
Rīgas 254. pirmsskolas izglītības iestāde 2021.gada 29.novembrī uzsāka īstenot Rīgas 

Izglītības un informatīvi metodiskā centra īstenotā Projekta “Atbalsts kompetenču pieejas 

īstenošanai pirmsskolā”  projektu savā pirmsskolas izglītības iestādē “Informācijas tehnoloģiju 

un digitālo rīku pielietojums mācību procesa organizēšanā” pirmo aktivitāti “Zoom un MS Teams 

izmantošanas iespējas komunikācijā ar kolēģiem un vecākiem.” 

Projekta mērķis ir pilnveidot pedagogu kompetences izmantot informācijas tehnoloģijas 

un digitālos rīkus, organizējot mācību procesu pirmsskolā. 

Projekta uzdevumi ir: 

1. iepazīstināt pirmsskolas pedagogus ar informācijas tehnoloģijām un digitāliem 

rīkiem; 

2. attīstīt prasmes pielietot informācijas tehnoloģijas un digitālos rīkus mācību procesa 

organizēšanā; 

3. pilnveidot izpratni par digitālo rīku pielietojumu pedagoģiskajā procesā; 

4. attīstīt prasmi izvēlēties pareizus nepieciešamos digitālos rīkus; 

5. uzsākt digitālo rīku pielietot savā pedagoģiskajā praksē. 

Plānotais sasniedzamais rezultāts pirmajai aktivitātei bija: Pirmsskolas pedagogs 

izprot Zoom un MS Teams programmu darbību un rezultātā pats organizē kopīgu pasākumu kopā 

ar vecākiem. 

Pirmsskolas pedagogi un speciālisti noklausījās 6 stundu lekciju kursu par Zoom un MS 

Teams programmām (lektore: Diāna Zvejniece). Kopā aktivitātē piedalījās 24 pirmsskolas 

pedagogi. Tika apgūtas teorētiskās zināšanas par Teams un Zoom platformas pielietojuma iespējām 

pirmsskolas izglītības programmas realizēšanā. 

Pirmsskolas pedagogi un speciālisti, izmantojot iegūtas teorētiskās zināšanas par Teams un 

Zoom platformām, novadīja attālinātus Ziemassvētku pasākumus vecākiem visās grupās. Kā darba 

platforma šo pasākumu organizēšanā tika izmantota Zoom. Pasākuma laikā vecāki vēroja 

tematisko svētku rotaļnodarbību sava bērna grupas ietvaros. Izglītojamie zināja, ka vecāki piedalās 

Zoom konferencē, tas bija interesants piedzīvojums bērniem, kas uzlaboja kopējo noskaņojumu. 

Pasākuma laikā vecāki bija skatītāju lomā. Zoom konference tika organizēta ar mobilā telefona 

palīdzību. 

Izglītojamie kopā ar grupas pirmsskolas skolotājiem varēja parādīt saviem vecākiem 

sagatavotu koncertu, veltītu dzejoli. Vecākiem bija iespēja vērot sava bērna veikumu, emocionālo 

stāvokli saskarsmē ar grupas vienaudžiem un pirmsskolas skolotājiem. Pirmsskolas skolotāji 

veiksmīgi novadīja šos pasākumus patstāvīgi. Lai iedrošinātu pedagogus, pasākuma novadīšanas 

laikā kopā ar pedagogiem piedalījās pirmsskolas izglītības iestādes IT mentors, lai iedrošinātu 

pirmsskolas darbiniekus izmantot IKT savā ikdienas darbā. Pēc praktiska Zoom pielietojuma kopā 

ar pirmsskolas skolotājiem tika iekšēji novadīts pieredzes apmaiņas seminārs, kur tika apspriesta 

pasākumu vadīšanas specifika Zoom platformā. 

Lai veiktu kvalitatīvāku konferenci ar vienu no apgūtām platformām, ir nepieciešams 

iegādāties iztrūkstošo aparatūru (konferences video kameru) un izmantot vada interneta 

pieslēgumu, jo ir vājš wifi signāls vai tā vispār nav, lai nodrošinātu kvalitatīvāku pasākuma 

pārraidi. Mobilais telefons un mobilais internets var tikt izmantots, ja nav cita aprīkojuma, bet 

jāņem vērā ka visvājākā ir labas skaņas pārraide. 



1.foto: Zoom konferences “Ziemassvētku pasākums” pieslēgšanas brīdis: 

 

 

Pasākuma laikā izglītojamo vecāki ir pieslēgušies Zoom konferencei ar savu vārdu un 

uzvārdu, pieslēgšanas brīdī ieslēdzot video sevis identificēšanai. Pasākumā ir piedalījušies arī daži 

vecvecāki. Pirms pasākuma vecāki ir iesnieguši vecvecāku sarakstu, kas gribēja piedalīties. Zoom 

konferences pieslēgšanai bija nepieciešams sagaidīt organizatora apstiprinājumu. 

 

2.foto: Zoom konferences “Ziemassvētku pasākums” norises laikā: 

 

 
 

Ziemassvētku pasākuma laikā paralēli Zoom konferencei tika veikta pasākuma video 

ierakstīšana un izglītojamo fotografēšana. Pirms pasākuma bērnu vecāki ir parakstījuši atļauju 

veikt foto un video fiksāciju.  

 

Projekta vadītājas un kontaktpersonas: Irina Cupere, Ināra Pastare, Diāna Morozova 


