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM), 

sasaistot tos ar individuālām un grupas prioritātem un skolēnu digitālās pratības 

stiprajām pusēm. 

Visa klase kopā pārrunā un vienojas par kritērijiem, pēc kuriem izvērtēt, vai 

radītais risinājums ir efektīvs. Tā grupai tiek dota iespēja labāk izprast 

uzdevuma sasniedzamos mācību rezultātus – radīt vairākus problēmas 

risinājumus digitālajā vidē. 

 

Tīmeklī pieejami dažādi resursi par sociālo uzņēmumu darbību un ANO 

Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM), kurus var pielāgot konkrētās mērķauditorijas 

vajadzībām. 

 

1. Mācību mērķu izvirzīšana, sniedzot un saņemot atsauksmes 

Skolēni grupās pa 1-3 pastāsta par kompetencēm, kuras uzdevuma laikā vēlas 

pilnveidot un aicina grupas biedrus sniegt atgriezenisko saiti par to, kā kompetenci 

varētu attīstīt. 

Katra grupa vēlreiz pārrunā, kāds ir komandas mērķis, kas tika izvirzīts 3.sprinta 

beigās un precizē, kādi soļi komandai būtu jāveic, lai mērķi sasniegtu. 

2. Iepazīstināšana ar sociālajiem uzņēmumiem un hakatoniem  

Pedagogs dalās ar inovatīviem uzņēmējdarbības un sociālo uzņēmumu piemēriem, 

kuru darbība ir saistīta ar ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM).  

Pedagogs vērš uzmanību uz kompetencēm un stiprajām pusēm, kas nepieciešamas 

uzņēmējiem, īpaši uzsverot, kā šīs kompetences tiek pielietotas mācoties un darba 

dzīvē. Pedagogs ar piemēriem izskaidro, kas ir hakatons un kā tas tiek organizēts 

un ilustrē hakatonu pielietojumu darba vidē. Hakatons paredz ātru, laikā ierobežotu 

un radošu idejošanas procesu, kurā visi tā dalībnieki sniedz ieguldījumu vērtības 

radīšanā.  

Pedagogs dalās ar dažādu sociālao uzņēmumu piemēriem un aicina skolēnus 

definēt, kādas kompetences nepieciešamas šo uzņēmumu darbiniekiem.  

 

Transform ART - Sociālo inovāciju projekts 

 

Bēgļiem draudzīgs – sociālo inovāciju projekts 

 

GREENSIDERS  

https://docs.google.com/presentation/d/19EgRJt0j6BfHcHO3C6wxCACcrSBDZGkARtdR_ozHGrw/edit?usp=sharing
https://canvanizer.com/
https://app.mural.co/template/e039541c-944d-4d99-8cdb-74979fd2f7c8/ce11b718-75c3-4501-b058-0c8604d0124b?source=global


 

 

 

ĪSTENOŠANA 

3a. Veic izpēti un nosaka vajadzības/problēmas digitālajā vidē (ja izmantojat šo sprintu kā atsevišķu 

nodarbību, šo soli nepieciešams veikt. Ja iepriekš jau ir noteiktas konkrētas risināmās problēmas, tad 

var apskatīt labāko no tām.   

Visa klase diskutē un identificē sociālas problēmas un digitālos izaicinājumus vai tādas, ko var risināt 

digitāli (piemēram, vientulība, krāpšana, dezinformācija, iebiedēšana, pirkšana un pārdošana). 

3b. Grupa izvēlas vienu problēmu/vajadzību, ko risināt 

Skolēni strādā grupās, lai izvēlētos vienu problēmu un prāta vētrā rada idejas, kā šo problēmu var 

risināt. Grupa diskutē par katru radīto ideju un izvēlas vienu ar kuru strādāt tālāk. 

4. Empātijas kartes izveide, lai definētu vajadzības, kas jāapmierina 

Skolēni aizpilda empātijas kartes veidni, lai labāk izprastu savu izvēlēto ideju atbilstoši izvēlētās 

mērķauditorijas/lietotāja vajadzībām.  

 

Ieteicams izmantot tiešsaistes darba virsmu Mural vai līdzīgus digitālos rīkus.  

5. Grupa aizpilda sociālā uzņēmuma biznesa kanvu 

Grupa attīsta sociālā projekta ideju. Izmantojot sociālā uzņēmuma biznesa kanvu, definē 

mērķauditoriju, vīziju un misiju, nepieciešamos resursus u.c. 

Ieteicams izmantot digitālās iespējas, izmantojot Canvanizer un Mural. 

6. Grupa prezentē ideju, lai saņemto atgriezenisko saiti 

Grupa prezentē (pitch formātā) pabeigtu biznesa kanvu visai klasei un pārējie skolēni tiek aicināti uzdot 

jautājumus par radīto ideju vai produktu. 

7. Aptaujas izveide, lai saņemtu atgriezenisko saiti 

Skolēni izveido un izplata īsu aptauju, lai saņemtu atgriezenisko saiti un veiktu nelielu tās analīzi.  

Skolēni izveido aptauju ar retrotool, mentimeeter vai līdzīgu instrumentu palīdzību. 

 

 

 

https://retrotool.io/
https://www.mentimeter.com/


 

 

NOVĒRTĒŠANA  

8. Refleksija, kompetenču novērtēšana un portfolio 

Izstrādāt uzdevuma novērtēšanas kritērijus, lai gūtu izpratni par veiksmīgai uzdevuma veikšanai 

nepieciešamo. 

Skolēni pārrunā un vienojas par kritērijiem, kas nosaka vai sasniegtais uzdevuma rezultāts ir veiksmīgs. 

Diskusijas veicina skolēnu pašu ieguldījumu uzdevuma veidošanā, lai tie būtu pietiekami iesaistoši, 

atbilstoši viņu līmenim un vecumam. Iepazīstieties ar Džona Hattie video Džona Hetija mācīšanās nolūki 

un veiksmes kritēriji 

Individuāla refleksija par kompetencēm 

Skolēni pilda tiešsaistes mācību dienasgrāmatu, kurā reflektē par grupas radītajiem risinājumiem un 

lēmumu pieņemšanas procesu, nosakot, kuras kompetences vēlētos turpināt pilnveidot (vai mērķi tika 

sasniegti vai nē). 

Komandas refleksija par uzdevumu. 

Katrs skolēns dalās pārdomās, kā komandai veicās 4.sprintā un piedāvā idejas, kā 5.sprintā komanda 

varētu savu sniegumu uzlabot (izmantojot izvirzītos kritērijus). 

 

Grupas biedru savstarpējais novērtējums var notikt sekojoši:  

Grupas diskusija notiek Microsoft Teams vai Zoom sarunu telpās. Katrs skolēns uzklausa atgriezenisko 

saiti no grupas biedriem par savu veikumu kopumā:  

 

• kas viņam/viņai šajā sprintā izdevās labi? 

 

• kam saistībā ar digitālajām kompetencēm, ko skolēns plāno pilnveidot, grupas biedri iesaka pievērst 

uzmanību nākamos sprintos? 

Refleksija, kompetenču novērtēšana un portfolio 

Skolēni pārskata uzdevuma rezultātus un iegūtos pierādījumus un novērtē, kuras kompetences ir 

izdevies pilnveidot. Skolēni izvēlas, kurus pierādījumus iekļaut digitālajā portfolio.  

Šāda vedā kompetenču portfolio tiek apkopoti pierādājumi par kompetenču pilnveidi, individuālās 

refleksijas un grupas biedru vērtējums. 

 

 

 



 

 

ŠAJĀ SPRINTĀ NEPIECIEŠAMIE PAPILDU RESURSI 

Labās prakses piemēri: sociālie uzņēmumi un hakatoni 

 

Inovatīvu sociālo uzņēmumu piemēri 

https://www.playeurope-project.eu/manual-of-success-stories/  

 

Hakatonu piemēri 

- Hakatoni, kas organizēti, lai radītu inovatīvus risinājumus Covid-19 pandēmijas problēmu un seku 

risināšanai. 

https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-response-covid-19/hackathons-and-

events#Hackathons  

 

-CitizensHack2022 ir ir hakatons, ko ar Eiropas Komisijas atbalstu organizē UltraHack. Šī hakatona 

mērķis ir veicināt Eiropas pilsoņu iesaisti sociālo problēmu risināšanā.   

https://ultrahack.org/citizenshack-2022  

 

Tiešsaistē rediģējamas biznesa kanvas  

Sociālā biznesa modeļa canva vietnē MURAL, noklikšķiniet uz saites šeit: 

https://app.mural.co/template/612e1574-b457-4d61-89f1-142d7ebad205/8e3ff679-5886-

4cc4-838e-afba5218de4c 

 (https://socialbusinessmodelcanvas.swarthmore.edu/) 

 

5. SPRINTS: ITERĀCIJA UN ĪSTENOŠANA – 

PROTOTIPĒŠANA UN PREZENTĒŠANA. 

MĒRĶI Mērķi 

● izmantot atgriezenisko saiti idejas/risinājuma uzlabošanai 

● attīstīt izpratni par efektīvas prezentācijas galvenajiem elementiem 

● izpētīt dažādas digitālās metodes, lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu 

● definēt precīzus kritērijus, kas nosaka,ka  digitālais sociālais projekts ir veiksmīgs 

PĀRSKATS Kā mēs varam palielināt radītās idejas vērtību? 

Kā jums patīk mūsu risinājums? 

Kura ideja ir labākā? 

 

https://www.playeurope-project.eu/manual-of-success-stories/
https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-response-covid-19/hackathons-and-events#Hackathons
https://joinup.ec.europa.eu/collection/digital-response-covid-19/hackathons-and-events#Hackathons
https://ultrahack.org/citizenshack-2022
https://socialbusinessmodelcanvas.swarthmore.edu/


 

 

Šajā nodarbībā skolēni kopīgi uzlabo jeb iterē savu sociālā projekta ideju, ņemot 

vērā saņemto saņemto atgriezenisko saiti un prezentē uzlaboto ideju, ilustrējot, kā 

viņu idejas var tikt īstenotas dzīvē.  

Sprintam ir sešas daļas 

 

1. Izvirzīt mācību mērķus, sniegt un saņemt atgriezenisko saiti 

2. Grupās izvērtē saņemto atgriezenisko saiti un uzlabot biznesa ideju 

3. Nelielās grupās prezentē uzlabotās idejas un īstenošanas plānu 

4. Visa klase kopā izvirza kritērijus, kas nosaka, vai sociālais projekts ir 

veiksmīgs 

5. Visa klase balso par labāko ideju 

6. Refleksija, kompetenču novērtēšana un portfolio 

 

GRUPAS LIELUMS Neierobežots – grupu darbam piemērots 

LAIKS 2 – 3 stundas 

NEPIECIEŠAMIE 

RESURSI UN 

INSTRUMENTI 

Tiešsaiste: Zoom/Teams/Google meet  

Journeyfolios 

Digitālās prototipēšanas instruments: Digital prototyping tool 

Tiešsaistes balsošanas instrumenti: pollunit; menti 

 

SAGATAVOŠANĀS Pedagogs iepazīstina ar uzdevumu un tā mērķi: izvērtēt saņemto atgriezenisko 

saiti un atbilstoši uzlabot ideju, pakalpojumu vai produktu. Pēc idejas 

uzlabošanas, plānot nākamos darbības soļus un definēt projekta veiksmīgas 

īstenošanas kritērijus. Visa klase kopā nosaka digitāla sociālā projekta veiksmīgas 

īstenošanas kritērijus. 

 

1. Izvirzīt mācību mērķus, sniedzot un saņemot atgriezenisko saiti 

Skolēni grupās pa 1-3 pastāsta par kompetencēm, kuras uzdevuma laikā vēlas 

pilnveidot un aicina grupas biedrus sniegt atgriezenisko saiti par to, kā kompetenci 

varētu attīstīt. 

Katra grupa vēlreiz pārrunā, kāds ir komandas mērķis, kas tika izvirzīts 3.sprinta 

beigās un precizē, kādi soļi komandai būtu jāveic, lai virzītos pretī mērķa 

sasniegšanai.  

 

 

ĪSTENOŠANA 
 

https://uizard.io/es/
https://pollunit.com/en
https://www.mentimeter.com/es-ES


 

 

2. Grupās izvērtē saņemto atgriezenisko saiti un uzlabot biznesa ideju 

Skolēni izvērtē iepriekšējā sprintā saņemto atgriezenisko saiti un uzlabo savu produktu/pakalpojumu. 

Skolēni veido digitālu prototipu, ko izmantot savā prezentācijas runā (pitch). Skolēnus jāiedrošina 

prototipa izveidē izmantot dažādus digitālos rīkus, kā piemēram, Uizard vai Wondershare, kam 

pieejama bezmaksas izmēģinājuma versijas.  

3. Grupas prezentē uzlabotās idejas un īstenošanas soļus. 

Skolēni pēta interneta resursus, lai izveidotu veiksmīgas prezentācijas runas (pitch) kritērijus. Vadoties 

pēc definētajiem kritērijiem, katra grupa veida 3-4 minūšu garu prezentācijas runu, lai pastāstītu par 

savu ideju visai klasei.  

 

Lifta runa - labākie piemēri un veidnes 

4. Visa klase nosaka veiksmīga digitālā sociālā projekta kritērijus 

Pedagogs informē, ka visi projekti piedalās konkursā un labākie projekti var iegūt balvas dažādās 

kategorijās. Visa grupa rada idejas par to kādas kategorijas varētu piešķirt projektiem. Notiek 

balsojums, kurā tiek noteiktas vairākas balvu kategorijas, tā lai katra grupa varētu iegūt vienu balvu 

(piemēram, četras grupas izvirza četras balvu kategorijas).  

 

Katrai grupai tiek piešķirta balvas kategorija, un tai ir jāizstrādā 4 kritēriji, lai palīdzētu 

izvēlēties uzvarējušo ideju savā kategorijā. 

Katra grupa veido balsošanas aptauju, kurā visa klase balso par katru balvas kategoriju. Visi nobalso 

un uzvarētāji katrā kategorijā saņem balvu.  

 

5. Visa klase balso par labāko ideju 

Visa klase nosaka kritērijus labākajai projekta idejai. Grupas prezentē savas projektu idejas visai klasei 

(izmantojot canva vai savu radīto prototipu). Visi skolēni dalās pārdomās un sniedz idejas, kā šo 

projekta ideju varētu attīstīt un īstenot. 

 

NOVĒRTĒJUMS 

6. Refleksija, kompetenču novērtēšana un portfolio 

Šajā posmā kopīgi tiek izstrādāti uzdevuma novērtēšanas kritēriji, lai precizētu veiksmīgai uzdevuma 

veikšanai nepieciešamās prasības. 

Skolēni pārrunā un vienojas par kritērijiem, kas nosaka vai sasniegtais uzdevuma rezultāts ir 

veiksmīgs. Diskusijas laikā nosaka un vienojas par uzdevuma izpildes kritērijiem un prasībām, lai 

veicinātu skolēnu pašu ieguldījumu uzdevuma veidošanā, lai tie būtu pietiekami iesaistoši, atbilstoši 

viņu līmenim un vecumam. Iepazīstieties ar Džona Hattie video Mācību mērķi un veiksmīga rezultāta 

kritēriji (angļu valodā) 

Individuālas pārdomas par kompetencēm 

Skolēni pilda tiešsaistes mācību dienasgrāmatu, kurā reflektē par grupas radītajiem risinājumiem un 

https://uizard.io/es/
https://mockitt.wondershare.com/
https://www.youtube.com/watch?v=r-iETptU7JY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dvzeou_u2hM
https://www.youtube.com/watch?v=dvzeou_u2hM


 

 

lēmumu pieņemšanas procesu, kā arī nosaka, kuras kompetences vēlētos turpināt pilnveidot (vai mērķi 

tika sasniegti vai nē). 

Komandas refleksija par uzdevumu. 

Skolēni tiek aicināti pastāstīt par to, kā komandai veicās 5.sprintā (izmantojot izvirzītos kritērijus). 

Grupas biedru savstarpējais novērtējums var notikt sekojoši:  

Grupas diskusija notiek Microsoft Teams vai Zoom sarunu telpās. Katrs skolēns uzklausa atgriezenisko 

saiti no grupas biedriem par veikumu kopumā:  

 

• kas viņam/viņai šajā sprintā izdevās labi? 

 

• kam saistībā ar digitālajām kompetencēm, ko plānots pilnveidot, grupas biedri iesaka pievērst 

uzmanību nākamos sprintos? 

 

Refleksija, kompetenču novērtēšana un portfolio 

Skolēni pārskata uzdevuma rezultātus un iegūtos pierādījumus un novērtē, kuras kompetences ir 

izdevies pilnveidot. Skolēni izvēlas, kurus pierādījumus iekļaut digitālajā portfolio.  

Šādā vedā kompetenču portfolio tiek apkopoti pierādājumi par kompetenču pilnveidi, individuālās 

refleksijas un grupas biedru vērtējums. 

 

REFLEKSIJAS UN IEGŪTO ZINĀŠANU 

NOVĒRTĒŠANAS SEMINĀRS. 

 

MĒRĶI Mērķi 

 

● Izdarīt uz faktiem balstītus secinājumus par ieguvumiem un izaugsmi, kas gūti 

mācību laikā 

● Dalīties savā izaugsmes ceļā ar citiem, prezentējot journeyfolio 

● Iegūt digitālās nozīmītes par gūtajām zināšanām  

PĀRSKATS Ko mēs esam iemācījušies? 



 

 

Kā esat pilnveidojuši savas kompetences? 

Kādus pierādījumus esam ieguvuši? 

Ko mēs darīsim tālāk? 

 

Skolēni reflektē par mācību laikā gūto pieredzi, izvēlas un apkopo papildu 
pierādījumus savu kompetenču pilnveidei un to prezentē. Saņem digitālo 
nozīmīti par gūtajām zināšanām. 

Semināram ir četri daļas: 

 

1. Komandas progresa prezentācijas 

2. Individuālu skolēnu progresa un portfolio prezentācija 

3. Divas zvaigznes un vēlēšanās 

4. Digitālās nozīmītes piešķiršana 

 

GRUPAS LIELUMS Neierobežots – grupu darbam piemērots 

LAIKS 2 – 3 stundas 

NEPIECIEŠAMIE 

RESURSI UN 

INSTRUMENTI 

Tiešsaiste: Zoom/Teams/Google meet 

Journeyfolios 

 

SAGATAVOŠANĀS Pedagogs iepazīstina ar aktivitāšu pārskatu un mērķi, t.i., prezentēt izaugsmes 

apliecinājumus, apzināties un nosvinēt avu kompetenču pilnveidi.  

 

Katra grupa sagatavo prezentāciju par progresu attiecībā pret grupās 

nospraustajiem mērķiem  

 

Katrs skolēns aizpilda savu journeyfolio, lai ar to iepazīstinātu pārejos grupas 

biedrus. 

 

ĪSTENOŠANA 

1. Komandas progresa prezentācijas 

Katra grupa iepazīstina ar savu prasmju apguves procesu un progresu, dalās ar saviem mērķiem un 

pārdomām, kā arī saņem diskusijas laikā saņem atgriezenisko saiti no citiem grupas biedriem.   

 

2. Individuālu skolēnu progresa un portfolio prezentācija 

Skolēni iepazīstina ar savu journeyfolio (tostarp slaidi par katru sprintu ar norādītiem mērķiem, kas 

tika sasniegti), izceļot to, ko ir apguvuši un kuras kompetences tika pilnveidotas. 

 

3. Divas zvaigznes un vēlēšanās 

https://docs.google.com/presentation/d/19EgRJt0j6BfHcHO3C6wxCACcrSBDZGkARtdR_ozHGrw/edit?usp=sharing


 

 

Visi skolēni kopā veido digitālu plakātu kopstrādes kanvā/jamboard, kurā ieraksta: divas lietas, ko 

apguvuši mācību laikā un vienu lietu, ko turpinās apgūt.  

 

 

NOVĒRTĒJUMS 

4. Digitālo nozīmīšu piešķiršana 

 

Skolēns piesakās konkrētai digitālai nozīmītei no nozīmīšu fabrikā pieejamajām nozīmītēm. Skolēns 

aicina visu grupu sniegt atsauksmes par viņu. Skolēni dalās ar savām iegūtajām nozīmītēm un norāda 

saiti uz savu journeyfolio.  

Idejām: gogocarto.fr 

 

NORĀDES PEDAGOGIEM 

 

Šeit jūs atradīsiet dažus papildus ieteikumus un resursus, kas jums varētu noderēt katra sprinta 

īstenošanai. 

1.SPRINTS  NORĀDES 

1. Skolēnu sadalīšana grupās – kāpēc gan uztraukties? 

 

1. Atbalsts 

Kad skolēni strādā kopā grupās, lai sasniegtu kopīgus mācību mērķus, viņi var viens otru iedrošināt, lai 

motivētu sasniegt mērķus. Tā var būt pozitīva un patīkama pieredze. 

2. Apņemšanās 

Tā kā katrs mācību grupas vai komandas dalībnieks apņemas pilnībā piedalīties grupā, skolēni mēdz 

būt lietas kursā par uzdevumiem. Dalība mācību komandā palīdz labāk izprast uzdevumus un uzturēt 

motivāciju. 

3. Diskusijas un komunikācija 

Darbs mācību grupās var palīdzēt skolēniem attīstīties kā personībām un kā profesionāļiem. Mācību 

grupas mudina to dalībniekus domāt radoši un attīstit komunikācijas prasmes, kas palīdz uzlabot 

izpratni par mācību vielu. Ir pierādīts, ka tie, kas piedalās mācību grupās, jūtas pārliecinātāki par savu 

mācību mērķu sasniegšanu. Kopumā lielākā daļa darba vietu prasa sadarbību ar kolēģiem projektos, 

tāpēc mācību grupas ir lieliska praktisks izmēģinajums, gatavojoties darba videi. 



 

 

4. "Divas galvas ir labākas par vienu." 

