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Par SMART amp 
 

SMART amp ™ ir programmatūra, kas dod iespēju skolotājiem un skolēniem mācību procesā sadarboties 

un strādāt pie kopīgiem uzdevumiem, izmantojot mākoņa pakalpojumu aplikācijas (piemēram, Google 

Apps for Education).  

https://www.youtube.com/watch?v=iHmOWHSc-AA 

https://www.youtube.com/watch?v=qZGxWxL8IaA  

Izmantojot SMART amp, var izveidot virtuālu darba vidi, virtuālas darba vietas skolēniem, ievietot tur 

demonstrējumu materiālus, uzdevumus un veikt novērtējumu.  Šajā procesā iespējams izmantot dažāda 

veida digitālu saturu, piemēram, tekstu, attēlus, video, dažādus materiālus no tīmekļa vietnēm. 

SMART amp programmatūra integrēta ar Google ™ Drive un ļauj koplietot darbvietas pēc skolotāja 

ieskatiem – pāros vai grupās. Skolotāji un skolēni var sadarboties jebkurā laikā, jebkurā operētājsistēmā, 

izmantojot dažādas viedierīces (pagaidām SMART amp neatbalsta ierīces, kuru ekrāns ir 5" vai mazāks, 

tātad 12.85 cm, kā arī iPad 1un Samsung Galaxy Tab 3). 

Tāpat kā citām SMART programmatūrām, arī SMART amp pieejama izmēģinājuma versija. Tā ilgst 60 

dienas, kuru laikā iespējams sākt lietot licencētu programmatūru. Pēc izmēģinājuma versijas beigām 

izveidotās virtuālās darba vietas kādu laiku tiek saglabātas, un pēc licencētas versijas iegādes tās atkal 

varēs izmantot. 
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Darba uzsākšana ar SMART amp 

 

Lai uzsāktu SMART amp izmēģinājumu, vispirms nepieciešams izveidot Google Apps for Education (Google 

aplikācijas izglītībai) kontu ar skolas domēnu, piemēram: 

lietotājs@skolasnosaukums.com vai lietotājs@skolēns.skolasnosaukums.com. 

Interneta vietnē https://www.google.com/edu/products/productivity-tools/ (vai pārlūka Google Chrome 

meklēšanas logā ieraksta Google Apps for Education) atrodama ļoti izsmeļoša informācija par Google 

aplikācijām izglītībai, apmācību materiāli un apraksti par to, kā piereģistrēt skolotājus un skolēnus, kuri 

lietos šīs aplikācijas, kā izmantot katru no tām. 

 

Lai pierakstītos SMART amp izmēģinājumam: 

 

1. Dodas uz  www.smartamp.com  

2. Izvēlas Free Trial augšējā izvēļņu sarakstā vai Get a free trial pogu.  

3. Izvēlas CLICK HERE TO SIGN UP. 

4. Ieraksta izveidoto Google e-pasta adresi un paroli. 

5. Nospiež Sign in. 

6. Aizpilda obligātos (*) laukus. 

7. Izlasa Terms of Use and Privacy Policy un piekrīt noteikumiem, apstiprinot to, un nospiež Submit. 

Parādās apsveikuma (Congratulations) lapa.  

8. Nospiež Go to SMART amp. 

mailto:biruta@bbt.lv
http://smartboard.lv/
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Var izmantot piedāvāto iespēju apgūt SMART amp -  Quick Start Videos for Teachers. Šeit atrodamas saites 

uz apmācību materiāliem, arī video formātā. 

9. Nospiež Start Exploring SMART amp, lai atgrieztos mājas lapā. 

10. Tagad iespējams veidot klasi (kursu) un uzaicināt dalībniekus, kuri vēlas apgūt šo kursu (tikai ar 

izveidotajiem Google e – pastiem). 

To add a class and invite participants 

Iepriekš izveidotu kursu iespējams importēt arī no Google Classroom. 

 

Lai izveidotu klasi (kursu), dodas uz Add a class (skatīt tālākajā aprakstā 8.lpp.). 

Lai izveidotu virtuālo darba vietu, dodas uz Create and manage a workspace un Add content to a 

workspace. 

