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21. gadsimts atnācis ar jauniem izaicinājumiem un iespējām, un arī skolas pamazām 
mainās, jo īpaši tādēļ, ka skolēni kļuvuši citādāki, viņu intereses, vajadzības un, kas pats 
galvenais, informācijas ieguves un apstrādes veidi un paņēmieni ir pavisam citi. 

Mūsdienu skolēni ir individualitātes, personības. 21.gadsimta bērns vēlas būt atšķirīgs, 
negrib valkāt to pašu, ko pārējie, vai izskatīties tāpat kā pārējie, uzskata, ka tehnoloģijas 
ir viņa pašizteiksme, labprāt izmēģina un lieto visu jauno: datorus, mobilas ierīces, 
sociālos tīklus utt. 

Un iesaistīt skolēnus aktīvā mācību procesā ir arvien lielāks izaicinājums. Katram 
nepieciešama individuāla pieeja, motivācija. Mēs ticam, ka tehnoloģijas var palīdzēt 
skolotājiem īstenot šo neiespējamo misiju – nodrošināt individualizētu pieeju katram, 
neatkarīgi no viņa interešu loka, zināšanu līmeņa un spējām konkrētajā mācību priekšmetā.

Pasaule mainās tik strauji, ka mēs precīzi nespējam iedomāties, kāds būs darba tirgus, 
kas gaida tagadējos pirmklasniekus pēc 12. klases absolvēšanas. Tomēr viens ir skaidrs –  
tehnoloģijas ir ienākušas mūsu dzīvē uz palikšanu, no tā, kā skolotājs spēs mainīties 
laikam līdzi un meistarīgi izmantot šos rīkus savā dialogā ar skolēniem, lielā mērā ir 
atkarīga izglītības kvalitāte un skolēnu sagatavotība veiksmīgai dzīvei un darbam 
modernajā pasaulē.

Kā atbilde visiem skolotājiem, kas meklē atbalstu un palīdzību informācijas tehnoloģijas 
(IT) izmantošanai mācību procesā savulaik Microsoft radīja globālu iniciatīvu Partners in 
Learning – izglītības atbalsta un investīciju programmu, kuras galvenie uzdevumi ir:  

• Paplašināt pieeju tehnoloģijām.
• Iedrošināt inovatīvu metožu izmantošanu.
• Atbalstīt skolotāju tālākizglītību.
• Palīdzēt vadītājiem saskatīt, ieviest un vadīt pārmaiņas.

Jebkurš skolotājs zina, ka gatavošanās stundām ir ne tikai radošs, bet arī laikietilpīgs 
process, jo ne vienmēr ir viegli izdomāt, ko jaunu piedāvāt skolēniem, lai viņi nezaudētu 
interesi un vēlmi mācīties. Tā kā „gatavoties” un „gatavot” ir vienas saknes vārdi, tad, 
asociatīvi runājot, skolotājs ir kā pavārs, kam jāspēj ikdienas ēdieniem pagatavot arvien 
jaunas mērces. 

Lai palīdzētu skolotājiem gatavošanas/gatavošanās procesā, ir izveidota  
„IT pavārgrāmata skolotājiem” – ar informāciju par jaunumiem IT jomā, kas var palīdzēt 
dažādot mācību procesu skolā, un īsiem ieteikumiem, kā to visu lietot, lai maksimāli 
izmantotu tehnoloģiju sniegtās iespējas un potenciālu.

Ja skolotājs un skolēni mācību procesā atrod kopēju valodu, ja skolēni tiek uztverti kā 
sadarbības partneri ceļā uz kopēju mērķi (standartu), ja izvēlētās mācību metodes ir 
tādas, kas spēj uzrunāt un iesaistīt, ja vērtēšanas kritēriji ir skaidri un saprotami ikvienam, 
tad mācību process visdrīzāk būs veiksmīgs un gandarījums būs gan skolotājiem, gan 
skolēniem, gan vecākiem. 

Lai mums visiem izdodas padarīt skolu par vietu, kas sagādā prieku, ceļ pašapziņu un 
veicina attīstību ne tikai skolēniem un skolotājiem, bet arī sabiedrībai kopumā!

Patiesā cieņā,

Zane Matesoviča,  
Microsoft Partners in Learning programmas vadītāja Latvijā

Cienījamo skolotāj!



Izveidojiet neparastas 3D bilžu 
kolekcijas, vienkārši apstrādājot 
fotoattēlus
Microsoft® Photosynth™ ļauj uzņemt 
fotogrāfiju kopu un savirknēt tās.