Skolēniem ir tendence ātrāk mācīties, strādājot grupā, nevis strādājot vienatnē. Kad skolēni strādā 

grupās, viņiem ir iespēja izskaidrot jēdzienus, pārskatīt materiālu, apmainīties ar idejām un 

nepiekrist/pamatot. Tā kā ikvienam piemīt savi individuāli talanti un unikāls domu gājiens, grupas 

dalībnieki var mācīties viens no otra. Grupas dalībnieki var arī izskaidrot citiem grupas dalībniekiem 

kādus jēdzienus, ko viņi saprot. Strādājot grupās, ir iespējams koncentrēties uz plašāku tēmu klāstu, jo 

vairākiem cilvēkiem ir zināšanas par to. Viens vai vairāki grupas dalībnieki, visticamāk, saprot kaut ko 

tādu, ko citi nesaprot. Viņi var izvirzīt idejas, kuras citiem nav ienākušas prātā. 

5. Apgūstiet jaunus mācīšanās paradumus/prasmes 

Vienmēr ir veidi, kā uzlabot mācību metodes/pieeju. Pievienošanās mācību grupai nodrošinās 

skolēniem iespēju novērot visdažādākās mācību metodes un iekļaut tās savā mācīšanās instrumentu 

komplektā. 

6. Informācijas paskaidrošana pārējiem grupas dalībniekiem 

Informācijas un dažādu jēdzienu mācīšana/skaidrošana citiem grupas dalībniekiem palīdzēs skolēniem 

nostiprināt jaunas  informācijas un jēdzienu apguvi. 

7. Mijiedarbība – patīkama mācīšanās 

Mācības grupā ir lielisks veids, kā dažādot nodarbības. Var būt ļoti vienmuļi un nogurdinoši pavadīt 

ilgas stundas vienatnē, un tas ir būtisks risks, mācoties un strādājot tiešsaistē. Pievienošanās mācību 

grupai padara mācīšanas procesu daudz pilnvērtīgāku un patīkamāku. 

8. Dažādas perspektīvas 

Katram grupas dalībniekam ir dažādas īpašības/idejas, ko piedāvāt mācību grupai. Grupās skolēniem ir 

jāuzklausa un jāpielāgojas dažādiem viedokļiem, kas var palīdzēt viņiem veidot savus uzskatus. 

Klausīšanās un jautājumu uzdošana sniegs vairāk vielu pārdomām, vienlaikus attīstot kritiskās 

domāšanas prasmes. 

9. Citas priekšrocības 

Daži skolēni nelabprāt uzdod jautājumus klasē. Viņiem bieži vien ir vieglāk to izdarīt nelielā mācību 

grupā un tiešsaistē. Klausīšanās un apspriešana piešķir mācību pieredzei spēcīgu klausīšanās prasmju 

dimensiju. 

 

 

 
2) Dažādi skolēnu grupēšanas veidi 



 

 

Nejauši — grupējiet skolēnus nejauši, lozējot vai izmantojot kādu interneta lietotni, lai izvēlētos. Šī 

pieeja ir laba, ja vēlaties vienāda lieluma grupas un vēlaties, lai skolēni nebūtu grupās ar saviem 

draugiem. 

Homogēni — grupējiet skolēni, pamatojoties uz līdzīgiem akadēmisko sasniegumu līmeņiem. 

Piemēram, tie var būt arī vērtēšanā iegūtie tipi vai kompetenču pilnveides mērķi. 

Heterogēni — grupējiet skolenus, pamatojoties uz atšķirībām. Lai komandā iedalītu skolēnus ar līdera 

prasmēm, atbalsta sniegšanas prasmēm u.c. Komandā nepieciešami gan tie, kas vada, gan tie ,kas 

līdzdarbojas.  

Intereses — grupējiet skolēnus pēc līdzīgām interesēm. Skolēni parasti ir motivētāki, ja viņiem ir 

kopīgas intereses. 

Mācību stils — grupējiet skolēnus, pamatojoties uz viņu mācīšanās stiliem vai mācīšanās izvēlēm. Ja 

viņi ir lingvisti, iedaliet viņus kopā ar citiem valodu apguvējiem. 

Zināšanas par tēmu — skolēni ar līdzīgām zināšanām var dalīties informācijā viens ar otru, kas var 

apstiprināt un veicināt viņu izpratni un celt pašapziņu. 

Prasme vai stratēģija — skolēnu grupēšana atbilstoši viņu prasmēm vai stratēģijai, var aizpilldīt 

prasmju robus un veicināt to skolēnu izaugsmi, kam tas visvairāk nepieciešams. 

Un visbeidzot… 

Skolēnu izvēle — ļaujiet skolēniem sadalīties grupās pašiem. Pašu veikta izvēle veido atbildības izjūtu 

un palīdz kļūt patstāvīgākiem. 

 

3) Kas ir IKIGAI un kā to lietot 

Ikigai ir japāņu termins, kas iemieso ideju par laimi dzīvē. Būtībā ikigai ir iemesls, kāpēc jūs ceļaties no 

rīta. Tas sastāv no diviem vārdiem: iki, kas nozīmē dzīvi un gai, kas raksturo vērtību vai vērtības. Šajā 

projektā mēs izmantojam Ikigai kā rīku, lai mudinātu skolēnus pārdomāt un novērtēt savas stiprās puses 

un motivāciju, lai mērķtiecīgāk un jēgpilnāk viņus iesaistītu darbā. Savu kompetenču novērtēšana 

dažādās metodoloģijas daļās palīdzēs skolēniem labāk izprast savas stiprās puses, potenciālu, 

motivāciju un lēmumus savā ikdienas dzīvē.Šajā gadījumā mēs strādājam ar Ikigai digitālo versiju, kas 

ļauj skolēniem labāk izprast savu digitālo-es. 

Komandas identitātes izveide 

Grupas Ikigai uzdevumā grupai tiek lūgts noteikt grupas dalībnieku stiprās puses, vadoties pēc 

pašnovērtējuma. Katrs grupas dalībnieks būs noteicis savas 5 stiprās puses, ko likt lietā komandas 

darbā.  



 

 

Katrai grupai ir jāizveido katrs no tālāk minētajiem elementiem - nosaukums, logotips/attēls, motīva 

dziesma (t.i., dziesma, kas, viņuprāt, raksturo grupu vai dod enerģiju), misijas apraksts. 

Misijas skaidrojums un piemēri 

Misijas paziņojumā ir trīs sastāvdaļas, kas ietver grupas, organizācijas vai uzņēmuma mērķi, vērtības un 

mērķus. Misijas paziņojums ir īss skaidrojums par organizācijas pastāvēšanas iemeslu. Tas apraksta 

organizācijas mērķi un vispārējo nodomu. Misijas paziņojums atbalsta vīziju un kalpo, lai paziņotu 

darbiniekiem, klientiem, pārdevējiem un citām ieinteresētajām personām mērķi un virzienu. 

1. Starbucks — lai iedvesmotu un audzinātu cilvēka garu — viena persona, viena krūze un viena vide 

2. Nike — lai sniegtu iedvesmu un inovācijas ikvienam sportistam* pasaulē. *Ja tev ir ķermenis, tu esi 

sportists 

5. Tesla — lai paātrinātu pasaules pāreju uz ilgtspējīgu enerģiju. 

6. IKEA — lai radītu labāku ikdienu daudziem cilvēkiem 

7. Sony – būt par uzņēmumu, kas iedvesmo un piepilda tavu zinātkāri 

8. Microsoft — ļaut cilvēkiem un uzņēmumiem visā pasaulē pilnībā realizēt savu potenciālu 

9. Google — lai sakārtotu pasaules informāciju un padarītu to vispārēji pieejamu un noderīgu. 

10. Adobe — lai virzītu tīmekli uz priekšu un nodrošinātu tīmekļa dizaineriem un izstrādātājiem pasaulē 

labākos rīkus un pakalpojumus 

Kā uzrakstīt misijas paziņojumu 

Šeit ir aprakstīti soļi, kā sākt veidot misijas paziņojumu: 

● Uzrakstiet teikumu, kas vispārīgi izskaidro, ko jūsu grupa dara/prot. 

● Uzskaitiet dažas savas pamatvērtības. 

● Paturot prātā šīs pamatvērtības, uzrakstiet teikumu, kurā paskaidrots, ko jūsu grupa dara/kādu 

labumu tā sniedz 

● Uzrakstiet teikumu, kurā paskaidrots, kāpēc jūsu grupa dara to, ko dara/kas labs tajā ir. 

● Apskatiet trīs uzrakstītos teikumus un pēc tam mēģiniet apvienot un apkopot šīs idejas, lai jūsu misijas 

izklāsts būtu pēc iespējas precīzāks. 

4) Kāda ir laba prezentācija? 

Šeit ir daži padomi, ar kuriem dalīties ar skolēniem – ir ieteicams aicināt skolēnus piedalīties šo 

padomu izveidē 



 

 

1. Demonstrējiet savu aizrautību un komunicējiet ar savu auditoriju 

2. Koncentrējieties uz auditorijas vajadzībām 

3. Nesarežģījiet: koncentrējieties uz savu svarīgāko ziņu  

4. Smaidiet un izveidojiet acu kontaktu ar auditoriju 

5. Izmantojiet savu balsi efektīvi 

6. Izmantojiet arī savu ķermeni 

7. Atpūtieties, elpojiet un izbaudiet 

5) Noteikumu izveide tiešsaistes mācībām 

Uzvedības vadība tiešsaistē – vērtības un prioritātes 

Raksts “Tiešsaistes klases vadība: pieci padomi, kā mainīties” 

Kā izveidot tiešsaistes līgumu, izmantojot veidnes vai līdzīgas formas 

Kā lejupielādet video no Youtube 

Kā izveidot veidlapu, izmantojot Microsoft Forms 

 

2.SPRINTS  NORĀDES 

1) Projekta plānošana 

Projekta plānošana ar spēli Who Do 

Spēles mērķis – šīs spēles mērķis ir identificēt ieinteresētās puses un noskaidrot mērķus. 

Spēlētāju skaits: 1–10 

Spēles ilgums: 20-45 minūtes 

Kā spēlēt 

Ko jūs vēlaties panākt? Gandrīz visām inciatīvam, kas vēlas panākt būtisku ietekmi ir nepieciešama 

palīdzība no citiem. Iesaistīto pušu + DO saraksta izveidošana ir vienkāršs veids, kā īstenot apņemšanos. 

1. Sāciet ar vīziju. Izrakstiet vai vizualizējiet lielo mērķi. 

2. Tiešsaistes rīkā izveidojiet divu sleju matricu, kuru varat kopīgot ar visiem un uzrakstiet “WHO” 

kreisajā pusē un “DO” labajā pusē. 



 

 

3. Jautājiet: Kam jāpiedalās, lai tas notiktu? Kas ir lēmumu pieņēmējs? Kam ir vajadzīge līdzekļi? Kādi 

var būt šķērsļi? Kā atbalsts ir nepieciešams? Šīs personas vai grupas ir jūsu projektā iesaistītās puses. 

4. DO bieži vien ir grūtāk. Katrai iesaistītajai pusei jautājiet: kas viņiem jādara vai jādara citādi? Kādas 

darbības palīdzēs virzīties uz lielo mērķi? Runājiet tik ilgi līdz katra iesaistītā puse ir izvirzījusi vēlamu un 

izmērāmu darbību.  Sakārtojiet iesaistītas puses un DO pēc to svarīgājuma? Kurš ir pirmajā vietā?  

Stratēģija 

Pievērsiet uzmanību darbībai. Veicot prāta vētras par DO sadaļu, bieži darāmos darbus cenšamies sev 

atvieglot “mēs tikai vēlamies, lai viņi saprastu”. Visbiežāk, ja vēlaties, lai cilvēki kaut ko saprastu, tas ir 

tāpēc, ka vēlaties, lai viņi kaut ko mainītu vai iemācītos, ko viņi pēc tam var “DARĪT”. Pajautājiet sev vai 

grupai: "Kas notiks, kad viņi sapratīs?" Neaizmirstiet to, ko patiešām vēlaties: darbību. 

  WhoDo — spēļu vētra 

 

2) Atsauksmes sniegšana 

Lai atgriezeniskā saite būtu efektīva, tai jābūt konkrētai, konstruktīvai, pozitīvai un savlaicīgai. Kad 

skolēniem ir nepieciešams atbalsts un iedrošinājums, atgriezeniskajai saitei vajadzētu līdzsvarot 

pozitīvus novērojumus ar priekšlikumiem uzlabojumu veikšanai. Daudzi pedagogi iesaka pozitīvo 

komentāru un ieteikumu attiecību 2-1. 

Padomi, kā iegūt atgriezenisko saiti no vienaudžiem: 

● Nodrošiniet, lai atgriezeniskā saite būtu paredzēta, veidota un sniegta tā, lai tā būtu atbalstoša un 

palīdzētu saņēmējam pilnveidoties. Māciet skolēniem, kā izmantot ķermeņa valodu un balss toni, lai 

motivētu saņēmēju. 

● Jo biežākas un ikdienišķākas būs salīdzinošās atgriezeniskās saites sesijas, jo labāk un ērtāk skolēni 

jūtīsies un varēs brīvāk dalīties konstruktīvās atsauksmēs un tās saņemt. 

● Lūdziet skolēnus sagatavot savas atsauksmes un tās rūpīgi pārdomāt. Palūdziet skolēniem noteikt 

konkrētus aspektus, kuriem viņi vēlas pievērsties, un noformulēt, ko viņi teiks. Ja iespējams, sniedziet 

piemērus un apsveriet iespēju piedāvāt ieteikumus, lai atgriezeniskā saite būtu fokusēta. 

● Ne visiem vienlīdzīgi patīk dzirdēt konstruktīvas atsauksmes. Dažiem skolēniem varētu patikt uzzināt, 

kādas prasmes viņi var uzlabot no tiešas, konstruktīvas kritikas, savukārt citi varētu dot priekšroku 

maigākai pieejai ar ieteikumiem un norādījumiem kāda aspekta uzlabošanai. Atbalstiet savus skolēnus, 

lai viņi spētu atšķirt, kādā veidā viņi sniedz atsauksmes. 

● Mērķis ir veicināt “izaugsmes domāšanas veidu”. Domāšanas veids var ļoti ietekmēt to, kā skolēni 

apstrādā konstruktīvu kritiku. "Fiksēts" domāšanas veids ir tāds, kas koncentrējas tikai uz darbības 

rezultātu. Ja cilvēkam neizdodas mēģinājums, tad fiksētais domāšanas veids uzskata, ka visi centieni ir 

neveiksmīgi. Turpretim "izaugsmes" domāšanas veids ir vērtīgs procesā, nevis iznākumā. Ja personas 



 

 

mēģinājums neizdodas, izaugsmes domāšanas veids koncentrējas uz mazākajiem sasniegumiem visā 

procesā un apsver, kā tie varētu būt noderīgi turpmākajos centienos. 

● Pārliecinieties, ka atsauksmes ir iespējams apkopot. Sniedzot pārāk daudz ideju uzlabošanai, skolēni 

var apjukt. Izvēlieties vienu līdz trīs atsauksmju piemērus, ar kuriem dalīties, atkarībā no vienaudžiem 

un darbībām, kas jāveic. 

● Māciet saviem skolēniem demonstrēt empātiju. Atsauksmju saņemšana var būt neērta. Pārliecinieties, 

ka jūsu skolēni saprot, kā parādīt empātiju, kad viņi ir atgriezeniskās saites sniedzēja lomā. Mudiniet 

skolēnus izmantot šo empātiju, lai apsvērtu, kā viņi varētu justies un reaģēt uz kļūdām, nepareizām 

darbībām vai citu kritiku par viņu darbu. Empātija var palīdzēt skolēniem un viņu vienaudžiem veidot 

produktīvu sarunu ar pozitīvu rezultātu. 

Ir arī ieteicams ļaut atgriezeniskās saites saņēmējam atbildēt uz atsauksmēm. 

 

 

3.SPRINTS  NORĀDES  

1) Apvērstā mācīšanās - kā un kāpēc 

Apvērstās mācības ir pedagoģisks modelis, kurā notiek izmaiņas ierastajā lekciju un mājas darbu 

kārtībā. Skolēni pirms nodarbības asinhroni skatās īsas videolekcijas vai citu digitālu saturu. Pēc tam 

nodarbībās laiks tiek veltīts aktīvam mācību procesam, piemēram, diskusijām, uz projektiem vai 

problēmu risināšanu balstītiem uzdevumiem vai laboratorijas darbiem. Šis mācību modelis ļauj 

pedagogiem vadīt skolēnu mācīšanos, atbildot uz viņu jautājumiem un pielāgojot mācību norisi 

nodarbības gaitā. Tradicionālie mājasdarbi ir daļa no sinhronās vai klātienes nodarbības ar pedagoga 

atbalstu. 

Mācību stundas apvēršana piedāvā to, ka nodarbībās pavadītais laiks tika izmantots, lai skolēnus 

aktīvi iesaistītu mācībās, izmantojot aktīvas mācību metodes, nevis tikai piedāvātu lekcijas. Tas ir 

process, kurā tradicionālās lekcijas tiek aizstātas ar uz skolēniem vērstām mācīšanās stratēģijām, 

piemēram, aktīvām mācībām, diskusijām, uz problēmu risināšanu balstītu mācīšanos un citiem grupu 

darba veidiem. Satura apguve tiek nodrošināta ārpus klases, bieži izmantojot video vai tekstus, kas 

jāizlasa pirms nodarbības. 

Klases apvēršanas scenārijam nav vienas noteiktas formulas, jo pārvēršanas apjoms var atšķirties 

atkarībā no konkrētas klases un tās dinamikas. Daži piemēri:  

● Pedagogs integrē 5–10 minūšu praktiskas mācīšanās aktivitāti nodarbības laika un attiecīgi 

samazina lekcijas garumu par 5–10 minūtēm. 



 

 

● Pedagogs izstrādā kursu, kas pilnībā nodrošina saturu, izmantojot video fragmentus, lasīšanu pirms 

nodarbības un zināšanu pārbaudes vingrinājumus, bet nodarbības laiku izmanto grupu darba 

aktivitātēm. 

Kāpēc apvērst mācību stundu? 

● Satura apguves pārvietošana ārpus klases ļauj vairāk laika veltīt mācību aktivitātēm, piemēram, 

mācībām no vienaudžiem vai praktiskām aktivitātēm. 

● Ir pierādīts, ka interaktīvās mācīšanas metodes, piemēram, divas iepriekš minētās, uzlabo mācību 

rezultātus (Crouch & Mazur, 2001; Deslauriers, Schelew & Wieman, 2011). 

● Līdz ar tehnoloģiju parādīšanos, kas atvieglo satura nodrošināšanu, piemēram, lekciju skatīšanās 

tiešsaistē, videoklipi un cita tiešsaistē pieejamā informāciju, tiek nodrošināti dažādi veidi, kā skolēni 

var gūt zināšanas. Lekcijas vairs nav tik būtiskas satura nodrošināšanai kā iepriekš. 

● Skolēni apliecina,  ka viņi dod priekšroku mācību priekšmetiem, kuros ir tiešsaistes komponenti 

(Dahlstrom, 2012). 

Apsvērumi, lai izlemtu par labu apvērstajām mācībām 

Satura apguves pārcelšana ārpus klases pieprasa, lai skolēni pašregulētt savu mācīšanos. Lai palīdzētu 

skolēniem to darīt, izmēģiniet sekojošas metodes: 

● Informējiet, cik daudz laika ir nepieciešams katra mācību uzdevuma veikšanai. 

● Nodrošiniet rubriku, lai formulētu paredzamos uzdevuma rezultātus un novērtējumu. 

● Mudiniet skolēnus izveidot mācību plānu. Šis solis ir svarīgāks priekšmetos, kuros nepieciešams 

daudz darba tiešsaistē. 

● Sadaliet nozīmīgākus tiešsaistes uzdevumus mazākās daļās un izveidojiet pakāpeniskus termiņus. 

● Iekļaujiet klases biedru atsauksmes. Piemēram, ja vēlaties skolēniem sniegt atbildes pēc lasīšanas, 

uzdevumā iekļaujiet arī vienaudžu atbildes. 

● Iekļaujiet stimulus tiešsaistes vai ārpusstundu uzdevumu veikšanai. Piemēram, lasīšanas 

uzdevumiem pieprasiet, lai skolēni pirms stundas izpilda kādu viktorīnu, kas savukārt veido nelielu 

daļu no atzīmes. Varat arī stundas sākumā organizēt ātru piecu minūšu viktorīnu un ļaut skolēniem 

nopelnīt papildu punktus par pareizām atbildēm. 



 

 

● Šādām viktorīnām Canvas uzstādījumu funkcija ļaus skolēniem saņemt papildu informāciju tikai tad, 

kad viktorīna būs aizpildīta. 

● Pārrunājiet un informējiet,ka jūs sagaidāt, ka skolēni pirms stundas iepazīsies ar mācību vielu. 

Ieaudziniet atbildību par patstāvīgā darba aktivitātēm, atzīmējot, ka to nedarīšana samazina klātienes 

nodarbību vērtību  gan viņiem pašiem, gan  citiem skolēniem. Skolēniem jābūt atbildīgiem par to, lai 

viņi nepieviltu sevi vai klasesbiedrus. Varat palīdzēt noteikumu veidošanā. 

Ņemiet vērā, ka jūsu klases aktivitāšu efektivitāti var ietekmēt tas, vai skolēni uz stundu ir ieradušies 

sagatavoti. Iepriekš padomājiet par to, kā jūs mudināsit skolēnus izpildīt uzdevumus pirms klātienes 

stundas. Faculty Focus piedāvā rakstu ar divām stratēģijām, kā likt skolēniem lasīt. 

Ar ko sākt mācību apvēršanu 

Sāciet pamazām. Izvēlieties vienu nodarbību un vienu jaunu aktivitāti, ko vēlaties izmēģināt. 

Paturiet prātā šādus jautājumus: 

● Kā es varu jēgpilni nodrošināt mācību saturu skolēniem ārpus nodarbības? 

● Ko skolēni var darīt stundā, kas veicinātu jēgpilnu mācīšanos? 

Darba stratēģija: 

● Uzdodiet iepazīties ar mācību vielu pirms stundas un lieciet skolēniem pirms nodarbības aizpildīt 

viktorīnu par izlasīto 

● Izveidojiet videoklipus, kuros tiek aplūkota stundas tēma un skolēniem tie jānoskatās pirms stundas. 