Arī par kursa veidošanu var noskatīties video pamācības. 
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Pierakstīšanās SMART amp 
 

Lai pierakstītos darbam ar SMART amp: 

1. Dodas uz vietni www.smartamp.com  

2. Izvēlas Sign in with Google. 

3. Ieraksta atbilstošajos laukos Google e-pasta adresi un parole. 

4. Noklikšķina uz Sign in. 

 

Par SMART amp vidi 
 

Nonākot SMART amp mājas lapā pēc piereģistrēšanās, tiek piedāvātas vairākas iespējas: 

 

1. Izveidot jaunu kursu (Add a Class – lasīt 8. lpp.) 

2. Pievienoties kādam no izveidotajiem kursiem (Noklikšķinot uz izveidotā kursa nosaukuma vai 

Join a Class, ievadot kursa numuru) 

3.  Doties uz kursu saturu, nepievienojoties konkrētam kursam. 

 

 

 

 

 

mailto:biruta@bbt.lv
http://smartboard.lv/
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Pēc pievienošanās kādam no kursiem nonāk kursa instrumentu panelī (Dashboard):  

 

 

1) Noklikšķinot uz SMART amp ikonas  kreisajā augšējā stūrī, var nonākt SMART amp mājas lapā.  

2) Nākošajā šķirklī redzams konkrētā kursa nosaukums. 

3) Sadaļā View Class: 

Skolotājs var pievienot kursu (Adding a Class), skolēni var pievienoties kursam (Joining a Class).  

4) Sadaļā Create and Share: 

Iespēja skatīt, veidot un kopīgot virtuālās darba vietas (Workspaces) konkrētā kursa ietvaros. 

5) Sadaļā Assess: 

Skolotājs var uzdot jautājumus tiem, kuri strādā tiešsaistē (Asking the Class Questions) un redzēt 

novērtējuma statistiku, skolēni  var atbildēt uz tiešsaistē uzdotajiem jautājumiem (Answering Questions). 

6) Lapas labajā augšējā stūrī paredzēta vieta konta īpašnieka attēlam, ko var pievienot vai manīt, 

atrodoties Google vidē.  
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Padomi skolotājam 
 

Skolotājs SMART amp vidē izveido kursus, tematiskas virtuālās darba vietas un uzaicina skolēnus 

pievienoties konkrētiem kursiem.  

 

Kursa izveidošana (pievienošana) 
 

1) Ja, strādājot ar Google aplikācijām, jau izveidots kāds kurss, to iespējams importēt no aplikācijas 

Google Classroom.  

2) Lai izveidotu kursu SMART amp vidē, mājas lapā noklikšķina uz Add. 

 

Ievada kursa nosaukumu (Enter a class name) un dodas tālāk, noklikšķinot uz Create. 

 

Kursa pievienošanas brīdī automātiski tiek izveidota mape, kurā pēc noklusējuma Google Drive tiks 

ievietots šī kursa saturs. 

mailto:biruta@bbt.lv
http://smartboard.lv/
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Mainot kursa nosaukumu SMART amp vidē, mapes nosaukums Google Drive automātiski nemainīsies. 

No Googles importētie kursi redzami ar atbilstošo Google klases ikonu . SMART amp vidē 

veidotajiem kursiem katram tiek piešķirta sava simboliska ikona.  

 

Skolēnu pievienoties izveidotajam kursam var sekojošos veidos: 

a) Darīt zināmu kursa kodu, ar kuru skolēni var pievienoties kursam, ieejot SMART amp mājas lapā; 

b) Ja skolēni ir klasē, viņi var ieskenēt QR kodu (ar atbilstošu aplikāciju mobilajās ierīcēs) – QR kodu 

atver, noklikšķinot uz kursa koda; 

c) Var ievadīt (iekopēt) kursa dalībnieku e – pastus tiem paredzētajā logā, kursa dalībnieku 

e – pastus izveido skolas IT administrators. 

Kursam var pievienoties ne tikai skolēni, bet arī citi skolotāji.  

No Googles importētajam kursam pievienotie skolēni automātiski netiek pievienoti arī Google vidē, taču 

kārtējā sinhronizācijā Googles skolēnu saraksts aizstāj SMART amp vidē veidoto skolēnu sarakstu. 

 

Izveidoto kursu iespējams rediģēt: 

a) Mainīt nosaukumu (Class name); 

b) Mainīt vietu, kur novietoti faili (My Class folder); 

c) Dzēst kursu (Delete Class); 
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Jautājumu uzdošana 
 

Ir divi veidi, kā uzdot jautājumus skolēniem par mācību vielas izpratni: 

1) Novērtējuma jautājumu uzdošana tiešsaistē (sadaļa Assess kursa instrument panelī); 

2) Novērtējuma testa veidošana (virtuālajā darba vietā Workspace). 