Skolēni var interaktīvi izpētīt slavenas 
pasaules vietas kinematogrāfiskā 
kvalitātē. Ar virtuāla ceļojuma 
palīdzību skolēni var atklāt senas
pilsētas vai mūsdienu notikumus.

AutoCollage, Photosynth, 
Movie Maker un citi rīki
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Palūdziet skolēniem atlasīt attēlus internetā vai uzņemt pašiem savas 
fotogrāfijas par kādu konkrētu tēmu. Šos attēlus var izmantot, lai radītu 
interesantus mākslas darbus ar AutoCollage, kas ir Microsoft kolāžu radīšanas 
bezmaksas rīks.Microsoft® piedāvā 

bezmaksas rīkus  
un tehnoloģijas, 
kuras palīdz 
motivēt un 
ieinteresēt jūsu 
skolēnus.
Tā ir iespēja 
veidot interaktīvas 
nodarbības 
individuālam un 
grupu darbam, kas 
spēj radīt skolēnos 
izziņas garu. 1. Par brīvu

Gandrīz katrai skolai 
šajos laikos nākas 
ierobežot savu 
budžetu. Augstas 
kvalitātes interaktīvi 
bezmaksas rīki var 
lieti noderēt ikviena 
skolotāja darbā.

2. Veicina 
sasniegumus
Šie Microsoft 
bezmaksas rīki palīdz 
motivēt skolēnus, lai 
tie radoši izpaustos un 
sasniegtu gandarījumu 
sevi interesējošās 
jomās. Mākslā, mūzikā, 
zinātnēs – šie rīki ir 
noderīgi skolēniem 
praktiski jebkurā 
vecumā.

3. Ērti un vienkārši
Šie rīki ir bezmaksas 
un vienkārši 
lejupielādējami, 
izmantojot interneta 
pārlūkprogrammu. To 
lietošanai lielākoties 
nav vajadzīga nekāda 
īpaša apmācība, 
līdz ar to iespējams 
ātri izklāstīt šo rīku 
darbības principus 
un iesaistīt visu klasi 
produktīvā darbā.

3 būtiskākie 
iemesli,
kādēļ lietot
bezmaksas 
rīkus

AutoCollage*: Microsoft.com/AutoCollage  Uzzini vairāk

Piedāvājiet iepazīt jaunus materiālus, lietojot kādu Photosynth 
prezentāciju. Ir tik vienkārši sameklēt attēlus, kuri atbilst mācību 
vielai.

PhotosynthTM: photosynth.netUzzini vairāk

* Pievienojieties www.pil-network.com, lai iegūtu pilnās bezmaksas AutoCollage un SongSmith versijas.
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Pārvērtiet savu datoru par virtuālu 
teleskopu
Veidots ar Microsoft® Visual 
Experience Engine, aizraujošais 
WorldWide Telescope apkopo 
attēlus, kurus radījuši pasaules 

labākie teleskopi, kas darbojas uz 
Zemes un kosmosā. Skolēni var 
lietot datoru, lai izpētītu naksnīgās 
debesis, vienkārši pievelkot 
skatu tuvāk attālām planētām un 
zvaigznājiem.

Songsmith™ veicina radošu 
muzikalitāti klasē
Izvēlieties jebkuru mūzikas stilu, 
iedziediet datora mikrofonā, un 
Songsmith pats radīs muzikālo 
pavadījumu, kas atbilst dziedātāja 

balsij. Lietota kā karaokes atskaņotājs, 
šī programma sajūsminās ikvienu, 
taču varat to izmantot arī, lai 
iedvesmotu skolēnus rakstīt pašiem 
savas dziesmas.

Mūsdienās gandrīz visur ienākusi interneta vide ar savu bezgalīgo informācijas 
lauku un izklaides iespējām. Ar ko gan skolotājs varētu ieinteresēt savus skolēnus? 

Padariet mācību vielu aizraujošu, pasniedzot to kā filmu
Windows Live™ Movie Maker ir ātrs un vienkāršs veids, kā pārvērst fotogrāfijas 
un videoklipus kvalitatīvā filmā vai slīdrādē, kuru demonstrēt klasē, internetā 
vai ierakstīt DVD diskā.

Uzzini vairāk

Kartes tuvu un tālu
Bing™ Maps piedāvā elpu aizraujošus 
skatus. Apskatiet Parīzi no putna 

lidojuma vai uzziniet ceļu līdz 
tuvākajam kancelejas preču veikalam.