● Integrējiet nelielus pārbaudes darbus vai kādu citu aktivitāti, kas skolēniem liek apgūt materiālu, 

piemēram, aiciniet skolēnus ierasties stundā ar vienu vai diviem jautājumiem par šo tēmu. 

● Lūdziet skolēnus piedalīties tiešsaistes diskusijās, pieprasot viņiem atrast, dalīties un izveidot saites 

ar atbilstošu tiešsaistes informāciju. 

Mācību metodes: 

● Aktīvās mācīšanās metodes. Ļaujiet skolēniem izmantot apgūtās zināšanas stundā, kur viņi var lūgt 

vienaudžiem vai pedagogam atsauksmes un skaidrojumus. 

● Vienaudžu norādes: skolēni var mācīt viens otru, skaidrojot jēdzienus vai strādājot pie nelielām 

problēmām. 



 

 

● Mācīšanās sadarbībā: ir vairākas aktivitātes, ko skolēni var veikt, lai uzlabotu izpratni un sniegtu 

iespējas iegūtās zināšanas pielietot. 

● Grupu darbs: ja grupu darbs ir viens no veidiem, kā jūs plānojat novērtēt savus skolēnus, atvēlot 

viņiem laiku savu darbību veikšanai, tiek mazinātas neērtības, kas rodas, rīkojot sanāksmes ārpus 

stundām. Šis solis samazina līdzdalības problēmas un sniedz jums iespēju pārbaudīt, kā viss notiek. 

● Uz problēmām balstīta mācīšanās: veltiet nodarbības laiku, lai risinātu kādu konkrētu problēmu 

ilgstoši. 

● Diskusijas vai debates. Ļaujiet skolēniem formulēt savas domas uz vietas un izvirzīt argumentus, lai 

pamatotu savus uzskatus vai apgalvojumus. 

Novērtēšanas iespējas: 

● Ja skolēni veiks uzdevumus stundas laikā, jūs varat sniegt regulāru atgriezenisko saiti. 

● Skolēni var sniegt atsauksmes viens otram un atbildēt uz saņemtajām atsauksmēm. Šis solis veicina 

dialogu par katra skolēna sniegumu un koncentrējas uz procesu, nevis uz gala produktu. Tas arī 

nodrošina, ka skolēni regulāri saņem atgriezenisko saiti un sniedz pieredzi citu darba vērtēšanā. 

 https://www.celt.iastate.edu/teaching/teaching-format/blended-learning-and-the-flipped-

classroom/ 

2) Ievads par ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kāpēc un kā 

Kādi ir ilgtspējīgas attīstības mērķi? 

Ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), kas pazīstami arī kā globālie mērķi, Apvienoto Nāciju Organizācija 

pieņēma 2015. gadā kā globālu aicinājumu rīkoties, lai izbeigtu nabadzību, aizsargātu planētu un 

nodrošinātu, ka līdz 2030. gadam visi cilvēki bauda mieru un labklājību. 

17 IAM ir integrēti — tie paredz, ka darbība vienā jomā ietekmēs rezultātus citās un ka attīstībai ir 

jālīdzsvaro sociālā, ekonomiskā un vides ilgtspējība. Valstis ir apņēmušās palīdzēt tām valstīm, kas ir 

visvairāk atpalikušas. IAM mērķis ir izbeigt nabadzību, badu, AIDS un sieviešu un meiteņu 

diskrimināciju. Vispasaules sabiedrības radošums, zināšanas, tehnoloģijas un finanšu resursi ir 

nepieciešami, lai sasniegtu IAM mērķus. 

https://www.celt.iastate.edu/teaching/teaching-format/blended-learning-and-the-flipped-classroom/
https://www.celt.iastate.edu/teaching/teaching-format/blended-learning-and-the-flipped-classroom/


 

 

 

Savienoti kā nekad agrāk, jaunieši vēlas un jau tagad veicina savu kopienu attīstību, piedāvājot 

novatoriskus risinājumus, virzot sociālo progresu un iedvesmojot politiskās pārmaiņas. Viņi ir arī 

pārmaiņu aģenti, kas mobilizē ilgtspējīgas attīstības mērķus, lai uzlabotu planētas veselību un cilvēku 

dzīvi. 

Kāpēc mācīt IAM? 

Darbības desmitgade 

Globālie mērķi, kuru sasniegšanā esam guvuši panākumus — un tie, kurus mēs neesam sasnieguši | 

Maikls Grīns 

Paātrinoša darbība ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai 

1. Ieguvumi skolēniem: 

· IAM starpdisciplinārais raksturs palīdz izglītojamajiem izveidot saikni starp dažādiem priekšmetiem 

un prasmēm, kas savukārt var palīdzēt viņiem attīstīties strauji mainīgajā darba tirgū. 

· IAM apguve motivē un uzlabo mācīšanos visā mācību programmā, jo tēmas prasa radošu 

iesaistīšanos un ir saistītas ar reālās pasaules problēmām. 

· Palīdz izglītojamajiem iepazīties ar pārvaldībā izmantotajām sistēmām - nacionālās un starptautiskās 

un starptautisko tiesību jēdzienu. 



 

 

· Mudina izprast vietējās kopienas, kurās viņi dzīvo, un apkārtējās pasaules daudzveidību – piedalīties 

un paust savu viedokli jautājumos, kas viņus skar. 

· Atbalsta pamatkompetenču un prasmju kopumu, jo īpaši to, kas saistītas ar pētījumu veikšanu, 

apguvi; izstrādāt, prezentēt un reaģēt uz informētiem argumentiem; individuālās aģentūras 

veicināšana, izmantojot skolēnu izvēli un skolēnu balsi. 

· Palielina izpratni par sociālajām zinātnēm, zinātnes un matemātikas jēdzieniem un procesiem, 

piemērojot tos reālās dzīves kontekstos un datos. 

· Attīsta kritisko domāšanu un dod skolēniem iespēju pārliecinoši apstrīdēt citu nepareizus vai 

nepatiesus apgalvojumus, piemēram, “viltus ziņas” plašsaziņas līdzekļos. 

· Palīdz skolēniem saskatīt pozitīvo ap sevi un justies pilnvarotiem, jo ikvienam ir sava loma, lai gūtu 

panākumus šajos globālajos izaicinājumos. 

2. Ieguvumi pedagogiem un skolām: 

· Pastiprina daudzveidības nozīmi skolas ekosistēmā un ārpus tās. 

· Nodrošina vērtīgu mehānismu, izmantojot kopīgas globālas mācību iniciatīvas starp dažādiem klašu 

līmeņiem. 

· Veicina mūžizglītību un nepieciešamību visiem strādāt kopā – skolotāja un izglītojamā sadarbība 

nodrošina bagātinātu pieredzi. 

· Nodrošina vienojošu pavedienu skolām, kuras vēlas mācību centrā likt cilvēcību – vērtību sistēmas, 

cilvēktiesības un globālās kompetences. Plašais, savstarpēji atbalstošais un savstarpēji atkarīgais IAM 

raksturs padara tos par lielisku instrumentu visas skolas mācību programmu izstrādei. 

3. Ieguvumi kopienām un plašākai pasaulei: 

· Nodrošina lielisku struktūru strīdīgu un sarežģītu lokālu, nacionālu un starptautisku problēmu 

risināšanai, jo īpaši tos, kas rada “globālu” spriedzi. 

· Kontekstualizē vietējās kopienas vai uzņēmumu līdzdalības programmas. 

· Informācijas apmaiņa par IAM iesaista un veicina savstarpējās attiecības starp vecākiem, kopienām 

un uzņēmumiem. 

(https://www.etwinz.com/post/the-importance-of-the-sdgs-in-education) 

https://www.etwinz.com/post/the-importance-of-the-sdgs-in-education


 

 

3) Dažādas prāta vētras tehnikas – prāta vētrai nepieciešamie apstākļi 

Prāta vētrai parasti ir trīs posmi: ideju radīšana, diskusija un kritika un atlase. Tālāk norādītās 

stratēģijas palīdzēs jums un jūsu komandai visos trīs posmos. 

1. Prāta rakstīšana 

Šajā neverbālajā prāta vētras metodē ikviens sniedz trīs idejas, kas saistītas ar vienu tēmu. Tiešsaistē 

to var izdarīt, izmantojot koplietotu dokumentu, Jamboard vai Mural. Šim procesam atvēliet apmēram 

četras līdz sešas minūtes. Pēc tam katrs nodod savas idejas personai, kura atrodas no labās puses (vai 

pa kreisi, atkarībā no tā, kuru vēlaties), kurš pēc tam attīstīs idejas, pievienojot jaunas idejas vai 

radošas stratēģijas. Vēl pēc dažām minūtēm visi atkal nodos papīra gabaliņus, līdz tie apceļos visus. 

Kad idejas ir izgājušas apli, grupa tās apspriež un izlemj, kuras idejas vislabāk īstenot. 

Šis paņēmiens var mazināt divas no lielākajām prāta vētras kļūmēm — nelīdzsvarotu sarunu un 

enkurošanas efektu — nodrošinot, ka ikvienam ir iespēja dot savu ieguldījumu un novēršot 

aizspriedumus pret pirmo ideju. 

2. Ātra ideja 

Ātri domājot, ikviens noteiktā laikā pieraksta pēc iespējas vairāk ideju, pirms idejas tiek apspriestas, 

kritizētas vai konkretizētas. Lai izmantotu šo prāta vētras paņēmienu, jums būs jāiestata (un jāievēro) 

laika ierobežojums, pretējā gadījumā jūs riskējat zaudēt steidzamības sajūtu. 

Šis prāta vētras vingrinājums var būt noderīgs, lai izvairītos no pārāk izplatīta scenārija, kad ideja tiek 

noraidīta, pirms tai ir laiks augt, pārveidot un attīstīties. Ļaujot ikvienam tvert savas idejas pirms sākas 

kritizēšana, ātra ideju veidošana ļauj izvairīties no neizbēgamas, priekšlaicīgas ideju noraidīšanas. 

Laika ierobežojums var arī neļaut cilvēkiem paspēt pateikt ideju, pirms viņi to dalījušies ar grupu — 

bieži sastopama prāta vētras neveiksme. 

3. Figūru vētra 

Figūru vētras laikā grupa izvēlas labi zināmu personību, kura neatrodas telpā — tas var būt 

priekšnieks, izdomāts varonis vai labi pazīstams sabiedrisks darbinieks — un apspriež, kā šī persona 

risinātu problēmu vai domātu par to. ideja. Piemēram, jūs varētu jautāt: kā Breds Pits risinātu šo 

problēmu? Šķiet, ka tas ir muļķīgs jautājums, taču iekāpšana kāda cita kurpēs var palīdzēt jums un 

jūsu komandai risināt problēmu citā veidā. 

 Komandas biedriem dažreiz var būt kauns vai negribas sākt izvirzīt savas radošās idejas, taču, ja 

idejām ir pievienots kāda cita vārds, piemēram, Breds Pits, viņi, visticamāk, ar tām dalīsies. Turklāt šī 



 

 

prāta vētras metode novērš dažus šķēršļus, kas parasti ierobežo radošo domāšanu, piemēram, 

budžetu un laiku. 

4. Eidētiskā attēla metode 

Šī uz vizualizāciju balstītā metode, ko iesaka autore un psiholoģe Žaklīna Susmena, izmanto mūsu 

prātā saglabātus spilgtus attēlus no visas mūsu dzīves pieredzes. Sāciet ar idejas definēšanu: lieciet 

grupai aizvērt acis un definēt, ko viņi radīs, piemēram, novatorisku viedtālruni. Katrs grupas dalībnieks 

savā prātā domā, ka atšķirībā no iepriekšējiem nāks klajā ar jaunu tālruņa dizainu. 

Pēc tam, kad šie prātā idejas būs gatavas, visi atkal aizver acis un pedagogs parādīs pirmo eidētisko 

attēlu: uzņēmuma pašreizējais tālruņa dizains. Ja katram grupas dalībniekam ir prātā šāds attēls, jūs 

visi varat sākt veidot šo dizainu. Palūdziet grupai attēlot pašreizējo dizainu viņu iecienītākajā krāsā vai 

individuālajā ideālajā izmērā. Palūdziet viņiem pievienot funkcijas, kuras viņi vēlētos iekļaut. Varbūt 

viņi pievienos labāku kameru vai lielāku ekrānu. Kad katrs savā prātā ir nonācis pie sava ideālā tālruņa 

dizaina attēla, jūs lūdzat nejauši izvēlētam komandas loceklim pastāstīt, kā tieši izskatās viņu uzlabotā 

versija. Kad skolēns ir padalījies, nofiksējiet šo ideju. Tagad ikvienam ir jāfotografē šī jaunā tālruņa 

versija, un jūs varat sākt tai veidot jaunus ideju slāņus. Galu galā jūs varat iegūt simtiem jaunu 

konkrētu ideju — no krāsas līdz funkcijām līdz izmēram. 

Šī metode vislabāk darbojas, ja mērķis nav izgudrot riteni no jauna, bet gan to uzlabot. Lai gan grupai 

nevajadzētu koncentrēties uz izmaksām, viņu idejām jāpaliek iespēju robežās. 

6. Apļa prāta vētra 

Apļa veida prāta vētrā piedalās katrs sanāksmes dalībnieks, ieguldot prāta vētrā vienu ideju. Pirmais 

noteikums ir tāds, ka grupai vismaz vienu reizi ir jāapiet visa telpa, pirms kāds var iesniegt otru ideju 

vai kritizēt, izstrādāt vai apspriest kādu no idejām. Otrs noteikums ir tāds, ka neviens nevar teikt: 

“Mana ideja jau ir izrunāta”. Jūs varat atgriezties pie šīs personas beigās, kad viņam ir bijis vairāk laika 

pārdomām. Ieteicams arī dot komandai laiku ideju sagatavošanai pirms prāta vētras sanāksmes. 

Tāpat kā ātra ideja, arī šī tehnika mudina (lasīt: pieprasa) ikvienu piedalīties un ļauj komandas 

locekļiem iegūt visas savas idejas, pirms pāriet uz prāta vētras kritikas fāzi. 

 

7. Pakāpienu tehnika 

Pakāpienu paņēmiens, lai arī nedaudz sarežģīts, ir lielisks veids, kā pārliecināties, ka grupu būtiski 

neietekmē dažas pirmās idejas vai skaļākie cilvēki telpā. 



 

 

Lai izmantotu pakāpienu tehniku, uzdevuma vadītājs vispirms prezentē prāta vētras tēmu un pēc tam 

visi atstāj telpu, izņemot divus cilvēkus. Viņi abi kopā prāto dažas minūtes, pirms telpā atgriežas trešā 

persona. Trešā persona dalās ar dažām savām idejām, pirms apspriež idejas, kuras apsprieda pirmās 

divas. Indivīdi atgriežas telpā pa vienam, daloties savās idejās, pirms uzzina par pārējām pārrunātajām 

idejām. Ārpus telpas pārējie komandas biedri var turpināt prāta vētru un pierakstīt idejas vai 

atgriezties pie individuāla darba, taču viņiem nevajadzētu apspriest savas idejas ne ar vienu, kamēr 

viņi nav telpā. 

Ja jūsu grupa ir pārāk liela, labāk ir izmantot vienkāršāku tehniku, jo pakāpju tehnika var aizņemt kādu 

laiku. 

8. Domu kartēšana 

Dažreiz pirmā ideja, kas tiek piedāvāta, nav īstā ideja, taču no tās var rasties trīs labākas idejas — tieši 

šeit parādās domu kartēšana. Šajā tehnikā grupa sāk ar vienu ideju un pēc tam novelk līnijas, kas 

savieno apakšidejas ar pirmo. Domu kartēšana ir vizuāls veids, kā veikt prāta vētru, un tas var būt 

noderīgs tiem, kas domā vizuāli. 

9. Zvaigžņu sprādziens 

Zvaigžņu sprādziens ir vēlāka posma prāta vētras paņēmiens, ko var īstenot, kad grupa jau ir 

izvēlējusies ideju, ko izstrādāt un, iespējams, īstenot. 

Zvaigžņu sprādziena prāta vētras sesijā jūsu komanda sāks ar ideju vai izaicinājumu centrā un pēc tam 

ap to izveidos sešu staru zvaigzni. Katrs punkts apzīmē jautājumu: kurš, kas, kad, kur, kāpēc un kā. 

Piemēram, kas ir šī produkta mērķauditorija? Kad būtu īstais laiks to laist klajā? Kāda ir mūsu 

motivācija radīt šo produktu? 

Tā kā tā koncentrējas uz jautājumiem, nevis atbildēm, zvaigžņu sprādziens mudina grupu izpētīt ideju 

no dažādiem aspektiem. Idejas prezentēšana šādā veidā atbrīvo personu, kas ideju radīja, no 

nepieciešamības to aizstāvēt vai izdomāt, kā to pašam īstenot. Tā vietā komanda kopīgi strādā pie 

risinājumiem. 

10. Dekorāciju maiņa 

Pārvietojot prāta vētras norisi uz kādu neformālu pusdienu vietu vai citu stāvu ēkā, varat iegūt jaunas 

idejas. Fiziskajai telpai ir liela nozīme tajā, kā darbinieki strādā, domā un jūtas. Kad komanda 

nepārtraukti prāto kopā vienā telpā ar vienu un to pašu cilvēku grupu, prāta vētras var šķist atkārtotas 

un neiedvesmojošas. Dekorāciju un vides maiņa, ko sniedz pavisam jauna telpa, pat uz īsu laiku, var 

palīdzēt cilvēkiem domāt savādāk un radīt jaunas idejas. 



 

 

4) Problēmas un vajadzības digitālajā vidē 

Ideālā gadījumā starp skolēniem notiek diskusija, lai noskaidrotu, kas, viņuprāt, ir vissvarīgākie jautājumi 

un vajadzības tiešsaistes vidē, taču ir iespējams arī nodrošināt ievadmateriālu, piemēram, piemēram 

video vai rakstu: 

https://www.techforgood.net/  

https://www.oecd.org/digital/ieconomy/protecting-children-online.htm  

https://gdc.unicef.org/resource/growing-digital-world-benefits-and-risks  

5) Kā radīt risinājumus 

Noskaidrojot, uz kādiem jautājumiem skolēniem ir jāatbild problēmas risinājumos: ko mēs darām, kas 

būs mērķa grupa/potenciālie lietotāji, atbilstība mērķim utt. 

Iekļaujiet paskaidrojumu par to, kas tas ir un kā to izdarīt? Kas ir mērķa grupa… 

5) Opciju izvērtēšana 

• Kad skolēni ir radījuši daudz potenciālo ideju un risinājumu savam jautājumam vai izaicinājumam, ir 

svarīgi, lai tiktu izmantota metode, kas palīdzētu viņiem pamatotu, kuru ideju virzīt tālāk un ieviest – 

iespēju izvērtējums. 

• Labā prakse ir vispirms novērtēt dažādas iespējas salīdzināt tās ar izvirzīto mērķi un izmantot punktu 

skaitu, priekšrocību un trūkumu sarakstu, lai virzītu tālāk vispamatotāko ideju. 

• Kad skolēni ir noteikuši risinājumus, kas vislabāk atbilst viņu mērķim, tos var izvērtēt atbilstoši 

ieguvumiem, izmaksām un riskiem, lai skolēni varētu pieņemt lēmumu, pamatojoties uz pierādījumiem. 

 

 

4.SPRINTS  NORĀDES 

1) Iepazīstināšana ar sociālajiem uzņēmumiem 

Sociālie uzņēmumi ir uzņēmumi, kas maina pasauli uz labo pusi. Tāpat kā tradicionālie uzņēmumi, to 

mērķis ir gūt peļņu, taču tas, ko viņi dara ar savu peļņu, tos atšķir – reinvestē vai ziedo, lai radītu pozitīvas 

sociālās pārmaiņas. Sociālie uzņēmumi atrodas mūsu kopienās un uz mūsu galvenajām ielām – no 

kafejnīcām un kinoteātriem līdz krogiem un atpūtas centriem, bankām un autobusu kompānijām. 

Pārdodot preces un pakalpojumus atklātā tirgū, sociālie uzņēmumi rada darba vietas un reinvestē savu 

peļņu atpakaļ savā biznesā vai vietējā sabiedrībā. Tas viņiem ļauj risināt sociālās problēmas, uzlabot 

https://www.oecd.org/digital/ieconomy/protecting-children-online.htm
https://gdc.unicef.org/resource/growing-digital-world-benefits-and-risks


 

 

cilvēku dzīves izredzes, nodrošināt apmācību un nodarbinātības iespējas tiem, kas ir vistālāk no tirgus, 

atbalstīt kopienas un palīdzēt videi. 

Sociālie uzņēmumi pastāv gandrīz visās nozarēs, sākot no patēriņa precēm līdz veselības aprūpei, 

kopienas enerģētikā un beidzot ar radošajām aģentūrām, restorāniem un telpu apsaimniekošanu. 

Apvienotajā Karalistē labi zināmi piemēri ir The Big Issue, Change Please un Eden Project, taču visā 

valstī ir vairāk nekā 100 000 sociālo uzņēmumu, kas iegulda 60 miljardus mārciņu Apvienotās Karalistes 

ekonomikā un nodarbina divus miljonus cilvēku. 

Tie rada darbavietas un iespējas tiem, kas ir visvairāk atstumti no darbaspēka, pārveido kopienas, kurās 

viņi strādā, un īsteno ilgtspējīgas attīstības mērķus. Tas ir bizness uz labu, un, kad viņi gūst peļņu, 

sabiedrība gūst peļņu. 

Mēs definējam sociālos uzņēmumus kā uzņēmumus, kas: 

● Jūsu uzņēmumam ir skaidra sociāla vai vides misija, kas ir noteikta tā reglamentējošajos dokumentos. 

● Jūs esat neatkarīgs uzņēmums un vairāk nekā pusi no saviem ienākumiem gūstat no tirdzniecības 

(vai esat ceļā uz šo rādītāju sasniegšanu). 

