
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A P M Ā C Ī B U  K U R S S  

 Vispārizglītojošo skolu pedagogiem  



 

 

 

 

Mācīšanas un mācīšanās daudzveidība, izmantojot Lesson Activity 

Toolkit SMART Notebook vidē veidotus interaktīvus mācību materiālus 

1.Mērķis: 

6 kurss ir paredzēts lai padziļināt un pilnveidot vispārizglītojošo skolu pedagogu 

izpratni par interaktīvu mācību materiālu lomu mūsdienīgā mācību procesā un to izveidošanu 

un pielietojumu mācību stundā. 

2.Mērķauditorija: 

 Vispārējās izglītības pedagogi.  

3.Metodika: 

Pasniedzēja lekcija, diskusijas, praktiskais darbs.  

4.Pēc kursa noklausīšanās un aktīvas līdzdalības, dalībnieki būs ieguvuši sekojošas 

prasmes: 

 veidot interaktīvus mācību materiālus, izmantojot galeriju materiālus; 

 orientēties plašā Lesson Activity Toolkit galerijas materiālu izklāstā; 

 pievienot dažāda veida interaktīvas aktivitātes mācību materiālam. 

 

5. Apmācības plāns:  

Tēma                   Laiks  

1. Interaktīvu mācību materiālu loma mūsdienīgā mācību 

stundā. (Sintija Buhanovska, Kristīne Pastare) 

2 st. 

Pārtraukums* 30 min. 

2. Interaktīvu mācību materiālu veidošana SMART 

Notebook vidē, izmantojot programmatūras galeriju 

Lesson Activity Toolkit (spēles, uzdevumi, testi u.c.). 

(Oksana Jepifanova) 

2 st. 

Pārtraukums* 30 min. 

3. Interaktīvu mācību materiālu veidošana SMART 

Notebook vidē, izmantojot programmatūras galeriju 

Lesson Activity Toolkit (Turpinājums). (Oksana 

Jepifanova) 

4. Jautājumi un atbildes. (Oksana Jepifanova) 

5. Izveidoto interaktīvo mācību materiālu pielietojums 

mācību procesā skolēnu kognitīvo spēju attīstīšanai. 

(Sintija Buhanovska, Kristīne Pastare, Oksana 

Jepifanova) 

6. Sertifikātu izsniegšana. (Sintija Buhanovska, Kristīne 

Pastare, Oksana Jepifanova) 

1 st. 

 Kopā: 6 st. 



 

 

 

 

6. Kādas ir prasības dalībniekam ierodoties uz apmācību?  

Līdz ir jāņem labs, radošs noskaņojums un portatīvais dators. Portatīvajā datorā ir jābūt 

uzinstalētām MS Office un SMART Notebook11 programmatūrām .  

SMART Notebook 11 programmatūras 30 dienu izmēģinājuma versiju varat lejupielādēt 

sekojošā adresē:  

http://smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Download+Long+and+Short+Form?download=E

ducationSoftwareInstaller2012Win vai apmeklējot http://samatyboard.lv/  sadaļu klientu atbalsts.  

Ja rodas sarežģījumi ar programmatūras instalāciju vai atjauninājumu uzstādīšanu iesakām 

izlasīt instrukciju sekojošā adresē:  

http://smartboard.lv/klientu-atbalsts/smart-notebook-programmaturas-atjauninajumi/ 

7. Apmācību vadītājs: 

Oksana Jepifanova  -SIA Baltijas Biroju Tehnoloģijas apmācību vadītāja,  Interaktīvo tāfeļu 

ražotāja un programmatūras izstrādātāja SMART Tehnologies sertificēta SMART Notebook 

11 pasniedzēja ar vairāku gadu pieredzi darbā ar SMART Notebook programmatūru. 

Pasniedzējai ir  Maģistra grāds informācijas tehnoloģijā  un  Pedagoģiskās specializācijas 

sertifikāts. 

Informācija saziņai ar apmācību vadītāju: 

oksana@bbt.lv,  

mob.tālr.: 20020030, 

tālr.: 67807553 

8. Apmācības vietā tiks nodrošināts bezvadu internets, izdales materiāli un kursa beigās 

dalībnieki saņems sertifikātu. 

Papildus informācija:  

Valdis Linde 

+ 371 25906883 

+ 371 67807551 

e- pasts: valdis@bbt.lv 
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