Ļaujiet skolēniem doties virtuālā ceļojumā uz valsti, pilsētu vai  
vietu, par kuru viņi šobrīd mācās. Bing Maps viņus aizvedīs turp 
dažās sekundēs.

Lejupielādē
šeit!

Ja vēlaties informāciju pil-network.com lapā lasīt latviski, aicinām izmantot iebūvēto 
mašīntulkošanas rīku, kas meklējams lapas augšējā kreisajā stūrī (Translate this page).

Windows LiveTM Movie Maker: explore.live.com/windows-live-movie-maker; 
Wordwide Telescope: worldwidetelescope.org; 
BingTM Search un BingTM Maps: bing.com

Visas šeit minētās programmas jebkuram skolotājam 
ir pieejamas bez maksas. 
Tās atrodamas mācību rīku komplektā Learning Suite, 
ko iespējams lejupielādēt jaunajā skolotāju saziņas 
tīklā www.pil-network.com 
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Uzziniet vairāk par Mouse Mischief™ 24. lpp., kā arī apmeklējot  
microsoft.com/multipoint/ mouse-mischief 
Tur jūs atradīsit video demonstrācijas, piemērus, skolotāju atsauksmes un vēl daudz ko citu.

Interaktīva dalība 
prezentācijā
Microsoft® Mouse 
Mischief™ ļauj skolotājam 
mācību procesā iekļaut 
ne tikai jautājumus un 
aptaujas, bet arī jautrību. 
Ar bezvadu pelēm skolēni 
var aktīvi iesaistīties 
prezentācijā no sava 
sola. Mouse Mischief ir 
bezmaksas papildinājums 
PowerPoint 2007 un 
2010, kuru var vienkārši 
lejupielādēt.

Izstāstiet to ar bildēm
Photo Story ir bezmaksas programma, kuru var lietot ar Windows® XP. Ar 
vienkāršiem rīkiem varat uzlabot, apgriezt vai pagriezt digitālās fotogrāfijas. 
Radiet savu foto slīdrādi ar pāris klikšķiem, atdzīviniet tēmu ar mūziku un 
bildēm.

Arvien vairāk skolotāju klasē izmanto fotostāstījumus. Lieciet 
skolēniem izveidot pašiem savu digitālo slaidu prezentāciju, nevis 
līmēt kolāžu no žurnālu izgriezumiem.

Photostory, lietošana ar Windows® XP: 
Microsoft.com/PhotoStoryUzzini vairāk

Uzzini vairāk

Zināšanu apmaiņa 
un pozitīvās 
aktivitātes mācību 
procesā veido to, ko 
varam nosaukt par 
veiksmīgi pavadītu 
dienu skolā.
Microsoft piedāvā 
bezmaksas rīkus, 
kas palīdzēs 
uzlabot sadarbību 
klasē un tiešsaistē 
gan skolēnu, gan 
skolotāju starpā.
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Glabājiet un koplietojiet failus un 
fotogrāfijas – bez maksas
Windows Live SkyDrive™ piedāvā 
bezmaksas tiešsaistes glabātuvi dāsnā
25 gigabaitu (GB) apjomā. 
Izmantojiet to, lai darba grupa 
varētu augšupielādēt un koplietot 
dokumentus vienā centrālā vietā, 
nevis sūtīt tos šurpu turpu ar e-pasta 
ziņojumiem. Privātas fotogrāfijas un 
failus var glabāt ar paroles piekļuvi.

Aizraujoši mācīt,  
aizraujoši mācīties
Bing™ ir vilinošs veids, ka skolēniem 
un skolotājiem meklēt informāciju 
internetā. Apmeklējiet bing.com. 
Vizuāla meklēšanas iespēja ļauj ērti 
atlasīt noderīgus attēlus.
Izsalkušiem prātiem – bing.com 
mājas lapa ir kā nemitīgi mainīga 
prezentācija par dažādām lietam un 
tēmām.

Tulkojumu, lūdzu
Bing™ Translator ir noderīgs 
tulkošanas rīks mūsdienu bezrobežu 
pasaulē. Šis bezmaksas rīks 
automātiski pārtulko jūsu rakstīto 

jebkurā izvēlētajā valodā. Lai tulkotu 
kādu tekstu, atliek to tikai izgriezt, 
ievietot attiecīgajā laukā un nospiest 
pogu Translate (Tulkot).

