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Ko apgūsiet izglītības tehnoloģiju mentoru kursos?  
 

Izglītības tehnoloģiju mentoru kursos apgūsiet, kā mācību procesa plānošanā 
un īstenošanā izmantot digitālās tehnoloģijas,un kā veicināt un atbalstīt to izm
antošanu savas pašvaldības pedagogu vidū.  
Kursu ietvaros apgūsiet sekojošus sasniedzamos rezultātus: 
 

• Varēsiet pastāstīt, kādas digitālās platformas un sistēmas piedāvā Skola2030, kā  
tās darbojas un atbalstīt pedagogus to lietošanā.   
• Pratīsiet identificēt, vērtēt un atlasīt digitālos mācību resursus mācīšanai.   
• Varēsiet atbalstīt pedagogus digitālo resursu atlasei.   
• Pārzināsiet dažādu mācību jomu vajadzības un iespējamos digitālos resursus.   
• Sapratīsiet datu analīzes nozīmi mācīšanās pilnveidei. 
• Pratīsi veikt un vadīt datu analīzi vērtēšanas procesā.   
• Pratīsiet izveidot bērna/jaunieša prasmju/mācību snieguma sekotāju digitālā formā. 
  
• Pratīsiet izmantot rīkus efektīvai atgriezeniskās saites sniegšanai bērnu/jauniešu da
rbam.   
• Pratīsiet plānot mācību procesu un darbu, izmantojot digitālos rīkus un tehnoloģijas.
   
• Pratīsiet izstrādāt bērniem/jauniešiem instrukcijas, norādījumus un atbalstu, izmant
ojot digitālās tehnoloģijas.   
• Pratīsiet izmantot tehnoloģijas, lai veicinātu bērna/jaunieša sadarbību un tādu uzde
vumu/mācību procesu, kurā bērniem/jauniešiem jāsadarbojas izmantojot tehnoloģijas
.   
• Pratīsiet veidot tādu mācību procesu, kurā bērniem/jauniešiem ir iespēja pašvadīti 
mācīties, plānot, uzraudzīt un pārdomāt savu mācīšanos, izmantojot digitālos rīkus.  
 • Pratīsiet plānot mācību procesu, 
kas pielāgots bērniem/jauniešiem ar atbilstošam mācīšanās prasmēm un vajadzībām
.   
• Pratīsiet izmantot digitālos rīkus un tehnoloģijas, lai pielāgotu uzdevumus/mācību p
rocesu bērna/jaunieša individuālajām vajadzībām.   
• Zināsiet, kā izmantot tehnoloģijas, lai atbalstītu bērnus/ jauniešus ar mācīšanās trau
cējumiem un nodrošinātu īpašu atbalstu un iekļautu mācību procesā.   
• Zināsiet, kā izmantot rīkus, lai novērtētu bērnu/jauniešu aktivitāti mācību procesā u
n iedrošinātu aktīvāk iesaistīties.  
 • Pratīsiet sava priekšmeta mācību kontekstā plānot bērna/jaunieša digitālo prasmju 
attīstību.   
• Pratīsiet novērtēt bērna/jaunieša digitālās prasmes un to prasmju līmeni, 
kas nepieciešams atbilstošajā vecumposmā.   
• Izstrādāsiet bērna/jaunieša prasmju attīstības ceļa karti.   
• Veidosiet diskusiju par izglītības iestādes vienotu pieeju bērnu/jauniešu digitālo pra
smju attīstībai.   
• Pratīsiet strādāt ar pieaugušo auditoriju kā mentors 
un atbalstīt viņu mācīšanās vajadzības.   
• Pratīsiet strukturēt un plānot stundu vērošanu un sniegt individuālu atbalstu pedago
giem. Kursu ietvaros veiksiet patstāvīgus uzdevumus un pielietosiet apgūto, strādājot
 ar bērniem/jauniešiem un kolēģiem. Īstenojot gūto pieredzi apkoposiet un dalīsieties 
ar pieredzi un atziņām. Dalība kursos dos iespēju strādāt kopā ar citiem izglītības teh
noloģiju mentoriem un kļūt daļai no izglītības tehnoloģiju mentoru kopienas. 
  
 


