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Šajā gadā aktualitāte ir attālinātā mācīšanās. Šobrīd to Latvijā ārkārtas situācijas laikā
valdība ir noteikusi 5.–12. klašu skolēniem, taču arī daļa mazāko klašu skolēnu ir guvusi šāda
veida mācību pieredzi. Jābūt gataviem, ka attālinātās mācības turpināsies 2. semestrī. Arī
diasporas nedēļas nogales skolās mācības ne visās valstīs var notikt klātienē, taču tās var
organizēt attālināti.
Šajā izdevumā piedāvājam iepazīties ar iespēju izmantot LVA tālmācības nodarbībām
veidotos mācību materiālus ClassFlow vidē, kā arī iespēju šo vidi izmantot savu mācību
materiālu veidošanai.
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MĀCĪBU LĪDZEKĻI ATTĀLINĀTAJĀM MĀCĪBĀM
Tiešsaistes latviešu valodas nodarbības diasporas bērniem
LVA jau ceturto gadu latviešu valodas apguvei ārpus Latvijas 7–14 gadus
veciem bērniem piedāvā tālmācības nodarbības Latvijas skolotāju vadībā.
Mācīšanos ārpus Latvijas nodrošina mākoņrisinājumu programma ClassFlow
un kāds no skolotāja izvēlētajiem tiešsaistes saziņas rīkiem, piemēram, Skype
vai Zoom (sk. 1. attēlu). Nodarbības notiek nelielās grupās divas reizes nedēļā.

1. attēls.
Skolotāja Inese Eglīte ar
diasporas skolēniem tiešsaistes
stundā: Kristianu (Anglija),
Kristoferu (Īrija), Elizabeti un
Elizu (Anglija), Dimostheni
(Grieķija) un Alisu (Krievija)
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Mācību materiāli tiek sagatavoti un nosūtīti ClassFlow vi
dē. Radoši izmantojot abas programmas (sk. 2. attēlu),
skolotājs var nodrošināt dažādas iespējas gan klausīties
prasmes un runātprasmes, gan lasītprasmes un rakstīt
prasmes pilnveidei.
ClassFlow vidē ir iespējams ne tikai veidot vajadzīgos
mācību uzdevumus, bet arī ievietot saites uz visdažādā
kajiem tīmeklī pieejamajiem resursiem – maciunmacies.
lv interaktīvajiem materiāliem, youtube.com video, saites
2. attēls.
uz pieejamajām mācību platformām, piemēram, soma.lv
Adriāns Vallenbergs (Zviedrija)
un jebkuru citu tīmekļa vietni. Stundu plānos iespējams
ievietot arī fotogrāfijas un videomateriālus, interaktīvi veidotas spēles un citas aktivitātes.
ClassFlow vides interaktivitāte kopā ar daudzveidīgu resursu izmantošanu rada priekšno
sacījumus mūsdienīgu, skolēnam saistošu latviešu valodas nodarbību veidošanai.

Mācību materiāli vietnē classflow.com
Laika gaitā uzkrāti tālmācības skolotāju stundām veidotie mācību materiāli. Lai arī stundu
plāni veidoti diasporas skolēniem, tie izmantojami arī citām mērķauditorijām, izvēloties
piemērotāko materiālu un arī rediģējot to (neizmantojot pilnībā vai papildinot ar citiem
uzdevumiem). Metodiski apstrādātus stundu plānus LVA piedāvā izmantošanai jebkuram
skolotājam. Publicēto stundu tematus skatiet 1. pielikumā.
Iepriekš interesenti tika reģistrēti LVA vietnē lva.classflow.lv (šie skolotāji arī turpmāk
varēs izmantot šo vietni), taču tagad jebkurš skolotājs, kurš pats reģistrējies classflow.com,
varēs meklēt LVA skolotāju veidotos mācību materiālus ClassFlow “Tirgotavā”. Reģistrācija
platformā un tās lietošana ir bez maksas. Kā reģistrēties platformā ClassFlow, var uzzināt
šajā video.
Mācību materiāli meklējami, atlasot klasi (atbilstīgi bērna vecumam), atlasot mācību priekš
metu, piemēram, latviešu valoda, izmantojot atslēgas vārdus, piemēram, Lieldienas, darbības
vārds u.c. Kā ClassFlow “Tirgotavā” atrast un izmantot LVA skolotāju veidotos materiālus,
skatieties šajā kompetences centra “Lielvārds” speciālistu veidotajā video.
Mācību materiālus skolotāji var veidot arī paši. Prasmes izmantot ClassFlow platformu var
apgūt tālākizglītības kursos, taču darbošanos tajā skolotāji soli pa solim var apgūt paši pat
stāvīgi, vērojot videopamācības (sk. 2. pielikumā) un praktiski darbojoties.