Windows Live SkyDrive var izmantot, 
lai koplietotu fotogrāfijas, kurās 
skolēni redzami ekskursijās vai kopīgos 
svētkos. Tā ir arī droša vieta, kur 
katram gadījumam saglabāt svarīgo 
failu kopijas, piemēram, e-žurnālus, 
mācību plānus un materiālus.

17., 19. lpp.
Windows Live SkyDriveTM:  
Skydrive.Live.com

Uzzini vairāk

Ierādiet skolēniem bing.com attēlu sadaļu, lai tie varētu sameklēt bildes, 
ar kurām atdzīvināt rakstu darbus, attēlu slīdrādes vai klases projektu.

Bing™: bing.comUzzini vairāk

Vairāk informācijas, kā arī izskaidrojošas 
instrukcijas un videoklipi pieejami: 
www.microsoft.com/education/freetools

Bing TM Translator: microsoftTranslator.com

Uzzini vairāk

Bezmaksas meklēšanas iespējas
Lai sagatavotos darbam ar klasi vai pabeigtu zinātnisko darbu, mums bieži noder iespēja ātri un precīzi atrast internetā kādu 
vajadzīgu faktu. Microsoft® piedāvā bezmaksas rīkus, ar kuriem meklēšanu internetā var paātrināt un padarīt rezultatīvāku.



Saīšņu saraksts
Jump Lists (Saīšņu saraksti) attēlo visus nesen lietotos 
dokumentus, tāpēc tikai ar vienu klikšķi jūs varat atgriezties 
pie tā, kuru vēlaties atvērt.
Windows 7 arī atvieglo uz darbvirsmas atvērto logu 
kontrolēšanu, lieluma mainīšanu un sakārtošanu. Jūs pat 
varat padarīt visus atvērtos logus caurspīdīgus, lai ātri un 
skaidri saskatītu, kas atrodas uz darbvirsmas. Šie ir tikai 
daži uzlabojumi, kas padarīs jūsu dienu produktīvāku un 
patīkamāku.

Windows 7
Skolotājiem allaž 
pietrūkst laika. Par 
laimi, Windows 7 
nodrošina ātrāku un 
vienkāršāku personālā 
datora lietošanu. 
Uzdevumjosla 
piedāvā visu 
lietojumprogrammas 
atvērto logu 
vienlaicīgu vizuālu 
priekšskatījumu, tāpēc 
jūs ātri varat ieraudzīt 
un atlasīt to, ko 
vēlaties.  
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1. Atvieglo ikdienas 
uzdevumus 
Pielāgota uzdevumjosla 
ar vieglāk pamanāmām 
ikonām palīdz ātrāk atrast 
programmas. Windows 
Search (Windows 
meklētājs) vienā mirklī 
atrod burtiski visu, kas 
atrodas jūsu personālajā 
datorā – failus, 
fotogrāfijas, dokumentus, 
pat sen noglabātas 
e-pasta vēstules. 

2. Palīdz ātrāk uzsākt 
darbu 
Windows 7 
operētājsistēma nav 
gausa. Tā ātrāk ieslēdzas 
un tūlīt atmostas no 
iemigšanas režīma.

3. Uzticamāka un 
drošāka 
Windows 7 
operētājsistēma 
nodrošina labāku 
sniegumu skolotājiem 
un lielākas 
kontroles iespējas IT 
administratoriem. 

Ātri ieskatieties  
atvērtajās tīmekļa lapās
Jūs internetā meklējat informāciju, ko 
pasniegt nodarbībā. Tā kā ir tik daudz 
avotu, no kuriem izvēlēties, visdrīzāk jūs 
darba gaitā atvērsit daudz tīmekļa lapu.

Izmantojot Windows 7 piedāvāto Aero® 
Peek funkciju, ar datorpeli vienkārši 
norādiet uz Internet Explorer® ikonu, un 
jūs ieraudzīsit sīktēlu skatu katrai atvērtajai 
tīmekļa lapai. Dodieties uz izvēlēto 
pārskata logu, un tas parādīsies virspusē 
pilnā izmērā. Jūs tikko padarījāt tīmekli 
par laika taupītāju, nevis izniekotāju.