● Jūs darbojaties savas sociālās misijas interesēs 

● Jūs reinvestējat vai novirzāt vismaz pusi no peļņas saviem sociālajiem mērķiem 

● Jūs skaidri izprotat savu darbību un ietekmi 

(https://www.socialenterprise.org.uk/what-is-it-all-about/ ) 

Labvēlīgi rezultāti 

Sociālā uzņēmuma/projekta izveide iesaista jauniešus un sniedz praktiskas un radošas iemaņas, kas 

nepieciešamas dzīvotspējīga biznesa vadīšanai, attīsta prasmes, kas nepieciešamas mācībām, dzīvei un 

darbam un vairo sociālā taisnīguma sajūtu. 

Sociālo uzņēmumu skolu programmas uzlabo skolēnu apmeklējumu, uzvedību un entuziasmu. Šīs 

zināšanas ir saistītas ar vairākām mācību programmām un pamatprasmju attīstības jomām, tostarp 

radošumu un vadību, uzņēmējdarbības un komunikācijas prasmēm, kā arī problēmu risināšanu un 

komandas darbu. 

 (social_enterprise_classroom_resource.pdf ) 

2) Ievads hakatonos 

Hakatons ir pasākums, kurā cilvēki uz īsu laiku apvienojas, lai sadarbotos kādā projektā. Tā kā 

aktivitātes parasti ir īsas (tikai 24 stundas vai nedēļas nogale), dalībnieki strādā ātri, lai paveiktu savus 

uzdevumus. Hakatoni bieži ir arī sacensības, kuros projekts jāpabeidz īsā laikā. Pasākuma mērķis ir līdz 

pasākuma beigām izstrādāt funkcionējošu produktu. 

https://www.socialenterprise.org.uk/what-is-it-all-about/
https://drive.google.com/file/d/1_W1BxD_YVpz0Bdnjcf2pv13ahtIqe6S6/view?usp=sharing


 

 

 

Termins "hackathon" ir terminu "hack" un "maraton" kombinācija, kur "hack" attiecas uz 

eksperimentālu programmēšanu, nevis uz datora drošības pārkāpumiem. Šo vārdu sākotnēji 

izmantoja OpenBSD 1999. gada 4. jūnijā, atsaucoties uz kriptogrāfijas izstrādes pasākumu, kas notika 

Kalgari, kad tam pievienojās 10 izstrādātāji, lai izvairītos no juridiskām problēmām, ko rada ASV 

kriptogrāfijas programmatūras eksporta ierobežojumi. (OpenBSD: Hackathons) 

 

Hakatonu veidi 

Sākotnēji hakatoni koncentrējās uz programmatūras izstrādi, piemēram, mobilajām lietotnēm, 

darbvirsmas operētājsistēmu, tīmekļa izstrādi vai videospēļu izstrādi. 

 

Mūsdienās daudzi hakatoni ir vērsti arī uz sociālajām inovācijām (cēloņiem vai mērķim), sniedzot 

risinājumus cilvēku dzīves uzlabošanai, valdības sistēmām un citiem humanitāriem, sociāliem un 

sabiedrības interešu izaicinājumiem. 

 

Hakatons ir lieliska metode, lai iepazīstinātu skolēnus ar uz projektiem balstītu un dizaina domāšanas 

pieeju. Hakatoni veicina radošumu, komandas darbu un inovācijas, un tie ir lieliska iespēja 

dalībniekiem sniegt izcilu un nenovērtējamu pieredzi. 

(https://www.netscout.com/blog/what-do-skolēns-learn-hackathons) 

 

Viss, kas jums jāzina, lai organizētu tiešsaistes hakatonu 

https://www.learnable-europe.eu/how-to-run-an-online-and-blended-hackathon/ 

 

 

3) Problēmas un vajadzības digitālajā vidē 

 

Ideālā gadījumā skolēni tiks iesaistīti diskusijā, lai uzzinātu, kas, viņuprāt, ir vissvarīgākie jautājumi un 

vajadzības tiešsaistes vidē, taču ir iespējams arī nodrošināt ievadmateriālu, piemēram, video vai 

rakstu: 

 

https://www.oecd.org/digital/ieconomy/protecting-children-online.htm  

https://gdc.unicef.org/resource/growing-digital-world-benefits-and-risks  

 

4) Ieviest biznesa kanvas modeli 

Business Model Canvas ir stratēģiskās pārvaldības veidne, ko var izmantot, lai izveidotu jaunus 

biznesa modeļus, kā arī reģistrētu pašreizējos. Tas nodrošina vizuālu diagrammu ar blokiem, kas 

https://www.oecd.org/digital/ieconomy/protecting-children-online.htm
https://gdc.unicef.org/resource/growing-digital-world-benefits-and-risks


 

 

norāda uzņēmuma vai produkta vērtības piedāvājumu (vienkāršs paziņojums, kas apkopo, kāpēc 

klients izvēlētos jūsu produktu vai pakalpojumu). 

 

Aleksandrs Ostervalders iepazīstināja ar deviņiem biznesa modeļa veidnes "pamatblokiem", kas 2005. 

gadā kļuva pazīstami kā Business Model Canvas, pamatojoties uz viņa iepriekšējo darbu pie biznesa 

modeļa ontoloģijas. 

(https://web.archive.org/web/20061213141941/http://business-model-

design.blogspot.com/2005/11/what-is-business-model.html). Kopš tās publicēšanas ir izstrādāti 

papildu modeļi konkrētām nišām, piemēram, īpaši sociālajiem uzņēmumiem. 

 

Business Model Canvas tiek piedāvāts saskaņā ar Creative Commons licenci, to var izmantot bez 

ierobežojumiem un ir pieejams arī tiešsaistes formātā, lai cilvēku grupas tiešsaistē varētu kopīgi 

izveidot biznesa modeļa līdzekļus. Tas ir praktisks rīks, kas veicina radošumu, izpratni, debates un 

analīzi. 

(https://strategyzer.uservoice.com/knowledgebase/articles/506842-business-model-canvas-and-

value-proposition-canvas) 

 

Kā lietot kanvu 

(https://socialenterpriseinstitute.co/wp-content/uploads/2018/12/Social-Business-Model-Canvas.pdf) 

1. izveidojiet savu komandu un pārrunājiet savas idejas un to, kā jūs redzat sava sociālā biznesa 

darbību 

2. Izmantojiet piedāvāto sociālā biznesa modeļa kanvas veidni, lai atvieglotu sarunu. 

3. Ieteicams sākt ar tirgus un vērtības elementiem (svarīgākajiem elementiem) 

4. Sāciet aizpildīt kanvu no kreisās puses uz labo 

5. Atkāpieties un pārskatiet visu ideju (pārliecinieties, ka katrs bloks ir saistīts ar vērtības 

piedāvājumu). 

 

PADOMI 

-Mācieties no konkurentiem: jūsu konkurenti var jums daudz iemācīt. Izvēlieties dažus konkurentus 

un izpētiet viņu biznesa plānus. Izmantojot šo informāciju, jums būs labāka izpratne par to, ko klienti 

vēlas un par ko ir gatavi maksāt. 

-Kartē/piezīmē tikai svarīgos/būtiskos savas sociālā uzņēmuma idejas aspektus. 

-Mēģiniet padarīt savu ideju pēc iespējas skaidrāku - ikvienam vajadzētu saprast, kas ir domāts 

-Dodiet sev pietiekami laika, vismaz 30 minūtes 

 

Uzrunājot mērķa lietotājus, ir jāgūst apstiprinājums jūsu biznesa risinājumiem 

Vispirms, plānojot biznesa risinājumu, jāsāk ar mērķa lietotāju un klientu vajadzībām. 



 

 

Veiksmīgs bizness galu galā rada savas preces vai pakalpojumus, lai apmierinātu klientu prasības un 

grūtības, tāpēc ir ļoti svarīgi saprast šīs vajadzības jau no paša sākuma. Noderīgs rīks, kas var palīdzēt 

to izdarīt, ir empātijas karte. 

 

Kāpēc izmantot empātijas karti? 

Varat izmantot empātijas karti, lai apkopotu sava klienta skatījumu. Tas ietver klienta domas un jūtas, 

kā arī redzes un dzirdes pamatmaņas, kā arī izaicinājumus un ieguvumus. Tas ir diezgan līdzīgs klienta 

personības veidošanai, taču empātijas karte skatās tālāk par jūsu klientu hobijiem, talantiem vai 

dzīvesveidu uz to, ko viņi redz, jūt un domā, sniedzot jums labāku izpratni par to, kā viņiem ir būt. 

 

Empātijas kartes izveides soļi: 

1) Intervija/saruna ar savu ideālo klientu 

2) Ievietojiet viņu atbildes empātijas kartē 

3) Sāciet šīs informācijas pārlikšanu uz vērtības piedāvājumu (value proposition) biznesa kanvā. 

https://www.ashtonmcgill.com/business-model-canvas-series-introducing-empathy-map/ 

 

Kritēriji un jautājumi biznesa kanvas modeļa izvērtēšanai 

Uzdodot katru no šiem jautājumiem, novērtējiet uzņēmējdarbības modeļa veiktspēju (0: slikti, 10: 

teicami): 

 

● Cik grūti/dārgi ideālajam klientam ir pāriet pie konkurenta? 

● Vai uzņēmējdarbības modelis var radīt regulārus ieņēmumus? 

● Vai iespējams nopelnīt pirms iztērēšanas? 

● Cik lielā mērā iespējams panākt, lai klienti vai trešās puses (brīvprātīgie) veiktu darbu bez maksas? 

● Cik lielā mērā biznesa modelis pasargā no konkurences? 

(https://businessmodelanalyst.com/business-model-assessment/) 

 

 

 

 

5.SPRINTS  VADLĪNIJAS 

1) Prototipu veidošana 

Lai gan dažas tipiskas veiksmīga prototipa īpašības ir šādas: ilustrē produkta funkcionalitāti reālajā 

pasaulē (un to, vai tas ir precīzi jāpielāgo). Parāda, kā produkts atbilst un mijiedarbojas ar citām daļām 

vai komponentiem (un vai ir nepieciešami dizaina vai izmēru pielāgojumi) 

https://www.ashtonmcgill.com/business-model-canvas-series-introducing-empathy-map/


 

 

Prototipu veidošana tiek izmantota daudzu iemeslu dēļ. Veidotājs var to izstrādāt tikai, lai redzētu, kā 

izskatās gala produkts, vai arī viņam var būt nepieciešams pilnīgs modelis, lai pārbaudītu lietotāja 

pieredzi. Nepieciešamība pēc prototipa virzīs izstrādātāju katrā no pieciem prototipu izstrādes 

posmiem. 

#1: Definējiet redzējumu 

Šajā prototipēšanas procesa brīdī izstrādātājam ir jānāk klajā ar visaptverošu redzējumu par savu 

produktu. Šajā posmā var būt ietvertas skices, taču tas var darboties arī kā verbāls apraksts, ja vien tiek 

atbildēts uz dažiem galvenajiem jautājumiem: 

· Kādu problēmu tas atrisina? 

· Kāds ir galvenais tirgus? 

· Kādas citas iespējas ir pieejamas? 

· Kāda ir paredzamā cena? 

· Kādi resursi un darbaspēks ir nepieciešami izveidei? 

Atbildes uz šiem jautājumiem sniedz kritiskas norādes par to, vai dizains būs noderīgs un vai tā 

pieprasījums spēs attaisnot radīšanas izmaksas. Tādā veidā veidotājs var noteikt, vai prototipēšana 

vispār ir nepieciešama, vai arī viņiem vajadzētu pārskatīt savu redzējumu. 

#2: Koncentrējieties uz galvenajām funkcijām 

Viena izplatīta radītāju kļūda ir mēģinājums padarīt savu prototipu identisku galaproduktam. Lai gan 

tas ir noderīgi, ja prototips ir paredzēts vērtības demonstrēšanai investoriem, tas nav nepieciešams 

lielākajai daļai citu vajadzību. Radītājam ir jāizceļ viena vai divas galvenās sava produkta iezīmes, kurām 

koncentrēties savā prototipā. Mazāk kritiskas problēmas, piemēram, produkta vispārējais kosmētiskais 

izskats vai papildu funkcijas, nav nepieciešamas, ja vien tās nav vienīgais iemesls prototipa izveidei. 

#3: Ražot 

Faktiskā prototipa izveide ir procesa garākā daļa, jo radītājam ir jāapsver visas dažādās iesaistītās 

iespējas. 

Dažos gadījumos, lai iegūtu labāko rezultātu, prototipa izstrādē tiek izmantotas dažas dažādas 

metodes. Reālajā pasaulē, kad laiks ir būtisks, ātra prototipu izstrāde var būt pareizais ceļš. Mācību 

nolūkos piecu prototipu izstrādes posmu izpēte var novest pie svarīgiem apsvērumiem par idejas 

iespējamību. 

#4: Pārbaudiet un uzlabojiet 

Pēc sākotnējā prototipa izlaišanas radītājs vēlēsies to novērtēt, apsvērt atjaunināšanas iespējas un 

meklēt veidus, kā uzlabot kopējo procesu. Tas var prasīt dažus vienkāršus pielāgojumus vai arī visa 



 

 

sākotnējā dizaina noņemšanu metāllūžņos un sākt no sākuma no pirmās darbības. Jebkurā gadījumā 

testēšana un uzlabošana ir jāveic vairākas reizes, lai nodrošinātu, ka prototips ir gatavs atklāšanai 

potenciālajiem lietotājiem. 

#5: Prezentējiet 

Prezentācijas posms atšķirsies atkarībā no prototipa mērķa. Tas var ietvert vairāku modeļu izveidi 

testēšanai patērētāju vidū, dizaina nosūtīšanu patentēšanai vai parādīšanu potenciālajiem investoriem. 

Prezentācijas posms palīdzēs novērtēt interesi. 

2) Tiešsaistes balsošanas rīki un aptaujas 

Sadaļā par aptaujām ir aprakstītas metodes, ko pedagogi var izmantot, lai anonīmi vai daļēji anonīmi 

iegūtu informāciju no skolēniem. Aptaujas var būt gan augsto tehnoloģiju (PollEverywhere, iClicker, 

Socrative, Participatr), gan zemo tehnoloģiju (skolēniem paceļot krāsainas papīra lapas vai rokas). 

Pedagogi var izmantot aptaujas daudzu dažādu pedagoģisku iemeslu dēļ, piemēram, jautāt skolēniem 

par viņu priekšzināšanām, personīgo viedokli vai pieredzi; prognozēt eksperimentālas demonstrācijas 

iznākumu vai pārbaudīt izpratni par kursa materiālu. Šo rīku anonimitāte ļauj skolēniem justies ērtāk, 

piedaloties diskusijās klasē un godīgi atbildot vidējās un lielās grupās. Aptaujas var izmantot kā svarīgu 

veidojošu novērtēšanas rīku. Formatīvie novērtējumi tiek izmantoti, lai novērtētu, kā skolēni mācās 

dažādos kursa posmos. Šāda veida novērtējumi arī ļauj pedagogiem tiešāk un efektīvāk reaģēt uz 

skolēnu vajadzībām. 

Aptauja ir lielisks veids, kā  ļauj nekavējoties un vizuāli novērtēt viedokļus un iegūt atbildes par 

mācīšanās pieredzi. Tie ir enerģiski un skolēniem saistoši, jo viņi uzreiz var salīdzinā™ savu domu 

gājienu ar citu. Ir ļoti daudz bezmaksas rīku, no kuriem izvēlēties. Izmantojot aptaujas un balsošanu, 

var veicināt kritisko domāšanu. 

https://doodle.com/online-voting-tool  

https://www.sli.do/ (free version has no more than 3 questions) 

https://www.mentimeter.com/signup  

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

https://www.smartsurvey.co.uk/free-online-polls 

3) Izveidojiet aptauju izmantojot Google Surveys 

Jaunas aptaujas izveide ir vienkārša: 

1. Apmeklējiet vietni https://surveys.google.com/your-surveys. 

2. Noklikšķiniet uz + JAUNS APTAUJA. 



 

 

3. 1. darbībā (jautājumu rakstīšana) atlasiet atbilstošo(-s) jautājuma veidu(-us) un uzrakstiet jautājumu(-

s). Noklikšķiniet uz APSTIPRINĀT. 

4. 2. darbībā (auditorijas atlase) piešķiriet aptaujai nosaukumu un atlasiet mērķauditoriju. Noklikšķiniet 

uz TURPINĀT. 

5. 3. darbībā (aptaujas apstiprināšana) pārskatiet savus aptaujas jautājumus un pirkuma atbildes. Šeit ir 

arī iespēja pielāgot aptaujas biežumu. Noklikšķiniet uz PIRKT TŪLĪT vai SĀKT TESTI*, ja jūsu aptaujā ir 

pārbaudes jautājumi. 

6. Jūsu aptauja tiek nosūtīta mūsu komandai pārskatīšanai, un jūs saņemat apstiprinājuma e-pasta 

ziņojumu, tiklīdz tā ir sākta. 

7. Kad aptauja būs pabeigta, jūs saņemsit vēl vienu e-pasta ziņojumu ar saiti uz jūsu rezultātiem. 

Jūs varat sākt redzēt rezultātus, kad aptauja ir apstiprināta un dati ir apstrādāti, kas parasti notiek dažu 

stundu laikā. 

4) Projektu aizstāvēšana jeb pitch tiešsaistē 

Pičings jeb prezentēšana ir idejas prezentēšana auditorijai pārliecinošā veidā. Ir daudz dažādu 

prezentāciju veidu, sākot no pārdošanas prezentācijām, finansēšanas prezentācijām un sevis 

prezentēšanas intervijā, taču mērķis vienmēr ir viens un tas pats: pārliecināt citus saskatīt jūsu, jūsu 

produkta vai idejas priekšrocības un to iegādāties. 

Lai izveidotu labu prezentāciju, jums jāņem vērā trīs lietas: 

1. piesaistiet auditorijas uzmanību 

2. vediet viņus skaidrā un loģiskā ceļojumā 

3. pārlieciniet viņus par jūsu darbu 

Apsvērumi saistībā ar projektu aizstāvēšanu tiešsaistē 

Videoklipu piedāvāšana tagad ir jauna norma, un jaunuzņēmumu dibinātājiem bija ātri jāpielāgojas, lai 

nodrošinātu, ka viņi neatpaliek. Šeit ir mana uzvarošā formula, kas palīdzēs jums pārliecinoši informēt 

par to, ko jūs darāt, saskaroties ar šo izaicinājumu. 

Mums visiem ir ieradumi, pie kuriem mēs atgriežamies, kad sazināmies. Daži no tiem ir labi un papildina 

to, ko mēs sakām, bet citi faktiski novērš auditorijas uzmanību no tā, ko mēs cenšamies pateikt. 

Pēdējo mēnešu laikā pašreizējās krīzes laikā esmu strādājis ar simtiem uzņēmumu dibinātāju, palīdzot 

viņiem uzlabot savu virtuālo prezentāciju. Esmu piedalījies arī Croydon Business Webinar un strādāju 

ar izcilo komandu TMRW apmācībā viņu Fundraising Bootcamp. 



 

 

Pat ja prezentēšana jums neliekas dabisks process, es uzskatu, ka sliktos ieradumus var neapgūt un 

cilvēki var prezentēt tā, lai viņu auditorija sēdētu un klausītos, galu galā mudinot viņus kaut ko darīt. 

Šeit ir mani desmit padomi, kā labāk ievietot videoklipu. 

1. Identificējiet savu galveno ziņu 

Pajautājiet sev: “Ja mana auditorija atcerētos tikai vienu lietu no mana prezentācijas, kādai tai vajadzētu 

būt?”. Cerams, ka jūsu auditorija atcerēsies daudz vairāk, taču tā ir laba vieta, kur sākt. Tas nodrošinās 

jums "sarkano pavedienu", kas iet cauri jūsu laukumam. Izmantojiet to un veidojiet pārējo saturu ap to, 

pārliecinoties, ka pastiprināt savu vēstījumu, nevis izmetat nevajadzīgas pieskares. 

2. Izgrieziet aizpildījuma vārdus 

Ja prezentācija ir piepildīta ar daudziem vārdiem “mmm”, “ahh” un tādiem vārdiem kā “veids” vai 

“pamatā”, jūsu auditorija zaudēs uzmanību. Daži zinātnieki tagad uzskata, ka mūsu uzmanības ilgums 

ir īsāks nekā zelta zivtiņai, un, lai gan par to notiek diskusijas, viss, ko varat darīt, lai noturētu auditorijas 

uzmanību, jums tikai palīdzēs. Tā kā virtuālā zvanā jūs saņemsiet daudz mazāk reāllaika atgriezeniskās 

saites, nekā klātienes sarunā, jums būs jācīnās pret kārdinājumu aizpildīt visus sarunu pārtraukumus ar 

papildvārdiem. Tā vietā praktizējiet elpošanu starp teikumiem. 

3. Stāviet kājās 

1967. gadā Alberta Mehrabiana pētījums par neverbālo komunikāciju atklāja, ka 55% no tā, ko jūs 

sazināties, notiek ar ķermeņa valodas palīdzību, 38% — ar jūsu balss tonalitāti un pēdējie 7% — ar jūsu 

teikto tekstu. Paturot to prātā, jums būs jādomā par piegādi, kā arī par jūsu prezentācijas saturu. 

Stāvēšana sniedz jums vairāk enerģijas, vairāk vietas elpot un var palīdzēt cīnīties ar nerviem. Es 

izmantoju speciālu klēpjdatora statīvu, lai es varētu piecelties ar klēpjdatoru acu līmenī. Lai izveidotu 

līdzīgu struktūru, varat izmantot jebko no savas mājas. Lai pārliecinātos, ka stāvat augstumā, šis ir lielisks 

vingrinājums, ko sauc par "Auklu". 

4. Izmantojiet stāstus savā prezentācijā 

Stenfordas universitātes pētījums atklāja, ka stāsts (ja labi izstāstīts) ir 22 reizes spēcīgāks par faktu. 

Cilvēkiem vairāk nekā jebkad ir vajadzīga saikne, tāpēc izmantojiet stāstus, lai izskaidrotu sava klienta 

sāpes vai to, ko jūs darāt, lai mainītu pasauli. Pārliecinieties, ka jums ir skaidrs sākums, vidus un beigas, 

un iekļaujiet emocijas un attēlus. 

