
ENGAGE mācību plāns 

 

MODULIS Nr. 1 

Ievads inovācijās (1 stunda) 

MĒRĶIS: Skolēni saprot un spēj definēt jēdzienu “inovācija”. 
 

MĀCĪBU REZULTĀTI UN APRAKSTI:   

Tālāk ir sniegti kritēriji, lai novērtētu īstenotās nodarbības mācību rezultātus. 

Zināšanas par (Z)1  

• Inovāciju nozīmi un to, kā tas attiecas uz dažādiem izgudrojumiem un jaunu produktu, procesu 

un pakalpojumu radīšanu mūsu sabiedrībai. 

Prasmes (P)2 

• Nosaukt inovāciju piemērus. 

Kompetences (K)3 

• Izskaidrot inovāciju nozīmi. 

APMĀCĪBU METODES 

Šis modulis veidots balstoties uz problēmu risināšanu un sadarbības mācīšanās metodoloģiju (sīkāk 

skatīt ENGAGE mācību programmu). 

PĀRSKATS 

Skolotājs jautā skolēniem, vai viņi zina, kas ir inovācija. Katrs bērns uz Padlet sienas ievieto savas idejas 

par to, kas ir inovācija. Pēc tam skolotājs parāda video, kurā izskaidrota vārda “Inovācija” nozīme. Pēc 

video noskatīšanās skolotājs aicina skolēnus diskutēt vai uzdot jautājumus. Nākamais solis ir izveidot 

inovāciju krustvārdu mīklu, kurā vārdi ir jāizvieto vertikāli. Visbeidzot, skolēni var dalīties savās idejās 

viens ar otru. 
 

Lai sagatavotos nodarbībai, jums ir nepieciešams: 
  

1. Uzziniet, kā darbojas Flipgrid, šeit ir labs video, Flipgrid ir ļoti vienkārši un jautri izmantot 

mācībās: Norādījumi skolotāju kontam un norādījumi skolēnu kontam  

 
1 Zināšanas attiecas uz spēju lasīt, saprast un interpretēt informāciju un vadlīnijas. 
2 Prasmes attiecas uz spēju pielietot zināšanas, lai izpildītu uzdevumus, izvēlēties atbilstošas darbības un novērtētu to 

efektivitāti. 
3 Dalībnieki/skolēni iegūs kompetences, lai iegūtās vispārējās zināšanas un prasmes pielietotu praksē. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pc7HBo5fnQw
https://www.youtube.com/watch?v=VnvLXjJXYmg
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2. Izveidojiet Padlet sienu savai klasei. 
 

• 1.solis: Ejiet uz padlet.com un izveidojiet kontu. 

• 2.solis: Izveidojiet jaunu Padlet sienu uzklikšķinot uz “Create New Padlet”. 

• 3.solis: Sāciet strādāt ar savu Padlet sienu uzklikšķinot uz “Modify This Wall”. 

• 4.solis: Nomainiet fonu (Wallpaper) un izklājumu (Layout) sadaļā “Modify this wall”. 

 

3. Šeit ir tīmekļa lapa , lūdzu, izpildiet norādījumus. 

4. Parādiet viņiem inovāciju video. 

5. Izdrukājiet krustvārdu mīklu. 
 

Aktivitāte Metode un organizācija Laiks 

Iepazīstināt ar 

pamatjēdzienu 

"inovācija", ievietot 

kopīgās idejas uz padlet 

sienas, noskatīties video 

par inovāciju un aizpildīt 

inovācijas krustvārdu 

mīklu.  

Vispirms skolotājs lūdz skolēnus individuāli uzrakstīt uz Padlet sienas 

savu ideju par to, kas ir inovācija, piemēram - Innovation padlet . Pēc 

diskusijas skolotājs rāda skolēniem video par inovācijām. Video. Varat 

izmantot dažādus videoklipus, taču galvenā uzmanība jāpievērš tam, lai 

video izskaidrotu inovācijas nozīmi, un tam ir jābūt saprotamam visiem 

skolēniem, ja tas ir citā valodā, nevis viņu dzimtajā valodā. Pēc seansa 

skolotājs aicina skolēnus diskutēt vai uzdot jautājumus. Skolotājs rosina 

diskusiju ar tādiem jautājumiem kā: "Vai kaut kas video jūs pārsteidza?" 

vai "Vai inovācija attiecas tikai uz kaut ko taustāmu?". 

Pēc tam skolotājs lūdz skolēnus izskaidrot vārda inovācija nozīmi, 

izmantojot krustavārdu mīklu . Skolēni saņem izdruku ar vertikāli 

uzrakstītu vārdu “inovācija”. Pēc tam skolēni horizontāli raksta 

inovāciju piemērus un iekļauj katru vārda “inovācija” burtu vārdā, ko 

viņi definētu kā inovāciju. Šis ir individuāls uzdevums, taču skolēni var 

pārrunāt idejas ar klasesbiedriem. Skolotājs staigā pa klasi un mudina 

skolēnus izdomāt jaunus vārdus un palīdz viņie. Kad laiks ir beidzies, 

skolotājs aicina skolēnus dalīties savos vārdos vienam ar otru. Šeit ir 

piemērs iespējamai krustvārdu mīklai. Iespējamā risinājuma piemērs  

Atgriezeniskā saite (atsauksmes) ir mājās vai stundas beigās, kur katrs 

skolēns atbild uz atgriezeniskās saites jautājumiem - ieteikums 

izmantot Flipgrid video, bet, protams, katrs skolotājs izvēlas to, kas 

vislabāk atbilst viņa klasei. 

60 minūtes 

 

 

 

 

 

 
  

http://wwww.padlet.com/
http://www.padlet.com/
http://www.padlet.com/
https://padlet.com/helgaosk/1c0pvfs2lea2d96h
https://www.youtube.com/watch?v=cYhgIlTy4yY
https://drive.google.com/file/d/1vUBSLFA9Je57WYtQW9RPEDXRBRVmgrkf/view
https://drive.google.com/file/d/1yK3mDWKOe31aPBE8iX5giPaOSoQrLzRU/view
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NOVĒRTĒJUMS UN ATSAUKSMES  

Sekojošo novērtēšanu, tostarp moduļu kritērijus, var izmantot, lai novērtētu atsevišķus skolēnus 

pašvērtēšanai un skolēnu novērtēšanai. 

Skolēni izmanto flipgrid.com, lai izveidotu video dienasgrāmatu. Viņiem ir jāatbild uz šādiem 

jautājumiem: Kas priekš manis ir inovācija? Kādi ir inovāciju piemēri? 

Skolēnu pašvērtējumā var izmantot šādus jautājumus: 

• Vai es saprotu inovācijas nozīmi? (Z) 

• Vai varu nosaukt inovāciju piemērus? (P) 

• Vai es varu izskaidrot inovācijas nozīmi? (K) 

Skolēnam būtu jāapgūst šādi mācību rezultāti: 

 

APRAKSTS:  
zināšanas (Z), prasmes (P) un kompetences (K) 

Slikti  

(D) 

Vidēji  

(C) 

Labi  

(B) 

Izcili  

(A) 

(Z) par inovāciju nozīmi un to, kā tā attiecas uz dažādiem 

izgudrojumiem 

    

(P) inovāciju piemēru nosaukšana     

(K) izskaidrot inovācijas nozīmi     

 

 

SKOLOTĀJA KOMENTĀRI :   
 

 

 

 

http://flipgrid.com/

