
 

                                                                         

 

 

LR IzM Pieaugušo 

profesionālās pilnveides izglītības iestāde 

 “Psiholoģijas meistardarbnīca” 

Reģ. Nr. 3360802272 

 

organizē profesionālās pilnveides programmas BEZMAKSAS semināru  

„Iedvesmojoša tiešsaistes nodarbība jeb tiešsaistes rīki 

aktīvai dalībnieka pozīcijai’’ 

 

2021.gada 15.maijā  

plkst. 10.00-13.00                                                 
Onlaine video-konferences veidā Zoom platformā                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Semināra vadītāja: sertificēts psihologs konsultatīvā psiholoģijas jomā Dr.paed., 

JVLMA profesore Dace Medne  
 

Tēmas aktualitāte: ārkārtas situācija ieviesusi būtiskas un neatgriezeniskas 

izmaiņas jebkura komunikācijas procesa īstenošanā, un lektora profesionālā 

darbība transformējusies digitālajā formātā. Šī brīža situācija liecina, ka 

attālināts mācību un/vai komunikācijas formāts ienācis un nostabilizējies uz 

palikšanu. 

Dinamiska, saturiska un interaktīva virtuālā komunikācija notiek, pateicoties 

līdzsvaram starp jēgpilnu saturu, korektiem tehniskiem risinājumiem, 

pārdomātu dizainu un atbilstīgu interaktīvo rīku izvēli. Tāpēc tiešsaistes 

nodarbību īstenošanā pats galvenais uzdevums ir nepārnest klātienes nodarbību 

formu 1:1 uz attālināto formātu, tādējādi ļaujot izvairīties no lektora monologa 

klausītāju ekrānos, veicinot nodarbības dalībnieka aktīvu pozīciju mācību 

procesā, kā arī dalībnieka progresa analīzi.                                                       

 

Semināra mērķis: veicināt kursu dalībnieku pedagoģisko digitālo pratību, 

apgūstot dažādu tiešsaistes rīku izmantošanu, kas: 

- veicina tiešsaistes nodarbību dalībnieku savstarpējo  sadarbību,  



- veicina pedagoga un tiešsaistes nodarbību dalībnieku sadarbību, 

- atvieglo nodarbību procesa organizēšanu ilgtermiņā, 

- īsteno refleksiju, 

- īsteno dalībnieku progresa analīzi. 

 

Semināra saturs: 

1. tēma.  

Ikviens lektors, mācību procesa īstenošanai, šobrīd izmato Zoom lietotni. Vai Jūs 

zināt kādas ir šis lietotnes iespējas? Šo kursu apmeklējums, dalībniekiem ļaus 

kļūt par ekselentiem Zomm lietotnes resursu izmantotājiem. Tiks piedāvāts 

iepazīties ar dažādām Zomm lietotnes mazāk zināmām iespējām, kuru 

izmatošana ikdienas attālinātas komunikācijas procesa īstenošanā, veicinās 

tiešsaistes nodarbību dalībnieku savstarpējo sadarbību, lektora un tiešsaistes 

nodarbību dalībnieku sadarbību, atvieglos mācību procesu organizēšanu 

ilgtermiņā, ļaus īstenot refleksiju. 

2. tēma.  

Nearpod lietotne: šajā lietotnē lektori var papildināt savas PowerPoint 

prezentācijas ar saistošām aktivitātēm. Nearpod lietotne ir efektīvs līdzeklis, lai 

uzturētu nodarbību dalībnieku iesaisti un aktivitāti: saņemtu viņu refleksiju, 

atbildes uz jautājumiem, kā arī iegūtu informāciju (atskaites) par aktivitāšu 

izpildi. PowerPoint prezentācija no Office 360, importējama Nearpod lietotnē, 

pēc tam lektors pievieno atbilstīgas aktivitātes, piemēram, aptauju, vairāku 

atbilžu viktorīnu, atvērtu jautājumu, sadarbības lapu utt. Var pievienot arī audio 

un video, tostarp 3D video, ekskursijas un simulācijas.  
 

Semināra mācību metodes: 

Seminārs ir plānots interaktīvs, tāpēc, mēs, organizatori, paļaujamies uz Jūsu 

aktīvo līdzdalību, un tāpēc mums, lai Jūs iegūtu optimālu pieredzi, pirms dalības 

seminārā, ir daži nelieli lūgumi: 

1. Lūdzu, ierodieties laicīgi. Laicīga ierašanās ļaus jums piedalīties visā seminārā. 

Zoom telpa tiks atvērta 15 minūtes pirms semināra sākuma, lai jūs varētu laicīgi 

ierasties, un justos ērti. 

2. Lūdzu, piedalieties seminārā, izmantojot datoru (nevis no planšetdatoru vai 

viedtālruni). 

3. Lūdzu, ieslēdziet Web kameru un aktīvi piedalieties. 



4. Lai iegūtu vislabāko pieredzi, iesakām lejupielādēt visas apgūstamās 

programmas pirms kursu sākuma (Zoom, Nearpod). 

5. Sagatavojiet vienu gatavu prezentāciju, kursu nodarbības laikā modificēsiet ar 

interaktīviem uzdevumiem. 

Liels paldies, ka padarīsiet šo kursu apmeklējumu sev lielisku, veicot šīs dažas lietas! 

Semināra mērķauditorija: psihologi, pedagogi (skolotāji, augstskolu docētāji, 

lektori). 

 

Stundas par šo semināra apmeklējumu tiks ieskaitītas resertifikācijai. 

Pēc semināra dalībnieki iegūs apliecību 4 ak. stundu apjomā. 

Seminārs ir BEZMAKSAS, bet dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots! 

Pieteikšanas semināram ir obligāta! 

   

Lai pieteiktos semināram, lūdzam:  

1) Aizpildīt pielikumā pievienoto dalībnieka reģistrācijas anketu un nosūtīt to 

elektroniski uz e-pasta adresi: lppa@lppapsihologi.lv 

2) Sagaidiet atbildi no LPPA, ka esat pieteikts/-a. Ja nesaņemat atbildi, tad Jūsu 

reģistrācijas anketa nav saņemta. Šādā gadījumā, lūdzu, atkārtoti nosūtiet 

reģistrācijas anketu. 

3) Vienu vai divas dienas pirms semināra, dalībniekiem tiks izsūtīta instrukcija 

kā pieslēgties video konferencei uz norādīto reģistrācijas anketā e-pastu. Lūdzu, 

pārbaudiet SPAM mapi, jo reizēm e-vēstules var iekrist tajā. 

 

Organizācijas komiteja: tālr. 29559648, lppa@lppapsihologi.lv 
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