Platformā ClassFlow pieejamo un veidoto mācību materiālu izmantošana
Platformu iespējams izmantot regulārām attālinātām nodarbībām. Tad skolēni reģistrējas
vietnē un skolotājs veido klasi. Nodarbībā skolotājs nosūta uzdevumus visai klasei vai kādam
skolēnam individuāli, un skolēni iesniedz atbildes.
Līdzīgi platformu var izmantot klasē klātienē, ja iespējams nodrošināt tehnoloģijas katram
skolēnam.
Ja platformu neizmanto regulāri, skolēni to var izmantot nereģistrējoties. Tad skolotājs
pasniedz stundu “Atvērtai klasei”, bet skolēni izmanto stundas kodu (sk. video).
Platformu iespējams izmantot klasē klātienes mācībās, mācību materiālus tikai demonstrējot
uz interaktīvās tāfeles ekrāna.
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Inese Vallenberga (skolotāja Zviedrijas skolā un latviešu valodas
skolotāja diasporas bērniem)
Darboties ClassFlow programmā mācījos kursos Latvijā. Uzrunāja programmas priekšro
cības – iespēja jebkuru uzdevumu uzreiz nosūtīt skolēnam, uzreiz saņemt atbildi un sniegt
atgriezenisko saiti. Nav jāgaida, kad skolēns izpildīto uzdevumu atsūtīs e-pastā vai ievietos
kādā vietnē. Platforma piedāvā skolēniem iespēju uzdevumus veidot kā spēli, ir iespēja
interaktīvi darboties, tas bērniem ļoti patīk.
Esmu izmantojusi ClassFlow, mācot latviešu valodu tālmācības nodarbībās diasporas skolē
niem no vairākām pasaules valstīm. Zviedrijā man ir skolēni, kas latviešu valodu skolā mācās
kā dzimto valodu. Stundas notiek tiešsaistē, un arī šiem skolēniem izmantoju ClassFlow.

Edīte Fiļimonova (pirmsskolas skolotāja Latvijā)
Platformu ClassFlow apguvu LVA un “Lielvārds” organizētajos kursos. Tajos uzzināju par ļoti
daudzveidīgām platformas izmantošanas iespējām, tomēr sākt vadīt nodarbības uzreiz pēc
kursiem nevarēju, bija nedrošības izjūta. To pārvarēt man palīdzēja kolēģe – LVA tālmācības
nodarbību skolotāja. Man bija unikāla iespēja vērot kolēģes vadītās ClassFlow nodarbības
diasporas skolēniem. Vienlaikus izmēģināju būt skolēna lomā un vērot skolotājas darbu. Tā
man radās izpratne, kā labāk veidot uzdevumus kartītēs, lai skolēniem tie ir vieglāk izprotami
un veicami. Kolēģes un Santas Kazākas (tālmācības nodarbību diasporas skolēniem projekta
vadītājas) iedrošināta, es ātri vien atradu skolēnus un uzsāku vadīt tālmācības nodarbības
platformā ClassFlow. Mana mērķauditorija ir 5–7 gadus veci pirmsskolēni.
Platformas priekšrocības ir mācību process ar diferencētas mācīšanās iespējām, tūlītēja
atgriezeniskā saite.

Ineta Nekraša (latviešu valodas skolotāja Latvijā)
Jau pasen pieteicos LVA piedāvājumam reģistrēties platformā ClassFlow un izmantot
skolotāju veidotos materiālus. Atsevišķus materiālus izmantoju skolā darbā ar mazākum
tautību skolēniem. Kad iepazinos ar kādu no LVA tālmācības skolotājām, viņa man plašāk
izstāstīja un parādīja platformas daudzveidīgās iespējas. Drīz vien pieteicos kompetences
centra “Lielvārds” kursos, kuros soli pa solim apguvu prasmes lietot platformu ClassFlow.
Tas bija tieši laikā, jo 2019./2020. mācību gadā šīs platformas materiālus izmantoju latviešu
valodas mācīšanai 1.–3. klases skolēniem, kuri aug bilingvālās ģimenēs un mācās latviešu
valodu papildus. Izmantojām gan valodas spēles, gan materiālus par svētkiem. Skolēniem
ļoti patika šāda veida mācīšanās. Bet vislielākais palīgs ClassFlow bija attālinātajās mācībās
2020. gada pavasarī, kad skolēniem nosūtīju kartītes un viņi tajās varēja sakārtot teksta
daļas vai veikt dažādus uzdevumus par Lieldienām. Vislielāko prieku bērniem sagādāja
stunda “Paliec mājās! Supervaroņi” un noslēguma tests, kurā varēja pats noteikt savu
valodas apguves līmeni.
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Ja vēl neesat platformas ClassFlow lietotājs,
reģistrējieties platformā classflow.com (pa
mācībai izmantojiet video).
Izmēģiniet mācību materiālu meklēšanu
“Tirgotavā”. Apskatiet dažus no LVA mācī
bu materiāliem.
Uzrakstiet atsauksmes un komentārus, vai
un kā šie materiāli varētu noderēt Jūsu
darbā.
Ja ir interese un laiks, soli pa solim, izman
tojot videopamācības 2. pielikumā, apgūs
tiet platformas lietošanu.
Ja esat platformas ClassFlow lietotājs, dalieties ar kādu no saviem izveidotajiem materiāliem
vai nu atsūtot saiti, vai ievietojot “Tirgotavā”. Noderēs arī citiem!