Novērtējuma jautājumu uzdošana kursa instrumentu paneļa sadaļā Assess no novērtējuma testa atšķiras 

ar to, ka te ir iespēja uzdot jautājumus pa vienam, tūlīt redzot sniegto atbilžu apkopojumu diagrammas 

veidā. Šo iespēju skolotājs var izmantot, sadarbojoties ar klasi SMART amp vidē attālināti. 

 

Jautājumu uzdošana tiešsaistē  
 

Jautājumu un atbilžu teksta limits ir 150 zīmes. 

Ir iespēja uzdot sekojošu veidu jautājumus: 

1) Atbilžu izvēles jautājumi (līdz 10 atbilžu izvēlēm, gan ar vienu, gan ar vairākām pareizām 

atbildēm, kuras atzīmē); 

2) Dihotomie jautājumi (ar Jā/ Nē tipa un Patiess/ Nepatiess tipa atbildēm, pareizo atbildi atzīmē); 

3) Jautājums ar brīvo atbildi (tā var būt teksts vai skaitlis, pareizo atbildi norāda tai paredzētajā 

vietā); 

 

Izmantojot Clear Answer, var nenorādīt pareizo atbildi. 

 

Jautājumu uzdošana -  

Pauze -    

Apturēšana -  

Skolēni nevar atbildēt uz nopauzētu jautājumu. Kopsavilkumu par atbildēto jautājumu var uzzināt tikai 

pēc jautājuma apturēšanas. Pēc jautājuma apturēšanas katrs skolēns uzzina savu rezultātu. Skolotājs var 

aplūkot klases rezultātu diagrammas veidā. Brīvās atbildes un vairāku pareizu atbilžu jautājumiem 

diagramma nav iespējama. 

mailto:biruta@bbt.lv
http://smartboard.lv/
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Novērtējuma testa veidošana 
 

Testu veido virtuālajā darba vietā, noklikšķinot uz . Testam var pievienot vairākus jautājumus (Add 

Questions). Lai saglabātu un publicētu testu, tam nepieciešams nosaukums.  

Tests kļūs pieejams skolēniem, ja: 

1) Skolotājs pievienosies kursam; 

2) Kopīgos vituālo darba vietu, kas satur testu; 

3) Publicēs testu (Publish). 

Ja skolēnu mobilajām ierīcēm ir mazi ekrāni (pieļaujamajās robežās, skatīt 3. lpp.), skolotājam jāpalielina 

skats uz testu savā ekrānā, lai skolēni to labāk saskatītu. 

 

Kad skolēni testu izpildījuši, parādās testa izpildes mērītājs, kurā redzams testu izpildījušo skolēnu 

procents ar iekrāsotu pareizo un nepareizo atbilžu attiecību. Ja testu nav izpildījuši visi skolēni, kuri 

pievienojušies kursam, tad izpildes mērītājs neuzrādīs 100%. Lai aplūkotu rezultātus par katru no 

jautājumiem, jānoklikšķina uz . 
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Kopsavilkums par skolotāja darbu SMART amp  
 

Īsumā skolotāja darba plānojums varētu būt sekojošs: 

 Individuālu un sadarbības uzdevumu izveidošana, apgūstot noteiktu mācību tēmu 

 Pierakstīšanās darbam SMART amp vidē 

 Kursa izveidošana (pievienošana) 

 Kursa satura pievienošana, veidojot pēc nepieciešamības virtuālas darba vietas ar nepieciešamo 

saturu, uzdevumiem un papildmateriāliem 

 Izveidotā satura kopīgošana ar skolēniem 

 Sadarbošanās ar skolēniem virtuālajās darba vietās 

 Skolēnu izpratnes noskaidrošana ar tiešsaistes jautājumiem vai novērtējuma testu 

 

Darbs ar SMART amp ļaus paplašināt mācīšanas un mācīšanās izpratni, iekļaujot skolēnu patstāvīgo darbu 

ar mācību tēmu aizraujošā, taču jēgpilnā un efektīvā veidā. Zināmā mērā tās ir arī  skolotāja kompetences 

paplašināšanas iespējas, meklējot arvien jaunus materiālus par mācāmo tēmu un apgūstot jaunāko 

tehnoloģiju iespējas.  
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Padomi skolēniem 
 

Skolēni var pievienoties kursam kādā no iepriekš aprakstītajiem paņēmieniem: 

 

a) ievadīt skolotāja atsūtītu kursa kodu, ieejot SMART amp mājas lapā; 

b) ieskenēt QR kodu (ar atbilstošu aplikāciju mobilajās ierīcēs) – QR kodu atver skolotājs, noklikšķinot 

uz kursa koda; 

c) ja skolotājs ievadījis kursa dalībnieku e – pastus tiem paredzētajā logā, skolēni klikšķina uz kursa 

nosaukuma SMART amp mājas lapā. 