 3 iemesli,
lai to apsvērtu 



Kā lietot Snap (pieķeršanās funkcija)

1. Atveriet uz darbvirsmas divus logus.
2. Vienu logu ievelciet tālu datora ekrāna kreisajā pusē, kamēr tas pieķeras, 

aizpildot vienu ekrāna pusi.
3. Tagad ievelciet otru logu tālu ekrāna labajā malā. 
4. Tas automātiski pieķeras, aizpildot ekrāna labo pusi. 
5. Tagad varat ērti strādāt paralēli ar abiem dokumentiem, tos salīdzinot, 

pārskatot un rediģējot. 

Katru reizi, kad izmantojat personālo 
datoru kā mācību rīku un vēlaties 
klasē projicēt un kopīgot PowerPoint 
prezentācijas un citus materiālus, 
Windows 7 jums piedāvā jautrus 
un atjautīgus risinājumus skolēnu 
iesaistīšanai. Daži pat var teikt, ka tie ir 
pārāk forši skolai.
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Ļaujiet izpausties  
savai personībai! 
Windows 7 ir dažādas fona 
tapetes, ekrānsaudzētāji un 
unikāli sīkrīki, lai būtu soli priekšā 
saviem skolēniem, kas ir ļoti zinoši 
datorlietās.

Sakratiet logus!
Jūs varat jautri un ātri notīrīt savu 
darbvirsmu, izmantojot Aero 
Shake. Vienkārši uzklikšķiniet 
uz loga, ko vēlaties saglabāt 
redzamu, tad sakratiet to ar peli. 
Visi pārējie atvērtie logi acumirklī 
tiks minimizēti. Un jūs esat gatavs 
uzstāties! 

Sērfojiet droši!
Internet Explorer 8 ietver jaunu 
SmartScreen® filtru, kas bloķē 
nevēlamas tīmekļa lapas, lai jūsu 
klases diskusijas turpinātu būt 
izglītojošas un produktīvas.

Atjaunojiet 
skolēnu 
mācīšanās 
prieku!

Iedomājieties gadījumus, kad jums nepieciešams vienlaicīgi redzēt divus 
dokumentus vai divas tīmekļa lapas, kad strādājat paralēli ar diviem 
dokumentiem. Ar Windows 7 tas ir viegli paveicams.

Lai apskatītu vairāk Windows 7 lielisko īpašību, dodieties 
uz www.microsoft.com/education/windows7Uzzini vairāk

Kā blakus skats var jums 
palīdzēt skolotāja darbā? 
Teiksim, jūs gatavojat stundai 
jaunu PowerPoint prezentāciju. 
Kad rakstāt un veidojat 
prezentāciju kreisajā pusē, 
varat paralēli izmantot savas 
piezīmes Microsoft OneNote®, 
mājas lapas un bagātīgo 
multividi labajā pusē. 

Jums būs ērti ievilkt fotogrāfijas 
no labās puses loga un ievietot 
tās PowerPoint slaidā.  
Snap ir arī atjautīgs un 
piemērots veids, kā salīdzināt 
divas dažādas tīmekļa lapas, 
kuras apspriežat 
klases diskusijā. 



Apbrīnojami, ko tik 
nevar atrast Bing 
kartē! Atklājiet 
interaktīvu, 3-D 
Photosynth® 
tehnoloģiju un 
mudiniet skolēnus 
izpētīt vēsturiskas 
vai neparastas 
vietas, it kā viņi 
paši tur atrastos!

Mācīšana 
ar Photosynth

1. Dodieties virtuālā  
mācību ekskursijā!
Citas tiešsaistes kartes jums parādīs 
Ņujorkas Metropolitēna mākslas 
muzeja jumtu. Ar Photosynth, kas 
atrodams Bing kartēs, jūs varat pētīt 
galerijas muzeja iekšienē!

2. Dodieties safari!
Paviesojieties Āfrikā ar Bing karšu 
palīdzību! Dodieties uz Tanzāniju 
un ļaujiet skolēniem pašiem klīst pa 
Serengeti līdzenumiem kopā ar savvaļas 
trīsdimensiju žirafēm, zebrām utt.  

3. Dodieties ceļojumā  
ar laika mašīnu!
Ievediet klasē seno Grieķiju un 
Panteonu! Pieejiet pietiekami 
tuvu, lai redzētu ķērpjus uz 
Stounhendžas akmeņiem! Piedalieties 
arheoloģiskajos izrakumos Ēģiptē! 
Vai apskatiet, kā šobrīd izskatās 
Getisbergas kaujas lauks.

4. Studējiet arhitektūru!
Photosynth dod jums iespēju 
salīdzināt, kādi ir krāsainie kupoli 
Sv. Bazila katedrālei Maskavā, 
majestātiskajam Tadžmahalam Indijā 

un modernajam SkyDome, kas 
atrodas Toronto. 