5. Izmantojiet mazāk žargonu 

Lielākā daļa dibinātāju cietīs no tā, ko Donalds Millers raksturo kā "zināšanu lāstu". Jūs esat sava 

uzņēmuma un risināmās problēmas eksperts, un tas nozīmē, ka jūs, protams, runāsit tehniskākā valodā. 

Mūsu smadzenēm nepatīk dedzināt nevajadzīgas kalorijas, cenšoties izdomāt sarežģītus vārdus, tāpēc 

esiet vienkāršs un izmantojiet metaforas, lai ikviens varētu jūs saprast. 

 



 

 

6. Veidojiet pēc iespējas vienkāršus slaidus 

Ja izmantojat Zoom, Teams vai Skype, kopīgojot ekrānu, ekrānā dominēs slaidi, un jūs tiksit parādīts kā 

mazs sīktēls. Kad es trenēju cilvēkus, es viņiem bieži saku: “Tu esi Bejonse, un jūsu slaidi ir jūsu 

palīgdejotāji”. Jūsu slaidiem ir jāatbalsta jūs, nevis jāzagj uzmanības centrā vai jāpārņem auditorija ar 

pārāk daudz informācijas. 

7. Pārliecinieties, vai kamera atrodas acu līmenī 

Neviens nevēlas redzēt jūsu nāsis, tāpēc neatkarīgi no tā, vai izmantojat klēpjdatora kameru vai tīmekļa 

kameru, pārliecinieties, vai tā atrodas acu līmenī, nevis zem zoda. Mēģiniet pēc iespējas vairāk skatīties 

tieši kamerā, jo tas palīdzēs jums sazināties ar auditoriju. 

8. Kontrolējiet savu balsi, kad runājat 

Tā kā audio kvalitāte nav tik laba nekā video, jūs nevarat atļauties muldēt! Padomājiet par savu vārdu 

pārlieku izrunāšanu vai balss un sejas muskuļu iesildīšanu. Labs veids, kā uzsildīt žokli, ir iedomāties, ka 

zobos ir iestrēdzis īriss. Izmantojiet mēli tā, it kā tā būtu zobu birste, un pārvietojiet to pa apli vienā 

virzienā, piemēram, tīrot zobus, pirms atlieciet to atpakaļ pretējā virzienā. 

9. Runājiet aizrautīgi 

Ja izskatāties garlaicīgi un izklausāties neiedvesmoti, jums būs grūti piesaistīt auditoriju. Mūsu 

smadzenēs ir spoguļneironi, tāpēc dariet visu iespējamo, lai pārliecinātos, ka vedat savu auditoriju tur, 

kur jums emocionāli nepieciešams. Padomājiet par smaidīšanu runājot, lai radītu siltumu un enerģiju. 

10. Ierakstiet video un pēc tam noskatieties ierakstu 

Lielākajai daļai cilvēku tas nepatīk, taču tas sniegs jums labu priekšstatu par to, kur jūsu auditorija nonāk 

jūsu prezentācijā un kas vēl ir jāpiestrādā. Ir patiešām noderīgi skatīties video bez skaņas, lai jūs varētu 

koncentrēties tikai uz savu ķermeņa valodu. Pēc tam skatieties klipu ar ieslēgtu skaņu, bet paskatieties 

prom no ekrāna, lai jūs varētu atzīmēt, kur tonalitāte un skaļums palielina toni un kur varat pastiprināt 

šos elementus. 

Meklēšana virtuāli ir neapšaubāmi grūtāka nekā mešana aci pret aci. Taču, uzzinot, kā to izdarīt labi 

tagad, un praktizējot jaunus ieradumus, jūs izcelsies no pūļa. Kā saka Malkolms Gladvels, jūs "cenšaties 

paziņot, kāpēc jūsu klientiem šie produkti ir vajadzīgi viņu dzīvē". Pārliecinieties, ka darāt visu 

iespējamo, lai tiktu priekšā līknei. 

Ten tips to help you make the perfect pitch online | Croydon Digital  

https://www.moo.com/blog/business-tips/9-tips-for-making-a-great-pitch  

https://articles.bplans.com/9-things-that-take-a-pitch-from-good-to-great/  

https://croydon.digital/2020/06/18/ten-tips-to-help-you-make-the-perfect-pitch-online/
https://www.moo.com/blog/business-tips/9-tips-for-making-a-great-pitch
https://articles.bplans.com/9-things-that-take-a-pitch-from-good-to-great/


 

 

https://www.masterclass.com/articles/business-pitch-tips#10-tips-for-pitching-your-business-to-

investors  

 

REFLEKCIJAS SEMINĀRA VADĪŠANA 

1) Atbalsts skolēniem reflektējot par savu un grupas darbu 

Lai attīstītu prasmes strādāt grupā, skolēniem ir jādara vairāk nekā tikai jāizpilda uzdevumi. Ir svarīgi, 

lai viņi analizētu procesus, kas notiek grupā. Refleksija var būt neformāla vai formāla (iebūvēta 

novērtējumā). Skolēni var reflektēt individuāli vai grupās. Skolēni var reflektēt gan par grupu darba 

procesiem, gan produktiem. Iekļaujot reflektīvas aktivitātes grupu darbā, ir svarīgi, lai skolēniem būtu 

iespēja pārdomās apgūto pielietot nākotnes uzdevumos, lai uzlabotu mācības. 

Izlasiet šo rakstu, lai uzzinātu ieteiktos veidus, kā atbalstīt un vadīt grupas refleksiju, izmantojot 

kontrolsarakstus, žurnālus, salīdzinošo pārskatīšanu, klases diskusiju, formulējumu, reaģējot uz 

atsauksmēm un pārdomājot novērtējuma pierādījumus esejās vai digitālajā portfolio. 

https://www.teaching.unsw.edu.au/helping-skolēns-reflect-group-work  

https://www.ed.ac.uk/reflection/reflectors-toolkit/producing-reflections/ways-reflecting/with-others  

2) Formatīvā vērtēšana 

Atsauksmes ir būtiska mācību procesa sastāvdaļa neatkarīgi no mācību priekšmeta. Cilvēki vienmēr 

vēlēsies uzlabot savu sniegumu gan darbā, gan skolā, gan universitātē, vai pat tikai apgūt jaunu 

hobiju, kas ir iespējams ar pastāvīgu atgriezenisko saiti. Formatīvā atgriezeniskā saite nozīmē, ka 

skolēni var kontrolēt savu mācīšanos. Atšķirībā no apkopojošās atgriezeniskās saites, tajā ir ne tikai 

norādīts, vai atbilde ir pareiza vai nepareiza, bet arī, kā tur nokļūt, ko skolēni var izmantot 

turpmākajām mācībām un novērtējumiem. Atsauksmes ļauj katram skolēnam novērtēt savu darbu 

personības attīstībai, ne tikai tiem, kas sasniedz augstākās atzīmes. Pašregulētā mācīšanās ļauj 

skolēniem paātrināt kritisko domāšanu un sagatavoties dzīvei ārpus mācību grāmatām. 

https://www.nwea.org/blog/2022/27-easy-formative-assessment-strategies-for-gathering-evidence-

of-student-learning/  

3) Divas zvaigznes un vēlēšanās 

Divas zvaigznes un vēlēšanāš. Kā parādīja Pola Bleka un Dilana Viljama pētījumi 1998. gadā, 

atgriezeniskās saites stratēģijas paaugstina skolēnu snieguma standartus, un Divas zvaigznes un 

vēlēšanās ir izstrādāta, lai sniegtu skolēnu atsauksmes, izmantojot vienaudžu atsauksmes un 

pašnovērtējumu. Kā tas strādā? 

https://www.masterclass.com/articles/business-pitch-tips#10-tips-for-pitching-your-business-to-investors
https://www.masterclass.com/articles/business-pitch-tips#10-tips-for-pitching-your-business-to-investors
https://www.teaching.unsw.edu.au/helping-students-reflect-group-work
https://www.ed.ac.uk/reflection/reflectors-toolkit/producing-reflections/ways-reflecting/with-others
https://www.nwea.org/blog/2022/27-easy-formative-assessment-strategies-for-gathering-evidence-of-student-learning/
https://www.nwea.org/blog/2022/27-easy-formative-assessment-strategies-for-gathering-evidence-of-student-learning/


 

 

Lai īstenotu aktivitāti Divas zvaigznes un vēlēšanās nepieciešamas divas zvaigznes — jomas, kurās 

skolēna darbs bijis izcils, un viena vēlēšanāš — joma, kurā varētu būt zināmi uzlabojumi. To var ievadīt 

vairākos veidos, un ideālā gadījumā laika gaitā tiek izmantotas visas trīs metodes: 

● Pārskatiet anonīmu darbu kopā ar visu grupu un aiciniet visus skolēnus sniegt atsauksmes 

● Sadaliet klasi pa pāriem un lieciet viņiem pārskatīt vienam otra darbu 

● Lieciet katram skolēnam novērtēt savu darbu 

Divas zvaigznes un vēlēšanās palīdz aktivizēt skolēnus un dot viņiem iespēju mācīties, un pētījumi 

liecina, ka mācīšanās pašregulācija uzlabo skolēnu sniegumu. 

SAITES UZ CITIEM NODERĪGIEM RĪKIEM 

Digitālie rīki, kurus var izmantot sadarbības darbam tiešsaistē 

Digitālie rīki ar nosaukumu tiešsaistes ziņojumu dēļi ir piemēroti smadzeņu rakstīšanai, domu kartēšanai, 

diskusijām un ideju veidošanai dažāda veida virtuālam grupu darbam. Interneta meklēšana ar atslēgas 

vārdu “Tiešsaistes ziņojumu dēlis” var atklāt veselu piedāvājumu kopumu, no kuriem izvēlēties un iegūt 

vispiemērotākos, kas atbilst dažādu skolēnu vecumam, interesēm, veicamā darba raksturam, 

specializācijai utt. (https: //www.whiteboardblog.co.uk/2011/09/8-online-noticeboards-

wallwisher-and-more/). 

Mēs iesakām Padlet (sākotnēji Wall Wisher) digitālo platformu, kas ļauj skolēniem, skolotājiem un 

ikvienam, kam ir saite, strādāt pie vienas vai vairākām sienām, lai dalītos ar idejām un sadarbotos 

virtuālajā telpā, ko var aizpildīt ar bagātinātu multividi, tostarp vārdiem un attēlus, kā arī video un saites. 

Visu materiālu var uzreiz atjaunināt un kopīgot, saglabājot ziņas privātas, atvērtas visiem vai kopīgot ar 

noteiktu grupu. Piekļuvi Padlet var izmantot ne tikai nodarbību laikā, bet arī pēc tām, lai turpinātu darbu 

pie ideju izstrādes gan individuāli, gan grupā. Padlet sniedz skolotājiem un skolēniem iespēju sniegt un 

saņemt atsauksmes. Aplūkojiet Padlet izveides procesu: 

https://www.elo.iastate.edu/resources/instructional-tools/collaborative-tools/padlet/how-to-

create-a-padlet-wall/  

un skatieties video pamācību  

https: //www.youtube.com/watch?v=7SuAKOoXNsQ 

Lino.It ir bezmaksas uzlīmju un audekla pakalpojums, ko izmantot ideju apmaiņai un diskusijām 

(http://en.linoit.com/). Tomēr daudz vienkāršāks digitālais rīks šim mērķim varētu būt Scumblr, ko parasti 

izmanto tiešsaistes smadzeņu rakstīšanai, pievienojot lapai tikai tekstus bez saitēm, attēliem vai 

videoklipiem. Pateicoties tā vienkāršībai un mazāk traucējošiem faktoriem, kas varētu mulsināt audzēkņus, 

Scumblr var būt piemērots pāru darbam 3. fāzē. Vienkārši noklikšķinot uz ikonas +, tiek pievienotas 

papildu piezīmes, un dubultklikšķis uz piezīmēm ļauj pievienot tekstu. Lai izveidotu dažādas zonas, fonā 

var pievienot tekstu. Skatiet Scumblr demonstrācijas versiju http://scumblr.ca/demo. 



 

 

Gan ārējās informācijas, gan savu domu pierakstīšana ir nozīmīgi mācību instrumenti, jo tie ļauj reģistrēt 

dzirdēto informāciju un fiksēt idejas, kas pašam ienāk prātā, runājot ar citiem. Turklāt piezīmju veikšana 

atvieglo pašlaik studējamā materiāla apguvi. Tāpēc tiešsaistes diskusiju un digitālo kompetenču analīzi 

pāru darbā tiek piedāvāts organizēt, veicot pierakstus uz virtuālajām uzlīmēm vai sienām, nevis vienkārši 

runājot izdalīšanās telpās. 

Instrumenti un paņēmieni, lai iedziļinātos 

Rīki: 

Tālāk pieejamā saite ved uz atvērto izglītības resursu (OER) Wiki, kas atradās Kembridžas Universitātes 

Izglītības fakultātē vietnē oer.educ.cam.ac.uk. Tas tika izmantots, lai publicētu fakultātē izstrādātos OER, 

un tas ir patiešām ērts un noderīgs rīku krājums, kas pieejams ar Creative Commons licenci. 

Rīki – OER izglītībā 

Daudziem skolotājiem ir uzdots pārvietot savu mācību pieredzi tiešsaistē. Tas, protams, ietver jaunu 

prasmju apgūšanu, jaunas pieejas un jaunu rīku izmantošanu. Paturot to prātā, mēs esam izveidojuši 

64 brīnišķīgu bezmaksas tiešsaistes rīku sarakstu skolotājiem. Daži no tiem padarīs jūs produktīvāku. Citi 

palīdzēs padarīt jūsu tiešsaistes klases jautrākas un saistošākas. Daži rīki palīdzēs jums sazināties ar 

skolēniem un vecākiem un dalīties atsauksmēs. Un daži vienkārši cenšas samazināt stresa līmeni. 

64 Amazing Free Online Tools For Teachers [2022] - Growth Engineering  

Metodes: 

Tālāk esošā saite ved uz atvērto izglītības resursu (OER) Wiki, kas atradās Kembridžas Universitātes 

Izglītības fakultātē vietnē oer.educ.cam.ac.uk. Tas tika izmantots, lai publicētu fakultātē izstrādātos OER, 

un tas ir patiešām ērts un noderīgs paņēmienu vai pieeju krājums, kas pieejams ar Creative Commons 

licenci. 

Mācību pieejas – OER izglītībā 

Gamestorming vietne ir rīku un stratēģiju kopums, lai padziļināti izpētītu lietas, izpētītu jaunas idejas, 

veiktu eksperimentus un pārbaudītu hipotēzes, radītu jaunas un pārsteidzošas atziņas un rezultātus, kas 

sniedz vienkāršus, viegli izpildāmus norādījumus par to, kā izmantot dizaina praksi. kopradei un iesaistei. 

Spēļu vētra 

UDL vadlīnijas ir rīks, ko izmanto, lai ieviestu universālo mācību dizainu — sistēmu, lai uzlabotu un 

optimizētu mācīšanu un mācīšanos visiem cilvēkiem, pamatojoties uz zinātniskiem ieskatiem par to, kā 

cilvēki mācās. Šīs vadlīnijas piedāvā konkrētu ieteikumu kopumu, ko var piemērot jebkurai disciplīnai vai 

jomai, lai nodrošinātu, ka visi izglītojamie var piekļūt jēgpilnām, izaicinošām mācību iespējām un 

piedalīties tajās. 

UDL vadlīnijas 

https://www.growthengineering.co.uk/64-amazing-free-online-tools-for-teachers/


 

 

 

1.PIELIKUMS DIGITĀLO CAURVIJU KOMPETENČU 

NOVĒRTĒŠANAS METODOLOĢIJA UN RĪKI 

Šī dokumenta mērķis ir piedāvāt metodoloģiju, kas izstrādāta, lai novērtētu skolēnu digitālās 

caurviju kompetences, kas definētas 2BDdigitālo kompetenču ietvarstruktūrā, lai mācītos, strādātu 

un dzīvotu digitālajā pasaulē, realizējot sociālās uzņēmējdarbības projektu. 

Digitālo caurviju kompetenču novērtējums ir jāveic saskaņā ar modeli, kas parādīts šajā attēlā: 

 

 

SKOLĒNU SEMINĀRS 

Skolēnu semināra mērķi ir: 

1. Dot skolēniem iespēju pašanalīzei un izpratnes veidošanai par digitālo caurviju kompetenču līmeņiem 

2. Veicināt skolēnu izpratni par 15 digitālajām caurviju kompetencēm (turpmāk tekstā digitālās caurviju 

kompetences) un to pilnveides līmeņiem. 

3. Sagatavot skolēnus katra sprinta noslēgumā n pārdomu un iegūto zināšanau seminārā veicamajiem 

novērtējumiem. 

 

 



 

 

Ievadsemināra īstenošanas soļi: 

1. solis. Izmantojot projekta digitālo kompetenču novērtēšanas rīku, skolēniem tiek piedāvāts 

pašanalīzes tests, kas sastāv no 15 situācijām ar četrām uzvedības iespējām, un tiek lūgts izlemt, kuru no 

šīm iespējām viņi varētu uzņemties situācijas risināšanai. 

Katras situācijas risinājums ir saistīts ar vienas no 15 digitālajām kompetencēm izmantošanu. Pamatojoties 

uz šo testu, skolēni nosaka savu šo digitālo kompetenču apguves līmeni. Šīs fāzes beigās skolotājs 

organizē diskusiju, jautājot skolēniem, kā viņi citādi rīkotos katrā no piedāvātajām situācijām. Šāda 

diskusija ir nepieciešama, lai atklātu skolēnu digitālo pieredzi, caurviju kompetenču attīstību un briedumu, 

lai saprastu, kāds akadēmiskais atbalsts, apmācības metodes un digitālais nodrošinājums viņiem būtu 

jāpiedāvā projekta laikā. 

2. solis. Skolēni iepazīstas ar jautājumu par 15 digitālajām kompetencēm un to apguves līmeņiem 

saistībā ar kompetenču ietvaru, un, izmantojot projekta digitālo kompetenču novērtēšanas rīku, redz 

ilustrācijas caur testā sniegto situāciju analīzi. 

3. solis. Kad skolēni jau ir sapratuši digitālo caurviju kompetenču jautājumu un četrus līmeņus un ir 

identificējuši tajās visvairāk un vismazāk attīstītās kompetences, viņi ir gatavi veidot savus individuālos 

digitālos portfolio. Turklāt katrs skolēns izlems, ar kādām piecām digitālajām kompetencēm viņš/viņa 

strādās un attīstīs sociālās inovācijas projekta ietvaros, nosakot savus kompetenču attīstības mērķus. 

1. solis Izmantojot projekta digitālo kompetenču novērtēšanas rīku 

 

Jobs4Tech kompetences novērtēšanas rīks 

 

Šis sākotnējais 2BDdigitālo kompetenču novērtējums mācībām, darbam un dzīvošanai digitālajā pasaulē 

tiks veikts, izmantojot J4T digitālo kompetenču novērtēšanas rīka modernizēto versiju, ko izstrādājusi 

Rīcība pret badu Erasmus+ projekta Jobs4tech: profesionālā izglītība un apmācība un darba vietas 

tehnoloģiskai un virtuālai nākotnei. 

 

Šis rīks atbilst izaicinājumam novērtēt skolēnu caurviju kompetenču attīstību tiešsaistē, izmantojot digitālo 

platformu, kas pieejama tīmeklī, un tas ir pielāgots projekta 2BDigital ietvaros, lai tas varētu piekļūt arī 

mobilajās ierīcēs. Šis rīks sniedz skolotājiem individuālu ziņojumu par katra skolēna sākotnējo 

kompetenču sniegumu un integrētu ziņojumu grupai, lai viņi varētu strādāt pie individuālām/komandas 

perspektīvām. Tas ļauj noteikt skolēna sākotnējo kompetences līmeni, pielāgot apmācību, lai labāk 

atbilstu viņu īpašajām vajadzībām, un nodrošināt, ka neviens nepaliek novārtā. Tas ir īpaši aktuāli 

tiešsaistes apmācību vidē. 

 

Šis rīks arī nodrošina skolēnus ar personisku grafisku atskaiti par viņu kompetenču līmeni un iepazīstina 

viņus ar 2BD digitālo kompetenču definīciju un zināšanām. 

 



 

 

Tikai pēc testa veikšanas skolēniem tiek parādīti digitālo caurviju kompetenču apguves līmeņi, kas 

atbilst viņu atbilžu secībai: 

 

● 0. līmenis – netiek piedāvāts digitālais risinājums, piemērojot caurviju kompetenci, situācijas 

risināšanai; 

● 1. līmenis – “Atklāšana”, iespēju meklēšana un apzināšana ar digitālā risinājuma palīdzību pielietot 

caurviju kompetences noteiktā situācijā; Šis līmenis ir sākumpunkts tiem skolēniem, kuriem ir neliela 

pieredze vai nav nekādas kompetences un kuri paļaujas uz citu atbalstu, lai izpildītu pazīstamus 

uzdevumus. 

● 2. līmenis – “Eksperiments”, izmantojot digitālos rīkus praksē, lai tiktu galā ar uzdevumu; Šis 

līmenis norāda uz pieaugošu neatkarību, strādājot vienatnē un ar vienaudžiem, veicot pazīstamus un 

nepazīstamus uzdevumus. 

● 3. līmenis – “Uzlabot”, uzlabota digitālā uzvedība, iesaistot tajā arī citus cilvēkus un radot kopīgu 

vērtību plašai sabiedrībai. Šis līmenis norāda uz atbildību par lēmumu pieņemšanu un darbu 

vienatnē un kopā ar citiem, lai veiktu nepazīstamus uzdevumus. 

Tas palīdz skolēniem identificēt digitālās kompetences, kuras viņi apgūst un nepārvalda pietiekami labi. 

Lai palīdzētu skolēniem izprast digitālo kompetenču jautājumu, viņi pāriet uz 2. posmu. 

