
 

 

Labās prakses piemēra apraksts/vizītkarte 
 

Pedagogs (vārds, uzvārds)  

INGRĪDA PAEGLE 

Zinātniskais/akadēmiskais grāds 

(ja piemērojams) 

Pedagoģijas maģistra grāds 

Klase/klašu grupa (ja 

piemērojams) 

Profesionālās izglītības iestāžu 1. un 2. kursa audzēkņi, kā arī vidusskolas klašu skolēni. 

Mācību priekšmets (ja 

piemērojams) 

Latvijas un pasaules vēsture 

Izglītības iestāde Smiltenes Valsts tehnikums – profesionālā vidusskola 

Novads Smiltenes novads 

Kontaktinformācija (e-pasts, 

tālrunis) 

ingrida.paegle@inbox.lv 

64707651 

Labās prakses piemērs Power Point prezentācija „Barikāžu laiks Latvijā” 

LP piemēra mērķis/uzdevumi Sniegt Smiltenes tehnikuma audzēkņiem informatīvi vizuālu informāciju par 1991. gada barikāžu laika 

notikumiem. 

Iesaistīto skolēnu (grupa, klase) 

raksturojums (ja piemērojams) 

Izstrādāto materiālu var pielietot, mācot Latvijas un pasaules vēsturi, konkrēti – 20. un 21.gs. vēsturi, 

profesionālās izglītības iestāžu 1. un 2. kursu audzēkņiem, kā arī vidusskolas klašu skolēniem. Kopumā 

piedāvāto materiālu var izmantot ne tikai mācību stundu laikā, bet arī, veidojot atceres pasākumus par 

barikāžu laika notikumiem. 

Strukturēts LP piemēra apraksts Power Point prezentācija „Barikāžu laiks Latvijā” sastāv no 42 slaidiem, kuriem ir pievienoti atbilstoši 

informatīvi komentāri un paskaidrojumi. Prezentācijā ir izmantots arī video materiāls par barikāžu 

notikumiem Viļņā.  

Instrumentārijs 

 

Strādājot ar piedāvāto mācību materiālu, tiek pielietotas IKT, kā arī skolotājas izveidots informatīvai 

materiāls. 

Apliecinošie dati, fakti un 

piemēri (ja piemērojams) 

Piedāvātā prezentācija veiksmīgi tika izmantota atklātajā vēstures stundā 2011. gada 20. janvārī. 

Sasniegtais rezultāts 

 

Uzskatu, ka izvirzītais mērķis ir sasniegts, jo atklātās stundas novērtējums ir augsts, un arī audzēkņi pēc šīs 

mācību stundas atzina, ka labāk var izprast un atcerēties notikumus, ja mācību vielas izklāsts ir emocionāls 

un vizuāli daudzveidīgs. 

Secinājumi: jāturpina iesāktais un jāveido arvien jauni un interesanti mācību materiāli. 

Būtiska atziņa, kas izriet no LP piemēra – ļoti svarīga mācību procesa sastāvdaļa ir audzēkņu emocionālā 

„uzrunāšana” mācīšanas un mācīšanās procesā. 

Sadarbība Ar šo materiālu esmu dalījusies pieredzē ar savas kolas pedagogiem, audzēkņiem, kā arī informācija par šo 

materiālu ir pieejama Smiltenes tehnikuma interneta mājas lapā www.smiltenestehnikums.lv  

LP piemēra izmantošanas 

iespējas 

Domāju, ka mani kolēģi – vēstures skolotāji šo materiālu varētu izmantot savās stundās.  

 

Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”  
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