 

Atbildēšana uz skolotāja jautājumiem tiešsaistē vai uz testa jautājumiem 
 

Skolēni var atbildēt tikai uz skolotāja aktivizētiem tiešsaistes jautājumiem. Atbildi iesniedz, noklikšķinot uz 

Submit. Atbildi pēc iesniegšanas to iespējams mainīt, noklikšķinot uz Change Answer, pēc tam atkārtoti uz 

Submit. 

Brīvā atbilde kā skaitlis var tikt ierakstīta gan kā vesels skaitlis, gan kā parasta daļa (ar slīpsvītru) vai 

decimāldaļa.  

 

Skolēni var pildīt testu, ja skolotājs to ir aktivizējis. Ja skolotājs aptur testu, skolēni nevar turpināt atbildēt 

uz jautājumiem. 

Atbildot uz novērtējuma testa jautājumiem, uz nākamo jautājumu pārvietojas ar bultiņu (pa labi). Arī 

atgriezties pie iepriekšējā jautājuma var, izmantojot atbilstošo bultiņu (pa kreisi).  
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Virtuālo darba vietu izmantošana 
 

Katrā kursā var izveidot nepieciešamo virtuālo darba vietu (Workspace) skaitu. Pievienojoties konkrētam 

kursam redzams tajā izveidot virtuālo darba vietu saraksts. Pie virtuālās darba vietas redzamā ikona 

raksturo tās statusu.  

 

 
Virtuālā darba vieta nav kopīgota 

 
Virtuālā darba vieta ir kopīgota 

 
Virtuālā darba vieta ir kā veidne 

 
Veidne ir kopīgota 

 

Virtuālās darba vietas var sasniegt arī no My Drive, tā kā visi SMART amp materiāli atrodas Google diskā. 

Google diskā atrod kursu sarakstu, ar dubultklikšķi atver kursu. Uz vajadzīgās virtuālās darba vietas izpilda 

peles labo klikšķi un izvēlas “Atvērt lietotnē          SMART amp”. 
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Darbošanās ar virtuālās darba vietas saturu 
 

Lai strādātu virtuālās darba vietas saturu, gan skolotājam, gan skolēniem ir sekojošas iespējas: 

 

 

1. Iestatījumi sadarbībai ar skolēniem (izmanto skolotājs). 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

 

Darba vietas kopīgošana 

Individuālu kopiju izveidošana 

 

Atzīme, kas ļauj redzēt autoru 

veikatajām izmaiņām un 

ierakstiem darba vietā 

mailto:biruta@bbt.lv
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2. Grāmatzīmes pievienošana 

 

3. Attēlu ievietošana no SMART Exchange krātuves vai internet 

 

 

4. Dažādu internet materiālu un videoklipu ievietošana (tajā skaitā no YOUTUBE.COM) 

 
 

 

Grāmatzīmi var pievienot 

atsevišķiem objektiem darba vietā, 

lai mērķtiecīgi pārvietotos no 

objekta uz objektu 

 

Attēlus var ievienot gan no datora 

atmiņas, gan meklēt internet vai 

SMART Technologies materiālu 

krātuvē SMART Exchange 

 

Var izmantot jebkuru interneta 

adresi, iekopējot to atbilstošajā 

vietā. Īpaša saite ved uz 

youtube.com  

mailto:biruta@bbt.lv
http://smartboard.lv/
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5. Teksta pievienošana 

 

6. Ģeometrisku formu pievienošana 

 

7. Novērtējuma veidošana (izmanto skolotājs) 

 

 

 

 

Izvēlētā formāta teksta paraugu 

ievelk darba vietā un raksta tur 

vajadzīgo saturu  

 

Izvēlēto formas paraugu ievelk 

darba vietā un izmanto pēc 

nepieciešamības  

 

Izveido novērtejuma testu ar 

vairākiem jautājumu veidiem  

mailto:biruta@bbt.lv
http://smartboard.lv/
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8. Pielikuma failu pievienošana 

 

9. Sarakste starp kursa dalībniekiem 

 

 

 

Pievieno darba vietas saturam 

minēto formātu failus  

 

Pievieno darba vietas saturam 

minēto formātu failus  

mailto:biruta@bbt.lv
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