5. Padariet ikvienu mācību 
priekšmetu interesantāku! 
Iedomājieties daudzus izteiksmīgus 
ciparu fotoattēlus, kas nemanāmi 
savienoti, lai radītu apbrīnojamu 
notikumu, ko paši spējat vadīt. 
Photosynth pasaule piedāvā veidus, 
kā iesaistīt skolēnus, neatkarīgi no 
mācību priekšmeta – vai tā būtu 
bioloģija, vēsture, ģeogrāfija vai 
māksla. Tā ir iespēju pasaule, ko var 
atrast Bing kartēs. 

Bing™
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Bing ir kas vairāk par 
parastu meklēšanas 
programmu. Tā ir 
programma, kas atvieglo 
lēmumu pieņemšanu, 
palīdzot skolotājiem un 
skolēniem ātri atrast 
nepieciešamo vizuāli. 
Mūsdienās skolēni izaug 
multivides ietekmē. Viņi 
ātri uztver informāciju, kas 
tiek pasniegta vizuāli. Bing 
dinamiskās īpašības, tādas 
kā Related Searches 
(Saistītie meklējumi) un 
Microsoft® Photosynth® 
tehnoloģija, taupot laiku, 
palīdz skolotājam atrast 
interesantu nodarbību 
saturu, kas var uzlabot 
skolēnu vēlmi mācīties. 

Lai uzzinātu vairāk, tai skaitā apskatītu pakāpenisku instrukciju ar pamācībām un 
saistītus video, apmeklējiet: www.microsoft.com/education/bing

Labākais vispirms!
Bing piedāvā 
noderīgākos un jūsu 
ievadītajam atslēgas 
vārdam atbilstošākos 
meklēšanas rezultātus, 
kas parādās 
priekšplānā. Bing 
apkopo vietni un ļauj 
ietaupīt laiku, parādot 
saites, kas ļauj pārlēkt 
tieši uz jūs interesējošo 
saturu, piemēram, 
krāsainu slaidrādi par 
kādu valsti. 

Apskaties, pirms 
klikšķini!
Ļaujiet, lai Bing 
jums palīdz nokļūt 
pie visaizraujošākās 
informācijas, maksimāli 
samazinot klikšķu skaitu. 
Vienkārši pārbīdiet 
kursoru uz ieinteresējušo 
meklēšanas rezultātu, 
un Bing piedāvās Quick 
View (Ātro apskati) 
un noderīgu vietnes 
kopsavilkumu. Tādējādi 
jūs varēsit spriest par 
tās kvalitāti pirms 
uzklikšķināšanas. 

Uzlabojiet 
nodarbības!
Vai jūsu vadītajām 
nodarbībām trūkst 
radošā pacēluma? Bing 
var palīdzēt iedvest 
jebkuram mācību 
priekšmetam jaunu 
elpu! Izmantojiet Bing, 
lai atrastu aizraujošu 
informāciju, kas 
uzlabos skolēnu vēlmi 
mācīties – un dariet to 
ar prieku!

Uzzini vairāk



Jaunākiem skolēniem izmantojiet Bing tūlītējās atbildes, lai palīdzētu 
papildināt viņu vārdu krājumu. Lieciet skolēniem ievadīt Bing meklētāja 
lodziņā jau sarežģītākus vārdus. Vienkārši ievadiet „Define” (Definēt), 
kam seko vārds, ko viņi vēlas iemācīties. Skolēni uzzinās definīciju, un 
bieži vien parādīsies audio poga, lai varētu noklausīties un iemācīties 
pareizu vārda izrunu. Kā arī Bing var palīdzēt tikt galā ar matemātiskiem 
vienādojumiem un pat izprast grafiku zīmēšanas pamatus.