2. solis Izpratne par digitālajām kompetencēm un pilnveides līmeņiem 

 

Lai izprastu jautājumu par digitālajām kompetencēm un to apguves līmeņiem, kas interpretēti un 

sistematizēti IO1, digitālās kompetences ir sakārtotas piecās tabulās - viena tabula katrai no piecām 

digitālo kompetenču grupām – Digitālā komunikācija, Digitālā sadarbība, Digitālā jaunrade. , Kritiskā 

domāšana digitālajā vidē un Pilsonība digitālajā vidē (skat. 1., 2., 3., 4. un 5. tabulu). Šīs zaļā krāsā iekrāsotās 

daļas veido rubrikas digitālo kompetenču pilnveides novērtējumam. Skolēnu ērtībām ir sniegtas arī 

atbilstošo līmeņu ilustrācijas (zilā krāsā), kas ņemtas no pašanalīzes testam izstrādātajām situācijām, lai 

izveidotu atbilstošas saiknes starp teorijā balstītajām digitālo kompetenču definīcijām un to izpausmēm 

praksē. Digitālās kompetences apzīmēšanai tiek izmantots saīsinājums DC. Šīs piecas tabulas var izmantot 

izmēģinājuma ieviešanas pirmajā posmā, lai skolēni iegūtu piemērotu piemēru viņu kompetenču līmenim. 

No šī brīža izstrādāto 2BDIGITAL kompetenču ietvaru ar tā aprakstiem, kompetencēm un progresa 

līmeņiem var izmantot kā atsauci.



 

 

 

Digitālās kompetences un pilnveides līmeņi: Rubrikas skolēnu pašnovērtējumam un vienaudžu vērtējumam 

1.tabula 

Rubrikas vērtēšanai un ilustrācijas, lai izprastu digitālo kompetenču apguves līmeņus grupā “Digitālā komunikācija” 

DK DK definīcija vai piemērs Digitālās kompetences apguves līmeņi 

Lasīša
na un 
rakstī
šana 

 
Definīcija 

 
Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 

Lasiet un rakstiet, izmantojot 
digitālos rīkus 
 

Es atrodu citus 
risinājumus, nevis 
digitālos. 

Izmantojot digitālos 
rīkus un pamata 
meklēšanas un 
filtrēšanas funkcijas, 
varu lasīt un rakstīt 
vienkāršus un īsus 
tekstus. 

Protu atlasīt un novērtēt 
atbilstošu informāciju un 
izmantot atbilstošus 
digitālos rīkus un metodes, 
lai sazinātos rakstiski. 

Es varu veikt tiešsaistes 
pētījumus un izmantot 
dažādus digitālos rīkus un 
metodes, lai sniegtu datus 
un informāciju saistošā un 
efektīvā veidā. 

 
Piemērs 

 
Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 

Jūsu skolotājs dalījās ar 
informāciju, ka lielākā daļa 
tūkstošgades (76%), visticamāk, 
tērē vairāk par saviem 
mājdzīvniekiem nekā sev, 
tostarp pērkot mājdzīvnieku 
luksusa preces. Viņa aicināja jūs 
izpētīt šo fenomenu un uzrakstīt 
referātu prezentācijai 
tiešsaistes nodarbībā. 

Lai rakstītu 
ziņojumu, es izlasīšu 
materiālu par 
tūkstošgades 
tērēšanas 
paradumiem mūsu 
pilsētas bibliotēkā. 

Es meklētu Google, 
lai iegūtu faktus, 
izmantojot 
atbilstošus 
atslēgvārdus. 

Es mudinātu savus grupas 
biedrus dalīties pieredzē un 
izmantot šos attiecīgos 
datus, lai izveidotu 
risinājumu tīklu, izmantojot 
tiešsaistes Mind Mapping 
programmatūru. Pēc tam es 
to izmantotu turpmākām 
diskusijām un tiešsaistes 
prāta vētrai. 

Es veiktu pētījumu, 
uzdodot jautājumus 
Instagram stāstos vai citos 
sociālo mediju resursos, 
vācot reālus datus no 
tūkstošgades un sagatavotu 
ziņojumu video formātā, 
izmantojot animācijas 
programmatūru, 
piemēram, Doodly. 
 
 
 
 
 



 

 

DK DK definīcija vai piemērs Digitālās kompetences apguves līmeņi 

Runāš
ana un 
klausī
šanās 

 
Definīcija 

 
Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 

Sazinieties mutiski un 
klausieties tiešsaistē, izmantojot 
dažādus rīkus, kas pielāgojas 
tiešsaistes vides iespējām un 
izaicinājumiem 

Es atrodu citus 
risinājumus, nevis 
digitālos. 

Es varu aktīvi 
klausīties un pielāgot 
savu valodu 
auditorijas 
vajadzībām un 
dažādiem tiešsaistes 
rīkiem un 
iestatījumiem. 

Es spēju mudināt un 
integrēt citu cilvēku 
ieguldījumu un idejas 
diskusijā un iepazīstināt 
savas idejas saistošā veidā. 

Es varu aktīvi iedrošināt un 
uzklausīt citu cilvēku 
idejas, izmantojot ķermeņa 
valodu un empātiju. Es varu 
izteikt savas idejas 
pārliecinošā un 
pārliecinošā veidā. 

 
Piemērs 

 
Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 

Grupas darba laikā tiešsaistes 
nodarbībā jums ir jāizstrādā 
stratēģija, kā pārvarēt stresu. 
 

Es apklusinātu sevi 
un apturētu video, lai 
pajautātu mammai, 
kā viņa pārvar stresu, 
lai piedāvātu idejas 
saviem grupas 
biedriem. 

Es aktīvi klausītos 
savus grupas biedrus 
un kā vienu no 
risinājumiem 
piedāvātu klausīties 
“Stress relief music” 
YouTube. 

Es mudinātu savus grupas 
biedrus dalīties pieredzē un 
izmantot šos attiecīgos 
datus, lai izveidotu 
risinājumu tīklu, izmantojot 
tiešsaistes Mind Mapping 
programmatūru. Pēc tam es 
to izmantotu turpmākām 
diskusijām un tiešsaistes 
prāta vētrai. 

Es ļoti uzmanīgi klausījos 
savus grupas biedrus, lai 
saprastu, kādu tieši stresu 
viņi piedzīvo. Tā kā šī ir 
galvenā tēma, kas ietekmē 
mūsu labklājību, es ieteiktu 
ierakstīt video ar dažādām 
runām, lai palielinātu 
izpratni par šo jautājumu 
skolas un kopienas līmenī. 

Satura 
veidoš

ana 

 
Definīcija 

 
Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 

Sniedziet informāciju digitālajos 
medijos noteiktam 
galalietotājam/auditorijai 
konkrētos kontekstos 

Es atrodu citus 
risinājumus, nevis 
digitālos. 

Es varu izveidot 
vienkāršu tiešsaistes 
mediju saturu, 
izmantojot tekstu un 
attēlus. 

Es varu izmantot digitālos 
rīkus, lai izveidotu un 
parādītu dažāda veida 
datus un informāciju 
noteiktām auditorijām, 
ņemot vērā viņu vajadzības. 

Es varu izmantot dažādus 
digitālos rīkus un metodes, 
lai izstrādātu un izveidotu 
saturu, ko var izmantot 
dažādos plašsaziņas 
līdzekļos, tostarp 
digitālajos, sociālajos 
medijos, apraides vai 
drukātā veidā. 



 

 

DK DK definīcija vai piemērs Digitālās kompetences apguves līmeņi 

 
Piemērs 

 
Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 

Piedāvājam piedalīties skolēnu 
konferencē ar prezentāciju par 
tēmu “Dzīves mazpilsētā 
ieguvumi. 

Es runātu ar saviem 
radiniekiem, kuri 
dzīvo mazpilsētā, lai 
apkopotu viedokļus 
un sistematizētu tos 
prezentēšanai 
konferencē. 

Es izveidotu Power 
Point prezentāciju. 

Tā kā mana mērķauditorija 
ir skolēni un viņi ir 
atvērtāki animētam 
saturam, es izveidotu… es 
izveidotu Canva 
prezentāciju ar animācijām 

Es izveidotu video 
prezentāciju un straumētu 
to caur YouTube, lai 
sasniegtu lielāku 
mērķauditoriju. 

 

 

 

2. tabula 

Rubrikas vērtēšanai un ilustrācijas, lai izprastu digitālo kompetenču apguves līmeņus grupā “Digitālā sadarbība” 

DK 
 
 

DK definīcija vai piemērs Digitālās kompetences apguves līmeņi 

Sadar
bība 

 
Definīcija 

 
Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 

Strādājiet kopā, lai sasniegtu 
saskaņotus mērķus, izmantojot 
tīmekļa un videokonferenču 
dokumentu un failu 
koplietošanu, dokumentu 
anotāciju un izcelšanu, 
kalendāra kopīgošanu, e-pastu, 
tūlītējo ziņojumapmaiņu, wiki, 
emuārus, sociālos medijus, 
video un audio rediģēšanu utt. 

Es atrodu citus 
risinājumus, 
nevis digitālos. 

Es varu sadarboties, 
izmantojot tiešsaistes 
rīkus, demonstrējot 
toleranci un empātiju 
pret citiem, lai noteiktu 
kopīgus mērķus. 

Es varu noteikt drošas 
digitālās metodes un 
potenciālās briesmas, 
sadarbojoties ar 
tiešsaistes komandu. 

Es varu identificēt drošas 
digitālās metodes un potenciālās 
briesmas, sadarbojoties ar 
tiešsaistes komandu. 



 

 

DK 
 
 

DK definīcija vai piemērs Digitālās kompetences apguves līmeņi 

 
Piemērs 

 
Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 

Jums un jūsu komandai ir 
jāizstrādā jauns projekts, kas 
strādā tiešsaistē. 
 

Labāk piedāvātu 
tikties skolā un 
prāta vētru. 

Es sadarbotos ar 
saviem grupas 
biedriem, izmantojot 
Zoom tērzēšanu, video 
un audio (vai līdzīgu), 
ja mani grupas biedri 
to dod priekšroku 
citām saziņas 
platformām. 

Es piedāvātu prāta vētru, 
pierakstot mūsu idejas 
reāllaikā, izmantojot 
Google Doc, apsverot 
visas idejas bez kritikas 
un ar cieņu paužot 
viedokļus. 

Es ieteiktu grupai veidu, kā 
strādāt efektīvāk, sadalot 
interešu apakšgrupās un 
strādājot sadalījuma telpās, 
izmantojot tiešsaistes ziņojumu 
dēli, piemēram, Padlet, lai 
sadarbotos idejās. 

Pašatt
īstības 

 
Definīcija 

 
Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 

Identificēt un attīstīt sevis 
aspektus, tostarp personiskās 
īpašības un īpašības. 
 

Es atrodu 
risinājumus, kas 
nav digitālie. 

Es varu tiešsaistē 
noteikt savas 
vajadzības, vēlmes un 
intereses, lai izstrādātu 
personīgos digitālās 
mācību mērķus. 

Es varu proaktīvi noteikt 
prioritātes un rīkoties, lai 
apmierinātu savas 
vajadzības, vēlmes, 
intereses un mērķus, 
izmantojot tiešsaistes 
rīkus un metodes. 

Es varu izmantot digitālās mācību 
tehnoloģijas, lai izpildītu savas 
vajadzības, vēlmes, intereses un 
mērķus, nosakot nepieciešamos 
nākamos soļus turpmākai 
uzlabošanai. 
 

 
Piemērs 

 
Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 



 

 

DK 
 
 

DK definīcija vai piemērs Digitālās kompetences apguves līmeņi 

Iedvesmojoties no drauga 
piemēra, jūs nolēmāt iemācīties 
izveidot oriģinālu video 
materiālu, izmantojot 
programmatūras komplektu, 
piemēram, Camtasia. 
 

Es aicinātu savu 
draugu un lūgtu 
viņam parādīt, 
kā viss darbojas. 
 

Es pārlūkotu internetu, 
lai atrastu materiālus 
par šo programmatūru, 
un skatītos apmācības, 
lai noteiktu, kas mani 
varētu interesēt un kas 
man būtu jāapgūst. 
 

Es lejupielādētu šo 
programmatūru un 
praktizētu dažus video 
fragmentus, lai rediģētu, 
pievienotu dažādus 
efektus, importētu 
multividi utt. un plānotu, 
kas vēl jāapgūst tālāk. 

Es meklētu tiešsaistes apmācības, 
apmācības videoklipus un 
forumus par šo rīku, lai 
apmierinātu savas mācību 
vajadzības, kā arī izveidotu 
videoklipus un augšupielādētu 
tos, lai iegūtu atsauksmes par 
konkrētiem aspektiem, 
piemēram, saturu, formātu utt., 
un integrētu tos uzlabotajās 
versijās. 

Daudz
veidīb

a un 
iekļau
šana 

 
Definīcija 

 
Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 

Atpazīt un novērtēt cilvēku 
atšķirības un izmantot tās, lai 
ikviens varētu attīstīties.  

Es atrodu 
risinājumus, kas 
nav digitālie. 

Es varu noteikt veidus, 
kā palīgtehnoloģijas 
var palīdzēt cilvēkiem 
ar dažādām 
vajadzībām. 

Es varu izmantot 
programmatūru/digitālās 
lietojumprogrammas un 
atbilstošas ierīces, lai 
izstrādātu, 
sazinātos/dalītos ar 
informāciju, iekļaujot 
ikviena cilvēka 
ieguldījumu. 

Es varu demonstrēt empātiju, 
līdzjūtību, iecietību un izpratni 
par citu cilvēku vajadzībām, 
interesēm un pieredzi, lai 
veicinātu ikviena aktīvu 
iekļaušanu, attīstot iekļaujošu un 
palīdzošu pieeju izmantošanu 
tiešsaistē. 

 
Piemērs 

 
Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 



 

 

DK 
 
 

DK definīcija vai piemērs Digitālās kompetences apguves līmeņi 

Jūs esat informēts, ka tiešsaistes 
seminārā par karjeras izvēli 
strādāsiet grupā ar jaunu 
skolēnu no Ķīnas, kurš kautrējas 
piedalīties, jo nerunā pārāk labi 
jūsu valodā. 
  

Es viņam 
uzsmaidītu 
video, lai 
parādītu savu 
pozitīvo 
attieksmi un 
mudinātu viņu 
piedalīties. 

Es iemācītos dažus 
izplatītus ķīniešu 
sveicienus un 
izteicienus, izmantojot 
mobilo lietotni 
Duolingo, lai lauztu 
ledu un liktu savam 
grupas biedram justies 
gaidītam. Es jautātu 
viņam/viņai par 
viņa/viņas pieredzi, 
piedaloties tiešsaistes 
semināros un 
izmantojot digitālos 
rīkus, lai noskaidrotu, 
vai mēs varam viens 
otru atbalstīt. 

Es izmantotu Google 
tulkotāju, lai izteiktu 
savas galvenās idejas 
ķīniešu valodā un 
uzzinātu par viņa vai 
viņas uzņemšanas 
iemesliem. seminārā. Es 
vēlētos un aicinu viņu 
apmainīties ar dažiem 
digitālajiem rīkiem, kas ir 
noderīgi profesionālās 
orientācijas procesā, 
piemēram, ar Career 
Explorer. 

Censtos, lai pirms darba 
uzsākšanas mēs varētu iepazīt 
viens otra intereses un vajadzības 
un grūtības piedalīties seminārā 
un kopīgi domāt, kā tās atrisināt. 
Turklāt es aicinātu jūs savākt 
punktus, kas mūsu sadarbībai 
darbojās vislabāk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.tabula 

Rubrikas vērtēšanai un ilustrācijas, lai izprastu digitālo kompetenču apguves līmeņus grupā “Digitālā jaunrade” 

DK DK definīcija vai piemērs Digitālās kompetences apguves līmeņi 

Vēr
tīb
u 

rad
īša
na 

 
Definīcija 

 
Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 

Identificēt un radīt dažāda 
veida vērtības  
 

Es atrodu 
risinājumus, kas 
nav digitālie. 

Es varu identificēt 
dažāda veida vērtības, 
kuras varu radīt sev un 
citiem tiešsaistes vidē. 

Es varu uzlabot esošos 
digitālos produktus, 
pakalpojumus un procesus, 
lai tie labāk atbilstu manām 
vai manu vienaudžu un 
kopienas vajadzībām. 

Es varu izmantot digitālās 
tehnoloģijas, lai izstrādātu, saliktu 
testu un pakāpeniski uzlabotu 
prototipu, lai ilustrētu vērtību, ko 
vēlos radīt. 

 
Piemērs 

 
Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 

Jūsu kaimiņiene Alise lūdza jūs 
pieskatīt viņas suni, kamēr 
viņa ir prom uz divām 
nedēļām. Jūs zināt, ka suns ir 
ļoti draudzīgs, tāpēc viņu mīl 
visi. Alise minēja, ka jūsu 
pilsētā nav nevienas suņu 
viesnīcas.  

Es runātu ar 
citiem kaimiņiem 
un izveidotu īpašu 
‘suņu 
piesēdināšanas 
grafiku’, lai 
plānotu, kurš 
parūpēsies par 
suni, kad atrisināt 
situāciju 

Es apspriestu šo 
jautājumu sociālajos 
medijos (Facebook, 
Twitter, Instagram), lai 
noskaidrotu, cik šī 
problēma ir aktuāla 
manā pilsētā un kādi 
varētu būt labākie 
risinājumi. 

Es izstrādātu digitālo 
sociālo inovāciju biznesa 
ideju pensionāriem, kuri 
mīl suņus un vēlas nopelnīt 
papildus naudu, vajadzības 
gadījumā rūpējoties par 
tiem. Par to es piedalītos 
digitālo sociālo inovāciju 
laboratorijā. 

Izveidotu facebook grupu, lai 
savienotu suņu saimniekus un 
potenciālos saimniekus, piemēram, 
pensionārus. Es izveidotu videoklipu 
“Atstājiet savu suni pie mums”, 
izmantojot saturu, kura pamatā ir 
dažādi avoti par suņu psiholoģiju un 
paradumiem, un kopīgotu to 
sociālajos medijos, lai redzētu, vai 
tas ir iespējams. 

Pro
blē
mu 
risi
nāš
ana 

 
Definīcija 

Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 

Analizējiet problēmu vai 
problēmu, lai noteiktu 
iespējamos risinājumus.  

Es atrodu 
risinājumus, kas 
nav digitālie. 

Protu identificēt 
izplatītu digitālo 
problēmu, atrast un 
pielietot risinājumu. 

Es varu izmantot digitālās 
tehnoloģijas, lai izveidotu 
un novērtētu vairākas 
problēmas vai problēmas 
risināšanas iespējas. 

Protu identificēt pierādījumus, lai 
novērtētu projekta aktivitātes un 
piedāvātā risinājuma ietekmi, 
izmantojot digitālās tehnoloģijas. 

 
Piemērs 

 
Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 



 

 

DK DK definīcija vai piemērs Digitālās kompetences apguves līmeņi 

Jūs un jūsu klasesbiedri dažreiz 
saņemat attēlus nestandarta 
failu formātos ar 
paplašinājumiem, kas atšķiras 
no .jpg, kurus nevarat atvērt 
datorā. Šoreiz jūs saņēmāt 
attēlu ar .psd paplašinājumu. 
 

Es piezvanītu 
savam draugam, 
kurš ir IT 
profesionāls, un 
lūgtu viņam 
atrisināt problēmu 
manā vietā. 

Es meklēju Google, lai 
saprastu, kuras 
programmatūras 
vietējais fails tas ir un 
kāda programma ir 
nepieciešama, lai to 
atvērtu. 

Es atrastu dažādus 
tiešsaistes avotus, lai iegūtu 
vairākas iespējas, kā 
atrisināt šo uzdevumu man 
un maniem klasesbiedriem. 

Es izstrādāšu vienkāršus padomus, 
pamatojoties uz saviem tiešsaistes 
atklājumiem, un dalītos tajos ar 
saviem klasesbiedriem, lai palīdzētu 
viņiem saprast, kādam nolūkam tiek 
veidoti nestandarta attēlu faili un kā 
tos atvērt gan datorā, gan mobilajā 
ierīcē. 
 

Ino
vāci
jas 

 
Definīcija 

 
Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 

Izstrādāt un ieviest jaunas 
idejas vai procesus, lai radītu 
vērtību vai panāktu 
uzlabojumus  

Es atrodu 
risinājumus, kas 
nav digitālie. 

Es varu atrast 
inovatīvu digitālo 
produktu, 
pakalpojumu un 
risinājumu piemērus. 

Es varu noteikt, kā 
digitālais risinājums tiek 
izstrādāts, izmantojot 
digitālo radošumu, un tā 
iespējamo ietekmi uz 
auditoriju. 

Es varu novērtēt, kā digitālais 
risinājums atbilst paredzētā 
uzdevuma un auditorijas 
vajadzībām. 

 
Piemērs 

 
Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 

Tava mamma atgādināja, ka 
jābrauc ciemos pie 
vecmāmiņas, kura dzīvo viena 
un kurai nepieciešama 
kompānija. Lai gan piedāvāja 
dzīvot kopā, vecmāmiņa vēlas 
dzīvot tikai savā dzīvoklī. 
Mācoties un strādājot, ir grūti 
atrast laiku.  

Es apmeklēju 
vecmāmiņu kopā 
ar savu draugu, lai 
mēs varētu jautri 
sarunāties un 
palīdzēt viņai 
apkārt. 

Es tiešsaistē atrastu 
inovatīvus digitālos 
produktus un 
pakalpojumus 
senioriem, lai atrastu 
papildu palīglīdzekli 
savai vecmāmiņai, kad 
mēs neesam viņai 
blakus. 

Es izpētītu, kāda 
programmatūra un 
aparatūra tika izmantota, 
lai izveidotu produktu, lai 
pārliecinātos, ka tas 
negatīvi neietekmēs manas 
vecmāmiņas fizisko un 
garīgo veselību. 

Es novērtētu, cik piemēroti, 
lietotājam draudzīgi un efektīvi ir 
dažādu digitālo produktu piedāvātie 
risinājumi (piemēram, tērzēšana, 
trauksmes signāli medikamentu 
lietošanai, pārtikas preču sarakstu 
veidošana, laikapstākļu pārbaude, 
privātuma aizsardzība, brīvroku 
zvani, balss vadība durvju 
bloķēšanai, ieslēdziet apgaismojumu 
un noregulējiet termostatus utt.), lai 
uzlabotu viņas dzīves kvalitāti. 

