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STUNDAS APRAKSTS 

Laiks: 2 mācību stundas (pāra stunda) 

Stundas tēma:  “Prezentācijas veidošana, izmantojot koplietošanas dokumentu.” 

Stundas mērķi: 

1. Atkārtot un padziļināt prasmes prezentāciju veidošanā un noformēšanā. 

2. Veidot paradumu tiešsaistes sadarbības rīkus un mākoņpakalpojumus lietot droši un 

atbildīgi. 

3. Apgūt prasmi grupā plānot un veidot prezentāciju par noteiktu tēmu. 

4. Izzināt, kuras personas pārstāv Latviju Eiropas parlamentā. 

Stundas uzdevumi: 

1. Veidot prasmi sadarboties tiešsaistē. 

2. Nostiprināt prasmi strādāt grupā. 

3. Nostiprināt prasmi atlasīt un strukturēt informāciju. 

4. Veidot priekšstatu par tiešsaistes sadarbības rīkiem. 

5. Veidot priekšstatu par mākoņdatošanas priekšrocībām un iespējamiem riskiem. 

6. Veidot paradumu ievērot drošības pasākumus tiešsaistes kopienās. 

7. Gūt priekšstatu par efektīvas prezentācijas veidošanas principiem. 

8. Atkārtot un padziļināt pamatiemaņas prezentāciju veidošanā. 

9. Sakārtot loģiski atrasto informāciju par Eiropas parlamentā darbojošām personām. 

Sasniedzamie rezultāti: 

 Ir priekšstats par efektīviem prezentācijas veidošanas principiem. 

 Prot izveidot prezentāciju un veic darbības ar dažādiem slaidu izkārtojumiem. 

 Veic slaidu dublēšanu, pārvietošanu vienas prezentācijas ietvaros, dzēšanu. 

 Pievieno piezīmes prezentācijas slaidiem. 

 Lieto gatavos prezentācijas dizainus. 

 Ievēro pieklājības normas un ētikas pamatprincipus, darbojoties koplietošanas 

dokumentā. 

 Nodod koplietošanai datni un/vai mapi, nosakot piekļuves tiesības to lietotājiem: lasīt 

(apskatīt) un/vai rakstīt (rediģēt). 

 Prezentē savu atlasīto un pastrādāto informāciju. 

Mācību organizācijas formas un mācību metodes: 

Dialogs, grupu darbs, patstāvīgais darbs.  

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodes: 

Formatīvā vērtēšana – pašvērtējums. 
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Starppriekšmetu saikne: 

Sociālās zinības, ētika un etiķete saziņā un informācijas publicēšanā. 

Latv. val. – atsaušu veidošana izmantotajiem resursiem. 

Politika, Sociālās  zinības  - Eiropas parlamenta deputāti.  

Caurviju tēmas: 

Drošība. Intelektuālā īpašuma aizsardzība.  
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Stundas ievads: stundas mērķis un uzdevumi. 

Aktualizācija: 

 atkārtojums – tiešsaistes sadarbības formas un rīki; 

 dažu tiešsaistes vidēs veidotu prezentāciju demonstrēšana; 

 darba uzdevuma formulēšana nākamajām divām stundām. 

Apjēgšana: 

 tīkla etiķete; 

 datnes kopīgošana tiešsaistes vidēs; 

 skolēnu dalīšana grupās, grupas vadītāja izvēle. 

 darba uzdevumu izsniegšana grupām; 

 Iepazīšanās ar darba uzdevumiem un pienākumu sadale grupā; 

 prezentāciju veidošanas tiešsaistes vidē par doto tēmu; 

Refleksija: 

 grupu darba pašvērtējums 

 pārrunā uzdevumu izpildes problēmas. 

(Izmantot tiešsaites sadarbības sienu Linoit.com vai līmlapiņas un tāfeles) 

 

Stundas norises aptuvenais plānojums: 

Skolēnu dalīšana grupās, izmantojot pielikumu Nr. 1 “Izlozes kartītes”. Skolotājs ir 

izdrukājis pielikumu Nr.1. un sagriezis kartītes, tās tiek salocītas, lai skolēni neredz saturu. Skolēni 

izvelk vienu kartīti un sadalās grupās pēc izlozētās personas.  

Katra grupa saņem darba uzdevumu, Pielikums Nr.2.  

Noriss grupu darbs 40 min –efektīvas prezentācijas veidošana, ievērojot visus principus. 

Skolēni tiešsaistē veido vienu vienotu prezentāciju, izmanrojot koplietošanas dokumentu Google 

prezentācijas. Lai skolēni piekļūtu prezentācijai, izmantojot pielikuma Nr. 4.   Klases e-pasti datus, 

skolototājs aicina skolēnus rediģēt dokumentus, nosūtot katram skolēnam e-pastā saiti, ar 

piekļuves un redoiģēšanas tiesības Google prezentācijai. 

Skolēni izmanto internetu, lai atrastu nepieciešamo informāciju un veido Google 

prezentāciju. 
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Pēc prezentācijas izveides - grupu darba apkopojums. Grupu uztāšanās – laiks prezentēšanai 2 

minūtes. 

Stundas noslēgumā skolēni novērtē savu stundas darbu. Uz līmlapiņas uzrakstot savu 

ieguvumu stundas darbā un problēmu, ar ko saskārās. Skolēni savas atsauksmes ieraksta uz 

sadarbības sienas Linoit. Ja nav iespējams izmantot sadarbības sienu, tad izmanto parastās papīra 

līmlapiņas un tāfeli. 