Bing™ Search: bing.com
Bing™ Maps: bing.com/maps
Bing™ Visual Search: 
bing.com/VisualSearch
Microsoft® Photosynth®: 
photosynth.net
Lai iegūtu vairāk informācijas, 
apmeklējiet 
www.microsoft.com/education/bing

Drošas meklēšanas filtrēšana
Bing neļauj aizvainojošai un 
nepiemērotai informācijai nokļūt 
jūsu meklēšanas rezultātos. 
Jūs varat vai nu nomainīt 
datora uzstādījumus, vai 
palūgt tīkla administratoram 
uzinstalēt SafeSearch (Droša 
meklēšana) visai skolai, 
izmantojot programmatūru 
Microsoft Internet Security 
and Acceleration Server. Lai 
iegūtu vairāk informācijas, 
lejupielādējiet pamācību „Soli pa 
solim”, kas atrodama 
www.microsoft.com/education/bing

Māciet skolēniem par starpvalstu importa un eksporta nepieciešamību. 
Katram skolēnam klasē piešķiriet citu valsti. Lieciet skolēniem izmantot 
Bing tūlītējās atbildes, lai noskaidrotu savas valsts iedzīvotāju skaitu, 
klimatu un galvenos resursus. Pēc tam uzdodiet skolēniem sagatavot īsu 
sarakstu ar resursiem, kuri viņu valstij trūkst. Pārveidojiet klases diskusiju 
maiņas tirdzniecības pārrunās starp skolēnu „valstīm”. 
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Kartes var attēlot ne tikai ceļus un upes, bet arī cilvēkus un kultūras. 
Global Action Atlas Karšu lietojumprogramma, sadarbībā ar National 
Geographic, iepazīstinās jūsu skolēnus, sākot ar vides aizsardzību, 
beidzot ar kultūras projektiem, kas norisinās visā pasaulē.
Lai redzētu īsu projekta pārskatu, datorpeli ritiniet pāri spraudītēm uz 
kartes. Vēlaties uzzināt vairāk? Klikšķiniet uz attēliem, video, projekta 
detaļām u.c. 
Bing Maps (Bing kartes) piedāvā arī apskatīt slavenus vēstures 
pieminekļus, tādu kā Eifeļa tornis Parīzē no putna lidojuma vai aplūkot 
ielas skatu fotoattēlus, kurā redzama Brīvības taka Bostonā u.c. 

Gandrīz ikvienu tēmu var pielāgot kādai jomai, ko iespējams attēlot kartē. 
Bing kartes un dinamiskās Karšu lietojumprogrammas liks jūsu skolēniem 
paraudzīties uz pasauli no neierasta skatpunkta.

Kā atrast Map Apps (Karšu 
lietojumprogrammas)? Bing 
Map Apps ir bezmaksas rīki, 
kas atdzīvina mācību procesu. 
Lai apskatītu daudzveidīgo 
un pieaugošo Map Apps 
kolekciju, vispirms dodieties uz  

  www.bing.com/maps 
un sekojiet saitēm uz “Map 
Apps”. Jūs atradīsit visu, sākot 
ar virtuālo teleskopu, kas dod 
iespēju skolēniem apceļot 
saules sistēmu, beidzot ar 
avīžu titullapām, kas ik dienas 
ataino viedokļus dažādās 
pasaules malās.

Uzzini vairāk



Skolēni pavada daudz laika, sagatavojot pētījumus vai garus 
domrakstus. Savukārt skolotāji velta daudzas stundas, pārlasot un 
labojot tos.

Lai ietaupītu laiku, pārbaudot skolēnu darbus, iesakiet viņiem lietot Track 
Changes (Teksta labošanas) opciju.

Word 2007 un Word 2010. Šī funkcija skaidri atzīmē vietas, kur melnraksts ticis 
labots vai pārrakstīts, tādējādi jūs ietaupāt laiku, jo nav jāpārlasa viss darbs no 
jauna.

Uzzini vairāk

1. Izsakiet vairāk
Ieinteresējiet skolēnus, 
izmantojot trāpīgas 
Microsoft® PowerPoint® 
prezentācijas. Izvēlieties 
kādu no izteiksmīgajām 
veidnēm. Jāveic 
tikai daži klikšķi, lai 
pievienotu augstas 
kvalitātes attēlus, 
slaidu pārejas vai 
tabulas. Varat pārsteigt 
savus skolēnus ar 
videoklipu, kas 
ievietots PowerPoint 
prezentācijā.

2. Viss sakārtots
Microsoft® OneNote® 
ir kā elektroniska 
piezīmju grāmata, kas 
palīdz sakārtot visus 
materiālus, mācību 
stundu vielu, atzīmes 
un multimediju 
saturu vienā parocīgā 
datorprogrammā, kā 
pašam ērtāk. Turklāt, 
OneNote ātri atradīs 
jebkuru šajā piezīmju 
grāmatā noglabāto 
informāciju.