 

 



 

 

 

4.tabula 

Novērtēšanas rubrikas un ilustrācijas, lai saprastu digitālo kompetenču apguves līmeni grupā 

“Kritiskā domāšana digitālā vidē” 

DK 
DK definīcija vai 

piemērs 
Digitālās kompetences apguves līmeņi 

Plā
noš
ana 
un 

vad
ība 

 
Definīcija 

 
Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 

Plānot, pārraudzīt un 
kontrolēt darbības  

Es atrodu 
risinājumus, kas 
nav digitālie. 

Es varu noteikt 
vienkāršas darbības, lai 
plānotu tiešsaistes 
aktivitātes. 

Es saprotu, kā organizēt, 
uzglabāt, kopīgot, manipulēt 
un aizsargāt digitālo 
informāciju tiešsaistes 
darbībās. 

Es varu pielāgot savus plānus, lai 
sasniegtu savus mērķus tiešsaistes 
aktivitātēs, lai pārvaldītu izmaiņas, 
kas ir ārpus manas kontroles, un 
pārvaldītu risku. 

 
Piemērs 

 
Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 

Jums tiek piedāvāts 
organizēt kultūras 
festivālu savā novadā.  

Es aicinātu 
orgkomiteju uz 
kafejnīcu, lai 
apspriestu 
festivāla 
koncepciju. 

Izveidotu WhatsApp 
grupu, lai regulāri 
apspriestu soļus, kas 
jāveic dažādos festivāla 
organizēšanas posmos. 

Piedāvāju strādāt ar digitālo 
ziņojumu dēli Padlet vai 
līdzīgu, lai plānotu un vadītu 
aktivitātes, pierakstītu idejas, 
kuras var paturēt privāti, 
publiskot vai dalīties ar 
konkrētu grupu atkarībā no 
mūsu vajadzībām. 

Es izmantotu tiešsaistes pasākumu 
plānošanas programmatūru (piem., 
JIRA), lai pārvaldītu procesus, 
noteiktu prioritātes un apspriestu 
mūsu kopīgo darbu, lai panāktu 
pilnīgu caurspīdīgumu katrā solī, 
iegūtu jaunāko informāciju, uzlabotu 
komandas darbību, pārvaldītu riskus 
un pielāgotu savu plāno, kad 
nepieciešams. 

Māc
īša
nās 

 
Interpretācija 

 
Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 



 

 

DK 
DK definīcija vai 

piemērs 
Digitālās kompetences apguves līmeņi 

mā
cīti
es 

Sava mācību procesa un 
vajadzību apzināšanās, 
pieejamo tiešsaistes rīku 
un iespēju apzināšana un 
spēja pārvarēt šķēršļus, 
lai sekmīgi mācītos  

Es atrodu 
risinājumus, kas 
nav digitālie 

Es varu identificēt 
digitālos rīkus, kas 
atbalsta mācību iespējas 
un sniedz digitālus 
pierādījumus, lai 
parādītu manu 
progresu. 

Es varu izmantot 
atgriezenisko saiti, lai 
noteiktu nākamos soļus 
savas digitālās kompetences 
uzlabošanai gan panākumu, 
gan neveiksmju dēļ. 

Es varu izmantot digitālos 
pierādījumus un atgriezenisko saiti, 
lai pārdomātu un paplašinātu savus 
mācību mērķus saistībā ar manām 
nākotnes iespējām un izvēlēm. 

 
Piemērs 

 
Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 

Savai turpmākajai 
karjerai jums ir jāuzlabo 
prasmes strādāt ar Excel 
izklājlapu 
programmatūru.  

Es atrastu 
pedagogu, kas 
varētu izskaidrot 
detaļas, kuras es 
nepārvaldu 
programmā Excel. 

Es pievienotos Excel 
forumam, lai iegūtu 
dažādus padomus un 
trikus, lai uzlabotu savas 
zināšanas un prasmes 
darbā ar Excel, un lai 
iegūtu pierādījumus par 
saviem mācību 
rezultātiem, salīdzinot 
savus risinājumus ar 
Excel foruma 
profesionāļiem. 

Es pievienotos tiešsaistes 
apmācību un attīstības 
programmai, lai uzlabotu 
savas Excel zināšanas un 
plānotu savu progresu, 
izmantojot regulāras 
atsauksmes no skolotājiem 
un vienaudžiem, kā arī 
ņemot vērā kursa beigu 
vērtējumus, pēckursa 
individuālās sarunas utt. 

Es pētītu tiešsaistes darba 
sludinājumus, analizētu darba 
devēju prasības saistībā ar Excel, 
piedalīties tiešsaistes intervijās ar 
potenciālajiem darba devējiem, 
risināt uzdevumus, izmantojot 
programmu Excel, lai novērtētu 
manu gatavību šim darbam un 
noskaidrotu, kas ir jāuzlabo, 
piedaloties tiešsaistes kursos, 
forumos utt. 

Ats
pul
gs 

 
Definīcija 

 
Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 

Pārskatiet un novērtējiet 
pagātnes domāšanu un 
rīcību, lai no tās mācītos.  
 

Es atrodu 
risinājumus, kas 
nav digitālie. 

Es varu noteikt, kas ir 
labs un ko varētu 
uzlabot pabeigtā 
tiešsaistes darbībā. 
 

Es varu spriest, vai un kā 
esmu sasniedzis savus 
mērķus, lai varētu novērtēt 
savu tiešsaistes veikumu un 
mācīties no tā. 
 

Es varu pārdomāt savus (un citu) 
sasniegumus un īslaicīgās 
neveiksmes kā iespējas 
attīstīties, mācīties un 
uzlabot savas spējas darboties 
digitālajā vidē. 

 
Piemērs 

 
Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 



 

 

DK 
DK definīcija vai 

piemērs 
Digitālās kompetences apguves līmeņi 

Jūs vēlaties kļūt par 
slavenu vlogeri. Tāpēc jūs 
veidojat videoklipus savā 
mobilajā tālrunī, plānojot 
tos publicēt pakalpojumā 
YouTube. Jūs vēlaties 
noteikt savas darbības 
nepilnības un novērst tās, 
lai uzlabotu darba 
kvalitāti.  

Es lūgtu savam 
draugam 
noskatīties manus 
videoklipus un 
pastāstīt par tiem 
savu viedokli. 

Es novērtētu video 
materiāla kvalitāti pēc tā 
audio un video 
kvalitātes, pievienot 
dažus vienkāršus 
efektus (piem., 
palēnināta kustība, fona 
skaņa utt.), lai padarītu 
to patīkamāku. 

Es ņemtu vērā atzīmes Patīk, 
komentārus, abonentu skaitu 
un skatīšanās stundas, lai 
uzlabotu savu saturu un 
kvalitāti. 
Es sev liktu personiskas 
reālistiskas meitenes 
simpātiju, komentāru ziņā. 
Pēc tam es tos analizētu un 
noskaidrotu, kas vislabāk 
uzlabo manu saturu un 
kvalitāti. 

Es skatītos un analizētu slavenu 
video emuāru autoru saturu, domātu 
par jaunām stratēģijām inovatīvu 
video emuāru veidošanai un mācītos 
izmantot modernāku aparatūru un 
programmatūru, lai uzlabotu 
kvalitāti un saturu, lai iegūtu 
abonentus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.tabula 

Novērtēšanas rubrikas un ilustrācijas, lai saprastu digitālo kompetenču apguves līmeni grupā 

“Pilsonība digitālā vidē” 

 

DK DK definīcija vai piemērs Digitālās kompetences apguves līmeņi 

 
La
b
b
ūt
īb
a 

 
Definīcija 

 
Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 

Izmantot dzīves pieredzi; un 
dzīves apstākļu salīdzināšana 
ar sociālajām normām un 
vērtībām, lai veicinātu labu 
pašsajūtu un labu darbību  

Es atrodu 
risinājumus, kas 
nav digitālie. 

Es varu noteikt 
vienkāršas darbības, lai 
tiešsaistē parūpētos par 
sevi un citiem, lai 
aizsargātu savu 
personisko informāciju 
un drošību. 

Es varu identificēt tiešsaistes 
darba riskus un negatīvo 
ietekmi, lai veiktu darbības, 
lai atbalstītu savu un citu 
personu fizisko, garīgo un 
sociālo veselību, drošību un 
privātumu tiešsaistē. 

Es varu plānot un novērtēt darbības, 
lai veicinātu pozitīvu digitālo 
reputāciju un pēdas nospiedumu, 
rūpējoties par savu un citu fizisko, 
garīgo un sociālo veselību savās 
tiešsaistes aktivitātēs. 

 
Piemērs Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 

Jūs reģistrējaties tiešsaistes 
apmācībā, kurā komandas 
darbam ir galvenā loma. Tā 
kā jums vienmēr būs 
jāsazinās un jāsadarbojas 
tiešsaistes vidē, jums tiek 
lūgts padomāt par dažiem 
kopīgiem līgumiem, lai tas 
darbotos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es pierakstīšu 
galvenos pozitīvās 
un negatīvās 
ilgtermiņa 
tiešsaistes 
komunikācijas 
galvenos 
elementus, 
pamatojoties uz 
savu iepriekšējo 
pieredzi un 
dalīšos savās 
pārdomās. 

Es vēlētos uzsvērt, cik 
svarīgi ir izturēties pret 
tiešsaistes kolēģiem un 
draugiem ar tikpat lielu 
cieņu kā pret reālajā 
dzīvē. Es arī ieteiktu 
īpašu uzmanību pievērst 
personiskās informācijas 
un reputācijas 
aizsardzībai un 
nodrošināt, ka visi saprot 
fotoattēlu un videoklipu 
publicēšanas sekas, 
skatīties manu signālu, lai 
neaizvainotu citus utt. 

Tā kā es apzinos interneta 
atkarības, kiberhuligānisma 
un garīgās iebiedēšanas 
riskus, to izraisītās fiziskās un 
sociālās veselības problēmas 
Es mudinu ikvienu uz 
diskusiju, lai dalītos un 
vienotos par uzvedības 
kopumu, kas liktu viņiem 
justies ērti tiešsaistē, un 
virkni darbību, no kurām 
izvairīties. 

Es būtu pārliecināts, ka atbalstīšu 
savus klasesbiedrus, lai nodrošinātu 
proaktīvu domāšanu pirms personas 
informācijas sniegšanas tiešsaistē, 
sākot no ziņām sociālajos saziņas 
līdzekļos un beidzot ar lietotņu 
lietošanu, e-pastiem un viņu 
apmeklētajām vietnēm, lai atstātu 
pozitīvu tiešsaistes ceļu, lai 
pārliecinātos, ka nekas neapdraud 
viņu nākotni. Es ieteiktu viņiem 
rīkus, lai pārbaudītu un ieteiktu 
ScamAdviser, lai būtu informēti par 
pikšķerēšanu un identitātes 
zādzībām, krāpšanu darbā, 
abonementu, iepirkšanos tiešsaistē 
un citām krāpniecībām, lai 
aizsargātu sevi. 

  Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 



 

 

DK DK definīcija vai piemērs Digitālās kompetences apguves līmeņi 

Ēt
is
kā 
d
o
m
āš
an
a 
u
n 
rī
cī
ba 

Definīcija 
 

Identificējiet idejas un 
darbības un saskaņojiet tās ar 
kopīgām vērtībām.  

Es atrodu 
risinājumus, kas 
nav digitālie. 

Es varu noteikt atšķirību 
starp ētisku un neētisku 
rīcību tiešsaistē. 
 

Es saviem vārdiem varu 
aprakstīt etiķetes, integritātes 
un ētisko vērtību nozīmi 
digitālajā vidē. 

Es varu pielietot ētisku domāšanu, 
lai veicinātu pozitīvu vidi tiešsaistē. 

 
Piemērs 

Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 

Jūs esat tērzēšanas 
moderators tiešsaistes spēlē. 
Jums jānodrošina cieņpilna 
atmosfēra. Tomēr daži 
spēlētāji lieto sliktu valodu, 
apvaino citus, izrāda 
neiecietību un necieņu.  

Es atzīmēšu rupjo 
spēlētāju 
segvārdus, lai 
vēlāk tiktu galā ar 
tiem. 

Es identificētu neētisku 
uzvedību ar tieksmi uz 
toksicitāti, ko var 
raksturot kā seksuālu 
uzmākšanos, naida runu, 
vardarbības draudus, 
doksingu un citas 
ļaunprātīgas darbības. Es 
jūtos pārliecināts, ka 
izslēdzu mikroelementus, 
ja parādās kāds no tiem. 

Es viņiem izskaidroju ētiskās 
uzvedības normas tiešsaistes 
spēļu laikā, uzsverot, cik 
svarīgi ir ievērot morālās 
vērtības un būt iecietīgam 
pret citiem. 

Es piedalītos tiešsaistes spēļu 
noteikumu izstrādē, lai veicinātu 
cieņpilnu tiešsaistes vidi. 

Il
gt
sp
ējī
ba 

 
Definīcija 

 
Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 

Plānot, pārraudzīt un 
novērtēt darbības un 
pārvaldīt resursus, lai 
apmierinātu pašreizējās 
vajadzības, kā arī nodrošināt 
nākotnes vajadzības.  

Es atrodu 
risinājumus, kas 
nav digitālie. 

Es varu uzskaitīt videi 
draudzīgas uzvedības 
piemērus, kas dod 
labumu tiešsaistes 
kopienai un digitālo 
tehnoloģiju izmantošanai. 

Es varu izmantot digitālos 
rīkus un metodes, lai 
atbalstītu videi draudzīgu 
uzvedību tiešsaistē. 

Es varu novērtēt ietekmi un noteikt 
ietekmi uz vidi, lai izvēlētos 
ilgtspējīgākos digitālos rīkus un 
metodes. 

 
Piemērs 

 
Līmenis 0 Līmenis 1 Līmenis 2 Līmenis 3 



 

 

DK DK definīcija vai piemērs Digitālās kompetences apguves līmeņi 

Jūsu skolā notiek sacensības 
starp klasēm, lai noskaidrotu, 
kura gada beigās vismazāk 
ietekmē vidi. 
 

Es ieteiktu 
maksimāli 
palielināt 
tiešsaistes darbu, 
lai samazinātu 
transporta 
izmaksas un 
izmaksas, kas 
saistītas ar skolas 
ūdens un 
elektrības 
patēriņu. 

Tā kā es apzinos, kā 
digitalizācija var palīdzēt 
samazināt ietekmi uz vidi, 
es ieteiktu dažus digitālos 
pasākumus, ko var veikt, 
strādājot tiešsaistē, 
piemēram, izmantojot 
ekoloģiskās 
meklētājprogrammas 
(ecosia vai Goodsearch), 
digitālo atkritumu 
samazināšanu vai melnu 
fona tapešu izmantošanu 
savās ierīcēs. 

Es parādīšu, kā mēs varam 
izmantot digitālos rīkus un 
paņēmienus, lai atbalstītu videi 
draudzīgu uzvedību tiešsaistē, 
piemēram, samazināt interneta 
oglekļa pēdas nospiedumu, 
izslēdzot ierīces vai aptumšojot 
ekrānu, kad tās netiek lietotas, 
skatīties videoklipus ar 
zemāku izšķirtspēju, reklamēt 
audio, nevis videozvanus, 
ierobežot nosūtīto e-pasta 
ziņojumu skaitu, tostarp 
"atbildēt visiem" utt. Es 
brīvprātīgi atbalstītu citus šo 
paņēmienu ievērošanā 

Es dalīšos ar oficiāliem faktiem, 
statistiku un diagrammām, lai 
parādītu digitālo rīku un tehnoloģiju 
pieaugošās negatīvās ietekmes uz 
vidi mērogu (piemēram, 2018. gadā 
tika lēsts, ka tiešsaistes video 
straumēšana vien atmosfērā izlaida 
vairāk nekā 300 miljonus tonnu CO2 
, kas ir līdzvērtīga Spānijas kopējām 
ikgadējām SEG (siltumnīcefekta 
gāzu) emisijām 
https://dig.watch/trends/digital-
and-environment). Es veicinātu 
jaunus digitālos ieradumus, 
izstrādājot “Digitālo apdraudējumu 
samazināšanas vadlīnijas” un 
uzsāktu kustību tiešsaistes kopienā. 



 

 

3. solis Katrs skolēns izlemj līdz trim digitālajām kompetencēm, ar kurām strādāt sociālās 

uzņēmējdarbības projektā 

 

Skolēniem tiek dota iespēja piedalīties pāru darbā Zoom vai Microsoft Teams sadalījuma telpās, 

izmantojot tiešsaistes ziņojumu dēli, piemēram, Padlet, Lino.lt, Scumblr utt. 

Šāda diskusija ir paredzēta dažādiem mērķiem: 

1. Izpratne par digitālajām kompetencēm un to attīstības līmeņiem, pierakstot uz uzlīmēm vai 

paliktņiem 1., 2., 3., 4. un 5. tabulas jēdzienus, kas nav pilnībā skaidri vai ir pilnīgi jauni; šādu terminu 

nozīme ir jāapspriež ar partneri un jāizpēta internetā. Gadījumā, ja nepieciešams papildu skaidrojums, 

skolotājam jābūt pieejamam konsultācijas saņemšanai. 

2. Iespēja skolēniem izteikt savu viedokli par testa rezultātiem un apspriest, vai viņi piekrīt vai nepiekrīt 

tiem, izmantojot 1., 2., 3., 4. un 5. tabulu argumentiem. Ir svarīgi, lai skolēni spētu pamatot savus 

uzskatus. 

3. Izlemt (skolēniem), kuras trīs digitālās kompetences viņos ir visattīstītākās, lai 1. Sprinta sākumā viņi 

varētu izveidot bāzi individuālajiem digitālajiem portfeļiem, lai sevi prezentētu vislabākajā, bet 

godīgākajā veidā (skat. IO2). 

4. Dalīšanās ar idejām (skolēniem) par to, kā viņi var attīstīt noteiktas digitālās caurviju kompetences 

un sekot to progresam. 

5. Izlemt (skolēniem), ar kādām trim digitālajām kompetencēm katrs mērķtiecīgi strādās sociālās 

uzņēmējdarbības projekta piecu sprintu laikā (sk. IO2), un kompetenču līmeni, kuru vēlas sasniegt. 

 

Svarīgi! Digitālajā kontekstā lietotajiem jēdzieniem var būt īpaša nozīme. Tas būtu jāizpēta papildus. 

Piemēram, digitālās kompetences “Ētiskā domāšana un rīcība” 1. līmenis ir aprakstīts kā “Es varu 

noteikt atšķirību starp ētisku un neētisku rīcību tiešsaistē” (skat. 5. tabulu). Nevar būt pārliecība, ka 

skolēni varētu būt informēti par dažādiem neētisku darbību aspektiem tiešsaistē – digitālo plaģiātu, 

autortiesību pārkāpšanu un programmatūras zādzību, nepareizu datoru resursu izmantošanu sava 

interneta biznesa vadīšanai, mediju pirātismu, izspiedējvīrusu uzbrukumus, identitātes zādzību, 

intelektuālā īpašuma zādzību. , finanšu zādzība utt. 

 

 

  

 

 

 



 

 

NOVĒRTĒJUMS 1., 2., 3., 4. UN 5. SPRINTOS 

Katra sprinta beigās skolēniem ir jāveic pašvērtējums (individuāli) un vienaudžu novērtējums savās 

komandās (sk. IO2), lai sekotu savam progresam, izaicinājumiem un plānotu turpmākās darbības, lai 

sasniegtu izvirzīto mērķi, izvirzītu jaunus kritērijus, savas kompetences pilnveides mērķus un 

pilnveidotos kā komandas dalībnieks.  

PAŠNOVĒRTĒJUMS: VEIDOJOŠS NOVĒRTĒJUMS 

 

Pašnovērtējums būs gan kvantitatīvs, gan kvalitatīvs. Kvalitatīva daļa, ko sauc par veidojošo 

vērtējumu, ir tā, kas balstās uz skolēnu pārdomām. Formatīvā vērtēšana ir paredzēta, lai uzraudzītu 

skolēnu mācīšanos un sniegtu pastāvīgu atgriezenisko saiti, ko skolotāji var izmantot, lai uzlabotu 

mācīšanas, un skolēni, lai uzlabotu mācīšanos. 

2BDigital projektā formatīvā vērtēšana ir paredzēta: 

1) palīdzēt skolēniem analizēt mācību procesu un rezultātus, kā arī noteikt viņu stiprās un vājās 

puses, kas saistītas ar noteiktu digitālo caurviju kompetenču izmantošanu, veicot kārtējā sprintā 

plānotos uzdevumus. 

2) sniegt iespēju skolēniem izteikt savas sajūtas un emocijas, kas piedzīvotas katrā sprinta laikā, 

ieskaitot to, kas viņiem patika vai nepatika. 

3) veicināt skolēnu izpratni par komandas sniegumu, kas ir izdevies labi un kas nē, lai viņi lemj par 

turpmākajiem soļiem, kas jāveic, lai uzlabotu mācību rezultātus, attīstītu digitālās prasmes un 

uzlabotu sadarbību; 

4) sniegt skolotājiem atgriezenisko saiti par skolēnu sasniegumiem, izaicinājumiem, ar kuriem 

saskaras, mācību vajadzībām, digitālajiem jēdzieniem, parādībām, paņēmieniem un procesiem, kurus 

skolēniem ir grūti saprast, un digitālajām caurviju kompetencēm, kuras viņiem ir grūti apgūt; 

5) dot iespēju skolotājiem nekavējoties risināt problēmas un izlemt, kāda veida korekcijas ir jāveic 

akadēmiskajā atbalstā, mācību metodēs un digitālajā nodrošinājumā skolēniem gaidāmajos sprintos, 

lai palīdzētu skolēniem pārvarēt izaicinājumus un uzlabot viņu sniegumu. 

 

Formatīvajam vērtējumam piedāvātās refleksijas jautājumi varētu būt līdzīgi 6. tabulā parādītajiem. 