Nepieciešamie resursi: 

Interneta pieslēgums. Koplietošanas dokuments, tiešsaistes sadarbības siena (sienas 

vietā var izmantot parastās līmlapiņas, kuras uzlīmē uz tāfeles), 

Ieteikumi skolotājam: 

Pirms stundas jāsagatavo un jānodod koplietošanai prezentācija ar rediģēšanas tiesībām- 

Google prezentācija, tiešsaistes sadarbības siena/tāfele (piemēram, Linoit); 

Sagatavojot sadarbības sienu, ieteicams uz tās novietot lapiņas ar skolēnu vārdiem, uz 

kurām pēc tam skolēni varēs novietot savas izveidotās lapiņas (lai skolēni nenovietotu lapiņas 

vienu uz otras). Lai operatīvi varētu atvērt sienu, tās hipersaiti var iekopēt koplietošanai nodotajā 

dokumentā. 

Jāpārdomā, kādā veidā skolēni varēs piekļūt koplietošanas datnēm un tiešsaistes 

sadarbības tāfelei, piemēram, nosūtīt hipersaites uz skolēnu e-pastu vai e-klases pastu, vai arī 

izveidot hipersaišu saīsnes (piemēram, izmantojot ej.uz).  
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Pielikums Nr. 1.   Izlozes kartītes 

                                   

    

Sandra Kalniete Sandra Kalniete Sandra Kalniete Sandra Kalniete 

    

    

Tatjana Ždanoka Tatjana Ždanoka Tatjana Ždanoka Tatjana Ždanoka 

    

    

Iveta Grigule Iveta Grigule Iveta Grigule Iveta Grigule 

    

 4    

Roberts Zīle Roberts Zīle Roberts Zīle Roberts Zīle 
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Krišjānis Kariņš Krišjānis Kariņš Krišjānis Kariņš Krišjānis Kariņš 

    

    

Andrejs Mamikins Andrejs Mamikins Andrejs Mamikins Andrejs Mamikins 

    

    

Inese Vaidere Inese Vaidere Inese Vaidere Inese Vaidere 

    

    

Artis Pabriks Artis Pabriks Artis Pabriks Artis Pabriks 
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Pielikums Nr. 2.   Uzdevums 

Sagatavot prezentācijas daļu, darbojoties grupā, ar koplietošanas dokumentu,  par Jūsu grupas 

Eiropas Parlamenta deputātu. (Ja esat izlozējis Inesi Vaideri, tad jāgatavo prezentācija par šo 

deputāti.) 

Prezentācijā jāiekļauj sekojoša informācija: 

1. Deputāta vārds, uzvārds; 

2. Pārstāvētā partija un politiskā grupa EP; 

3. Dalība komitejās, delegācijās; 

4. 3 interesanti fakti; 

Atrodi interviju ar EP deputātu (norādi saiti) un izraksti sev nozīmīgu citātu; 

5. Deputāta e-pasta adrese; 

6. Uzrakstiet 3 jautājumus, ko Jūs vēlētos pajautāt konkrētajam Eiropas parlamenta 

deputātam; 

7. Izmantoto avotu saraksts. 

Stundas noslēgumā kopīgi noskatīties jau gatavu prezentāciju. 

Katra grupa, prezentē savu sagatavoto prezentācijas daļu par konkrēto EP deputātu. Prezentēšanai 

atvēlētais laiks 2 minūtes 
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Pielikums Nr. 3.   Prezentācijas sagatavošanas un prezentēšanas kritēriji 

1. Informācijas atlase par konkrēto personu. 

2. Prezentācijā jāiekļauj sekojoša informācija: 

a. Deputāta vārds, uzvārds; 

b. Pārstāvētā partija un politiskā grupa EP; 

c. Dalība komitejās, delegācijās; 

d. 3 interesanti fakti; Atrodi interviju ar EP deputātu (norādi saiti) un izraksti sev nozīmīgu 

citātu; 

e. Deputāta e-pasta adrese; 

f. Uzrakstiet 3 jautājumus, ko Jūs vēlētos pajautāt konkrētajam Eiropas parlamenta 

deputātam; 

g. Izmantoto avotu saraksts. 

3. Informācijas apjoms slaidā. 

4. Prezentāciju veido ievērojot slaidu veidošanas noteikumus (vēlamais burtu izmērs, fonts, krāsu 

saskaņa, animācijas). 

5. Prezentējamā materiāla saturs, tā atbilstība tēmai. 

6. Pareizrakstības likumu ievērošana. 

7. Atsauces.  

8. Prezentācijas materiāla sagatavošanas kvalitāte. 

9. Vizuālais tēls, stāja, runa. 

10. Iekļaušanās laikā.  

11. Uzstājoties pārdomāti izmanto sagatavoto uzskates materiālu. 

12. Uzstājoties stāsta par tēmu. 
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Pielikums Nr. 4.   Klases e-pasti 

Lai aktivizētu koplietošanas dokumentu, skolotājam iepriekš ir jāuzzina skolēnu 

gmail.com e-pasta adreses, lai varētu pievienot koplietošanas dokumenta aplūkošanai un tā 

rediģēšanai! 

Nr.p.k. Vārds, Uzvārds E-pasts  

1. Ivo Kāpa I. Kapa@gmail.com 

2. Zane Ieviņa zane_ievina@gmail.com 

…… …… ….. 

27. Una Ozola ozolauna@gmail.com 

28. Atis Zirnis zirnitis@gmail.com 

 

 