Norādes par mājasdarba sagatavošanu:
• mājasdarbu iesūtīt Word formātā,
• norādīt savu vārdu, uzvārdu,
• norādīt mērķauditoriju un vecumu, kam materiāls veidots (ja veidojat mācību materiālu),
• norādīt izmantotos resursus – tīmekļa adresi, izmantoto grāmatu, uzdevumu krājumu u.c.,
ievērojot autortiesības (ja veidojat mācību materiālu).
Iesūtot mājasdarbu, metodikas skolas dalībnieks piekrīt dalīties ar savu pieredzi (piekrīt,
ka visu dalībnieku mājasdarbi tiek izsūtīti pārējiem aktīvajiem dalībniekiem) un neiebilst, ka
viņa iesūtītais darbs var tikt publicēts kādā no metodikas skolas izdevumiem.
Katrs metodikas skolas dalībnieks, kurš līdz 20. janvārim būs iesūtījis izvēlēto mājasdarbu,
saņems visu dalībnieku iesūtītos materiālus un piedalīsies loterijā. Laimējušais saņems bal
vu – latviešu valodas mācīšanai noderīgu materiālu.
Mājasdarbu, atsauksmes par šo izdevumu un ierosinājumus, lūdzu, sūtiet metodiķei Lindai
Krastiņai uz e-pastu: pupa.metodikasskola@gmail.com līdz 20. janvārim!
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Spēlēju spēles un kļūstu gudrāks?
Ikmēneša konkursi turpinās! Sekojiet līdzi jaunumiem valoda.lv un aiciniet bērnus piedalīties
ikmēneša konkursos!
Spēļu klubiņš vienu reizi mēnesī izsludina konkursu, kur dažāda vecuma bērni var spēlēt
aizraujošas spēles un mācīties latviešu valodu, kā arī, izpildot konkursa noteikumus, pie
dalīties balvu izlozē.

Mācību līdzekļu komplekts 1. klasei
Turpinās jaunā mācību līdzekļa izstrāde. Nu jau ir pieejamas piecas
grāmatas un darba burtnīcas nodaļas, tās atrodamas šeit.
Komentārus un ierosinājumus sūtiet uz e-pasta adresi
vineta.vaivade@valoda.lv.

IZMANTOTIE RESURSI
Kompetences centra “Lielvārds” veidotās ClassFlow videopamācības vietnē youtube.com.
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PUBLISKI PIEEJAMIE BEZMAKSAS RESURSI
PLATFORMĀ CLASSFLOW.COM (“TIRGOTAVĀ”)
Stundu
plānu
skaits
Iepazīšanās ar ClassFlow rīkiem

1

Diagnosticējošie darbi

5

6–7 gadus veciem bērniem (sagatavošanas grupas)

50

1. klasei (7–8 gadi)

20

2. klasei (8–9 gadi)

20

3. klasei (9–10 gadi)

10

Valodas un satura integrēta apguve. Valoda un mājturība (6–8 gadi)

5

Tematiskās stundas (dažādi vecumi):

27

• gadskārtu svētki (Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Līgo, Mārtiņi),
• Mātes diena, ģimene,
• Latvija.
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KOMPETENCES CENTRA “LIELVĀRDS” VEIDOTĀS
CLASSFLOW VIDEOPAMĀCĪBAS
Reģistrēšanās ClassFlow: https://youtu.be/c7sFAoWIKuU
Materiālu meklēšana ClassFlow “Tirgotavā”: https://youtu.be/NO0oZkzlJag
Mācību stundas pasniegšana: https://youtu.be/hwb4AxcsfgU
Sadaļa “Resursi”: https://youtu.be/XYQttrpUwK4
Resursu pievienošana un augšupielāde: https://youtu.be/EZMmbIzn9FA
Darbības ar resursiem: https://youtu.be/cD5r5iN0YQ0
Aktivitātes izveidošana: https://youtu.be/p0owuvQlspg
Mācību stundas izveide – stundas rediģēšanas logs: https://youtu.be/ONV7xeqXVKw
Mācību stundas izveide – pamata rīki: https://youtu.be/lVzROYZKn8g
Mācību stundas izveide – darbs ar kartītēm: https://youtu.be/Z0QC3P0XOTI
Mācību stundas izveide – resursu ievietošana: https://youtu.be/wV-AtoCqTmg
Mācību stundas izveide – darbības ar objektiem: https://youtu.be/ZmEG9VrcSrA
Ātrās aptaujas: https://youtu.be/KKsxhu9yp7M
Pārbaudījuma izveidošana: https://youtu.be/MDDwwGR--A4
Pārbaudījuma jautājumu veidi: https://youtu.be/I6jxbvQIIsk
Pārbaudījuma pasniegšana: https://youtu.be/GPTcnC2P21Q
ClassFlow uzdevuma izveidošana: https://youtu.be/HSCZmMXFsbQ
ClassFlow digitālā tāfele: https://youtu.be/gMeMr5hAxoE
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