 

Veidojošā vērtējuma jautājumi 

 

Nr. Jautājumi pārdomām Dimensija 

1. Ko es šodien iemācījos? 

Mācīšanās 2. Kas man izdevās labi šajā sprintā? Lūdzu, paskaidrojiet. 

3. Ar kādiem izaicinājumiem es šodien saskāros? Lūdzu, paskaidrojiet. 



 

 

Nr. Jautājumi pārdomām Dimensija 

4. 
Kas man būtu jādara citā veidā nākamajā sprintā, lai uzlabotu savus 

rezultātus? Lūdzu, paskaidrojiet. 

5. 

Lietas, kas komandai jāizmēģina. 

Lūdzu, koncentrējieties uz eksperimentiem, procesu uzlabojumiem, 

labiem ieradumiem utt. 

Groupwork 

Grupas darbs 6. 

Lietas, kas komandai jāpārtrauc darīt 

Lūdzu, koncentrējieties uz neefektivitāti, laika tērēšanu, sliktu 

uzvedību/ieradumiem utt. 

7. Vai mani grupas biedri mani novērtēja? Lūdzu, komentējiet. 

8. Vai es biju objektīvs pret saviem grupas biedriem? Lūdzu, komentējiet. 

9. 
Kādā apguves līmenī es strādāju ar trim digitālajām kompetencēm, kas 

bija paredzētas šim sprintam? Lūdzu, paskaidrojiet. 

Digitālās 

kompetences 

10. Kas man patika/nepatika šodienas darbā? Lūdzu, paskaidrojiet. Emotions & 

feelings 

Emocijas & 

jūtas 

11. 

Ar kādu krāsu, garšu, dzīvnieku, ziedu vai mūziku man ir saistība, 

aprakstot savas šodien piedzīvotās jūtas un emocijas? Lūdzu, 

paskaidrojiet. 

 

Svarīgi! Līdz 1. sprinta sākumam skolēni pārdomā pašnovērtējuma rezultātus, lai noteiktu prasmju 

profilu, ti, līmeni katrai no 15 kompetencēm. Tomēr katrā sprintā skolēniem galvenā uzmanība 

jākoncentrē uz trim digitālajām kompetencēm no šīm piecām kompetencēm. Lai saprastu, kuras trīs 

kompetences varētu izvēlēties kārtējam sprintam, katra sprinta sākumā skolēniem tiek piedāvāts 

aktuālo digitālo caurviju kompetenču saraksts, kas ir loģiski saistītas ar šajā sprintā realizējamās 

aktivitātes saturu (sk. IO2). 

 

Digitālie rīki, ko varētu izmantot veidojošai vērtēšanai 

Gaumes atšķiras. Arī skolotāju vēlmes izmantot digitālos rīkus vērtēšanai var ievērojami atšķirties 

atkarībā no vairākiem faktoriem – mācību priekšmetiem, ko viņi pasniedz, skolēnu vecuma, interesēm, 

specializācijas utt. ar galvenokārt slēgtiem jautājumiem, piemēram, “Vai man patika strādāt grupā, 

veidojot vērtību?” ar atbilžu variantu kopumu nav īpaši piemēroti projektam 2BDigital. 

Lai gan skolotāji var organizēt īsas pēcsprinta aptaujas un aptaujas, uzdodot dažus jautājumus, lai 

vienlaikus iegūtu apkopotas atsauksmes no visiem skolēniem un kopā analizētu rezultātus.  



 

 

Šādam mērķim skolotāji parasti izmanto uz spēlēm balstītu mācību platformu Kahoot 

(https://kahoot.com/what-is-kahoot/), vērtēšanas rīkus Mentimeter (https://www.mentimeter.com/) 

vai kādu citu programmatūru. (AnswerGarden, https://answergarden.ch/; eSurvey Creator, 

https://www.surveyhero.com/esurveycreator-is-now-surveyhero; Lino.It http://en.linoit.com/; 

Plickers, https ://get.plickers.com/ utt.). Šie vērtēšanas rīki ir pievilcīgi, un skolēni izklaidējas, kad 

viņiem ir iespēja sazināties ar skolotāju. 

Tomēr, lai nodrošinātu dziļāku pašu mācību snieguma un nepilnību, digitālo kompetenču apguves 

izmaiņu un skolēnu piedzīvoto sajūtu un emociju analīzi, kā arī iespēju apkopot individuālas 

atsauksmes no skoleniem, piemērotāki varētu būt daži citi digitālie rīki. . 6. tabulā sniegtos jautājumus 

var piedāvāt skolēnu refleksijai, tas ir, pašnovērtēšanai, izmantojot vairākus tiešsaistes aptauju rīkus: 

● Google forms, viegli izveidojamas un koplietojamas tiešsaistes veidlapas un aptaujas ar atbilžu 

analīzi reāllaikā (https://www.google.com/intl/en-GB/forms/about/). Google veidlapas var izmantot 

kā ātru un vienkāršu bezmaksas tiešsaistes formējošā novērtējuma rīku, lai uzdotu gan slēgtus, gan 

atvērtus jautājumus. Lai pārraudzītu skolēnu analīzi par katrā sprintā gūto pieredzi, skolotājs saņem 

atbildes vienā izklājlapā, kas sakārtota atbilžu iesniegšanas hronoloģiskā secībā. 

● Moodle platforma, kas tiek nodrošināta brīvi kā atvērtā pirmkoda mācību pārvaldības 

programmatūra, kuru var jebkurā veidā pielāgot un pielāgot individuālajām vajadzībām. Moodle ir 

viena no visplašāk izmantotajām e-mācību vidēm, kas nodrošina viselastīgāko rīku komplektu, lai 

atbalstītu gan jauktos, gan 100% tiešsaistes kursus, izmantojot pilnu iebūvēto funkciju klāstu, tostarp 

novērtēšanas rīkus (https://docs.moodle. org/400/en/About_Moodle). 

● SurveyPlanet, kas paredzēts bezmaksas tiešsaistes aptauju izveidei ar neierobežotu jautājumu un 

atbilžu skaitu, kas izstrādātas ar simtiem funkciju, lai palīdzētu izveidot perfektu aptauju pētījumu 

veikšanai izglītības, uzņēmējdarbības un citās jomās (https://surveyplanet.com/). 

● Reetro ir vienkāršs, bet efektīvs bezmaksas retrospektīvs rīks, lai lūgtu atsauksmes, izsekotu 

darbības vienumus, iesaistītu nemotivētus skolēnus/komandas locekļus, pārvaldītu neplānotas 

aktivitātes un izvairītos no traucēkļiem (https://reetro.io/). 

VIENAUDŽU NOVĒRTĒJUMS 

 

Tā kā sociālās uzņēmējdarbības projekts ir jārealizē grupās, pēc pašvērtējuma ir saprātīgi piedāvāt 

skolēniem veikt arī īsu kolēģu novērtējuma sesiju. Šāda kārtība ir nosacīta ar nolūku izvairīties no 

grupas viedokļa ietekmes uz pašvērtējumu jau pašā sākumā, vienlaikus atstājot vietu pašvērtējuma 

rezultātu pārskatīšanai pēc tam, ņemot vērā vienaudžu vērtējumu. 

Salīdzinošais novērtējums var tiks veikts sekojoši: 

Grupas diskusija notiek Microsoft Teams vai Zoom sarunu telpā. Katrs skolēns saņem atsauksmes no 

grupas biedriem par viņa vispārējo sniegumu: 

● ko viņam/viņai izdevās labi paveikt šajā sprintā; 



 

 

● kam viņi iesaka pievērst uzmanību nākamajos sprintos saistībā ar digitālajām kompetencēm, kuras 

plānots attīstīt. 

Būtu jāveic arī specifiskāks viņu kompetenču progresa bāzu salīdzinošais novērtējums, kas balstīts uz 

2BDIGITAL kompetenču ietvaru. Šādu novērtējumu kolēģi var veikt divu iemeslu dēļ: 

● Katra sprinta sākumā katrs skolēns informē savus grupas biedrus, uz kurām trim digitālajām 

kompetencēm viņš/viņa šajā sprintā pievērsīs uzmanību. 

● Visi skolēni saprot kompetenču attīstības līmeņus un varēs pārraudzīt, kā viņu grupas biedrs pielieto 

digitālās kompetences grupas darba laikā. 

Šo atgriezenisko saiti var integrēt mācību žurnālā pēc diskusijas. 

Galu galā viņi apmainās ar simboliskām elektroniskām dāvanām (video, mūzika, gifs, dažas smieklīgas 

mēmes utt.) kā pateicību par sadarbību šajā sprintā. 

Šo sesiju varētu organizēt, izmantojot tiešsaistes platformas Padlet, Lino.It vai Scumblr, lai galvenās 

idejas tiktu ne tikai formulētas mutiski, bet arī pierakstītas uz ziņojumu dēļiem vai uzlīmēm labākai 

uztverei. 

 

Svarīgi! Skolēniem jāiemācās pozitīvi un konstruktīvi komentēt citu sniegumu, lai neviens netiktu 

izolēts. Sniegtajām atsauksmēm jābūt vērtīgām un uz attīstību vērstām. 

 

REFLEKSIJAS UN IEGŪTO ZINĀŠANU NOVĒRTĒŠANAS SEMINĀRS 

SUMMATĪVAIS NOVĒRTĒJUMS 

 

Šis seminārs ir vērsts uz progresa atzīšanu un atzīmēšanu, atzīstot un daloties ar klasesbiedriem un 

skolotājiem viņu mācību ceļā un rezultātos, pamatojoties uz viņu pašu izvirzītajiem mērķiem. 

Summatīvais novērtējums ir kursa novērtēšanas veids, kas notiek apmācības vai programmas beigās. 

Ja veidojošā vērtēšana ir paredzēta, lai izsekotu audzēkņu progresam un sniegtu atgriezenisko saiti, 

ļaujot pārskatīt un labot kļūdas, lai mainītu uzvedību, summatīvais novērtējums ir galīgā vērtēšana, kas 

atspoguļo izglītojamo sasniegto līmeni vai prasmes. Summatīvais novērtējums ir skolēna zināšanu, 

kompetenču un snieguma novērtēšanas process, salīdzinot to, ko viņi zina, ar to, ko viņi ir iemācījušies 

attiecībā uz saviem izvirzītajiem mērķiem. Tā kā projektā 2BDigital skolēniem ir jāattīsta savas digitālās 

kompetences, īstenojot sociālās uzņēmējdarbības projektu, summējošā novērtējuma ideja varētu būt 

digitālo kompetenču apguves līmeņu salīdzināšana projekta beigās ar 2BDIGITAL kompetenču 

ietvarstruktūrā noteiktajiem līmeņiem 

 

 



 

 

Mūsu gadījumā apkopojošo vērtēšanu veic skolotājs Refleksijas un iegūto zināšanu novērtēšanas 

seminārā, pamatojoties uz: 

1. Komandas progresa prezentācijām (skat. IO 2). 

2. Individuāla apmācāmā progresu un portfolio prezentāciju (sk. IO2). Pamatojoties uz iepriekš 

veiktajiem digitālo kompetenču apguves līmeņu pašnovērtējumiem un kolēģiem. Skolēnu veidojošie 

vērtējumi un beigu pārdomas par to, ko viņi ir iemācījušies, kādu progresu viņi ir panākuši savu 

kompetenču attīstīšanā, kādus pierādījumus viņi ir savākuši utt. 

3. Galīga salīdzinošais novērtējumu. Balstoties uz iesniegtajiem pierādījumiem, vienaudži var sniegt 

galīgo atgriezenisko saiti par sasniegto kompetences līmeni, ko viņu vienaudži domā, ka viņu 

vienaudži ir ieguvuši. Tas palīdzēs skolēniem iegūt plašāku uztveri un integrēt citu viedokļus. 

4. Aktivitātes “Divas zvaigznes un vēlēšanās” rezultātiem. Šī aktivitāte ļaus izveidot kopīgu mural, kurā 

skolēni var noteikt jaunus kompetences mērķus, pie kuriem viņi vēlētos turpināt strādāt pēc 

izmēģinājuma. 

Tas ir daudzpusīgs sarežģīts uzdevums, kura pamatā ir dažāda veida aktivitātes individuālā un grupas 

līmenī. Turklāt šis uzdevums nav tieši saistīts ar konkrētu studiju disciplīnu, kuras vērtēšanas kritēriji ir 

noteikti izglītības standartos paredzētajās rubrikās. Tāpēc 2BDigital summatīvā novērtējuma rubrikas 

ir jāizstrādā, lai tās holistiski atbilstu tā mērķim. 

Ir skaidrs, ka summatīvajam novērtējumam ir jābūt vismaz divām dimensijām – uz komandas darbu 

balstīta un uz individuālu progresu balstīta vērtēšana. 

Pašnovērtējuma un salīdzinošā novērtējuma rezultātu kombinācija var radīt reālistiskāku priekšstatu 

par digitālās kompetences apguves izaugsmi, jo apvieno iekšējos (pašnovērtējums) un ārējos 

(līdzstrādnieku vērtēšanas) vērtēšanas aspektus. Veids, kā to izdarīt, var būt divējāds. Mēs iesakām 

turpināt pārdomātāku pieeju, vienmēr balstoties uz ietvaru un pierādījumiem, kas savākti ceļojuma 

dokumentos; vai no kvantitatīvākas pieejas, kas tikpat labi varētu būt noderīga treneriem, kuriem 

nepieciešami punktu un atzīmju iegūšana. 

 

STARU PIEEJA 

 

Kā to realizēt, ir parādīts 10. tabulā abstraktajam Skolēnam A. 

Katrs skolēns iegūst (no Jobs4tech kompetenču novērtēšanas rīka)/izveido zirnekļa tīkla diagrammu, 

kas parāda līdzības un atšķirības viņa/viņas un viņu grupas biedru uztverē par to, cik labi viņš/viņa 

apgūst piecas digitālās kompetences. Šāds salīdzinājums dod daudz vielu pārdomām; tas veicina 

skolēnu metakognitīvo spēku, tas ir, spēju analizēt, strukturēt un uzlabot savu domāšanas procesu. 

Piemēram, skolēns A varētu domāt: “Kāpēc es domāju, ka manas digitālās kompetences “Plānošana 

un vadība” līmenis ir audzis, kamēr mani grupas biedri domā, ka tas nav mainījies?” Vai arī “Mani 

grupas biedri uzskata, ka mans progress jomās “Daudzveidība un iekļaušana” un “Labklājība” ir 

augstāks, nekā es domāju par sevi. Kāpēc tas varētu būt?” Viņi jau ir savākuši pierādījumus, kas 



 

 

apstiprina viņu pašu uztveri, bet tagad viņiem vajadzētu apsvērt citus viedokļus un uztveres, kas var 

paplašināt viņu pašu uztveri. 

Šī metakognitīvā analīze sniegs pierādījumus, lai novērtētu kompetenču attīstību, kas jāiekļauj 

digitālajā portfolio, kas tiks prezentēts šī semināra laikā. Protams, skolēns A šos atklājumus apspriedīs 

ar skolēniem B un C, lai noskaidrotu viņu viedokļus un panāktu kopīgu izpratni. 

 

 

3. attēls. Skolēna A digitālo kompetenču apguves līmeņu pašnovērtējums salīdzinājumā ar salīdzinošo 

novērtējumu 

 

KVANTITATĪVAIS NOVĒRTĒJUMS 

 

Summējošā novērtējuma galvenie jēdzieni varētu būt balstīti uz šādiem spriedumiem: 

● Digitālās kompetences apguves 1. līmenis atbilst zemākajai pozitīvajai atzīmei, jo tiek pieņemts, ka 

zem tā digitālums neizpaužas skolēnu rīcībā un risinājumos. Digitalitāte sākas ar 1. līmeni. 

● 3. līmenis atbilst augstākajai pakāpei. 

● Rezultātus (punktus), kas atbilst citām atzīmēm starp zemāko pozitīvo un augstāko vērtējumu, var 

noteikt, dalot attālumu starp 1. un 3. līmeni ar atzīmju skaitu. 

Šo pieeju var ilustrēt ar šādu piemēru: 

10. tabula 
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Skolēna A digitālo kompetenču pilnveides līmeņu pašnovērtējuma un salīdzinošā novērtējuma 

kombinācija 

 

Digitālā kompetence 

Satura 

veidoša

na 

Daudzveidī

ba un 

iekļaušana 

Plānošana 

un vadība 

Mācīšan

ās 

mācīties 

Labsajūta 

Pašanalīzes tests: sākuma 

līmenis 
1 0 1 1 1 

Digitālās kompetences 

apguves līmeņu 

pašnovērtējuma un 

vienaudžu novērtējuma 

vidējie rādītāji piecos 

sprintos 

1,56 1,75 1,5 1,85 1,75 

 

Ir skaidrs, ka skolēnam A bija zināms pieaugums visu piecu digitālo kompetenču apguvē. Bet kā viņu 

par to novērtēt projekta beigās? 10. tabulas vizualizācija 4. attēlā sniedz norādi. 

 



 

 

 

 

4. attēls. Digitālās kompetences apguves pašnovērtējuma un vienaudžu novērtējuma rezultātu 

kombinācija 

 

Lai balstītos uz “Eiropas skolu atzīmju sistēmu: lietošanas vadlīnijas”, esam izveidojuši atzīmju sistēmu 

“Lieliski”, “Ļoti labi”, “labi”, “Apmierinoši”, “Pietiekami”, “Vāji” un “Ļoti vāja” (Schola Europaea, 2020), 

ievērojot iepriekš minēto 2BDdigitāla galveno jēdzienu (sk. 11. tabulu). Atzīme “Pietiekami” sākas ar 1. 

līmeni (no 1 līdz 1,39). Lai vienkāršotu digitālo kompetenču apguves novērtēšanas matricas izveides 

procesu, piecu atzīmju no A līdz E punktu skaitu aprēķina, dalot 2 (2 līmeņi starp zemāko pozitīvo 1. 

līmeni un augstāko 3. līmeni) ar 5. punktu/punktu diapazons starp atzīmēm Schola Europaea nedaudz 

atšķiras (skat. dokumenta 41. lpp.), mūsu gadījumā tas nav tik principiāls, jo punktu piešķiršana tiks 

pabeigta, ņemot vērā arī dažus citus papildu faktorus. 
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11. tabula 

Matrica digitālo kompetenču apguves summatīvai novērtēšanai 2BDdigitālā 

 

Risinājuma veids Rezultāti/punkti līmeņu dēļ Vērtējums Atzīmes 

 

Digitāls 

 

 

2.60 – 3.00 A Lieliski 9 – 10 

2.20 – 2.59 B Ļoti labi 8 – 8.5 

1.80– 2.19 C Labi 7 –7.5 

1.40– 1.79 D Apmierinoši 6 – 6.5 

1.00 – 1.39 E Pietiekami 5 – 5.5  

Nav digitāls 0.45 – 0.99 F Vāji 3.0 – 4.5 

0.0 – 0.99 Fx Ļoti vāji 0.0-2.5 

 

 

Šo matricu var ļoti viegli izmantot atzīmju vērtēšanai un piešķiršanai. Skolēnam A tas parādīts 11. 

tabulā. 

 

11. tabula 

Skolēna A atzīme summatīvajā vērtējumā 

Digitālā kompetence 
Satura 

veidošana 

Daudzveidība 

un iekļaušana 

Plānošana 

un vadība 

Mācīšanās 

mācīties 

Labsajūta 

Digitālās kompetences 

apguves līmeņu 

pašnovērtējuma un 

vienaudžu novērtējuma 

vidējie rādītāji piecos 

sprintos 

1,56 1,75 1,5 1,85 1,75 

Atzīme 6 – 6.5 6 – 6.5 6 – 6.5 7 –7.5 6 – 6.5 

Vērtējums D Apmierinoši C Labi D  

 



 

 

Tātad skolēna A atzīme ir D apmierinoša, un atzīme ir no 6 līdz 6,5. Tomēr atkarībā no veidojošā 

vērtējuma, komandas progresa prezentācijām, individuālā izglītojamā progresa un portfolio 

prezentācijas, kā arī pierādījumiem kompetences pieauguma vērtēšanai, atzīme var pieaugt līdz C Labi 

ar atzīmi 7 vai palikt tāda pati D Apmierinoši ar atzīmi 6. Summatīvais vērtējums ir holistisks process. 

Jo vairāk aspektu tiek ņemts vērā, jo labāk, ja tas ir iespējams. 

Nav izslēgts, ka daži skolotāji varētu vēlēties konkrētāk novērtēt dažus skolēnu mācīšanās aspektus 

virtuālajā vidē. 5. attēlā norādītais modelis varētu būt piemērots kritēriju noteikšanai. 

 

 

 

4. attēls. Summatīvas vērtēšanas idejas problēmbāzētai mācībai (PBL) (Northern, 2022) 

Problēmās balstīta mācīšanās (PBL) ir ļoti tuvu tam, kā skolēni mācās 2BDigital, jo viņi identificē un 

risina problēmas virtuālajā vidē, izmantojot digitālos rīkus. Tāpēc skolotāji var izvēlēties 

vispiemērotākos kritērijus no šī summējošās vērtēšanas ideju modeļa PBL, lai izveidotu apkopojošās 

vērtēšanas rubrikas. Ir svarīgi uzsvērt, ka, neskatoties uz lielo projektu darba vērtēšanas rubriku skaitu, 

tās ir vai nu pārāk vispārīgas, vai pārāk specifiskas, koncentrējoties uz vienu galveno ideju, kas var 

neatbilst konkrētajām novērtējuma vajadzībām. 

Piemēram, avots “Darbs kā komanda” ir ļoti vērtīgs, lai padziļināti analizētu, kā skolēns jutās kā grupas 

dalībnieks un kā viņš izturējās pret citiem, strādājot grupā (https://docs.google.com/document/ 

d/1LAYqLkhTp_FDGT8OVwdFZUHU-

ENexlUN/edit?usp=drive_web&ouid=116746129728762900051&rtpof=true). Bet vai šo rubriku vien 

var izmantot digitālās kompetences summatīvai novērtēšanai? Skaidrs, ka nē! 
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