3. Vienkārša 
sadarbība 
Office Web Apps* 
ir Microsoft Office 
tiešsaistes pavadonis, 
kas ļauj piekļūt, 
rediģēt un koplietot 
Office dokumentus no 
jebkuras vietas, kur 
pieejams interneta 
pieslēgums. Office Web 
Apps ir pilnībā balstīts 
tīmeklī, tādēļ Microsoft 
Office dokumentus 
varēsit apskatīt datorā, 
mobilajā telefonā vai 
internetā.

Microsoft® Office®

Skolotāja darba 
diena sākas ar pirmo 
zvanu un beidzas 
ar pēdējo atzīmi, ko 
esat ielicis, labojot 
kontroldarbus. 
Microsoft® Office® 
var atvieglot rakstu 
darbu veikšanu, 
prezentāciju 
gatavošanu, darba 
organizēšanu un 
sazināšanos.
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1. Paspilgtiniet prezentāciju 
PowerPoint 2007 un 2010 
piedāvā spilgtākas un 
izskatīgākas grafiskās veidnes. 
Pievienojiet augstas kvalitātes 
attēlus, slaidu pārejas vai tabulas 
tikai ar dažu klikšķu palīdzību.

2. Vairāk bilžu
Kad gatavojat slaidus kādai 
mācību stundai, atcerieties - jo 
mazāk, jo labāk. Teikumiem 
jābūt īsiem. Izmantojiet kādu 
izteiksmīgu attēlu, lai izteiktu 
domu. Atrodiet SmartArt rīku 
PowerPoint lentē, lai apskatītu 
piedāvātos grafiskos piemērus vai 
meklējiet un paņemiet attēlus no 
www.bing.com.

3) Veiciniet diskusijas
Ir labi, ja klasē ir daudz klausītāju. 
Bet, ja skolēni paši iesaistās 
diskusijās par kādu tēmu, mācību 
vielas apgūšana paātrinās. Dažos 
slaidos neaizmirstiet uzdot arī 
pa jautājumam. Padariet mācību 
stundu par abpusēju komunikāciju.

4. Piemēri videoklipos 
Neapšaubāmi labs veids, kā 
piesaistīt skolēnu interesi, 
ir aizraujoša videoklipa 
izmantošana. Ievietot un 
pārvaldīt videoklipus kādā 
PowerPoint slaidā ar PowerPoint 
2010 ir ļoti vienkārši.

5. Rezumējiet un atgādiniet
Skolā katru dienu jāuzņem 
milzīgs informācijas apjoms, tādēļ 
ir svarīgi rezumēt pašu svarīgāko. 
PowerPoint prezentācijas beigās 
atkārtojiet svarīgākos punktus.

Microsoft® PowerPoint® ir viegls un uzticams veids, kā skolotājam prezentēt 
mācību vielu, demonstrējot slīdrādi. Tālāk seko daži ieteikumi, kā jūs varētu 
efektīgāk to izmantot, palielinot skolēnu interesi un piedalīšanos klases 
darbā.

Izskaidrojoša instrukcija un videoklipi pieejami: 
www.microsoft.com/education/Office un www.office.microsoft.com/lv-lv

Uzzini vairāk

1. Izvēļņu galerija 
Lente sniedz jums 
vienkāršotu veidu, kā 
apskatīt programmas 
dažādās iespējas. 
Klikšķiniet uz Gallery 
(Galerijas) vai List 
(Saraksta), lai ieraudzītu 
nolaižamo izvēlni, kas 
piedāvā, piemēram, 
Font styles (Fonta 
stilus) vai Cover 
Page (Titullapas) 
noformējumus.

2. Mini-rīkjosla 
Ar Microsoft® Word® 
tikai viens labās pogas 
klikšķis teksta laukumā 
atver mini-rīkjoslu, 
novietojot fonta rīkus 
tieši pa rokai.

3. Ērta piekļuve 
komandām
Lentes pašā augšpusē 
atrodas augšējais rīku 
grupējums. Klikšķiniet 
uz cilnēm, lai piekļūtu 
daudzām noderīgām 
komandām, piemēram, 
ātra piekļuve Word 
pareizrakstības 
komandai vai 
Microsoft® Excel® 
darbgrāmatas skatam.

Redzamākais papildinājums Microsoft® Office® 2007 un 2010 bija lentes visās 
Office programmās. Lente ir novilkta loga augšējā malā un satur 
visus rīkus un komandas, lai tos varētu ātrāk atrast un ērtāk 
lietot.

Lente



Meklējiet un atlasiet
Turiet OneNote atvērtu uz datora 
darbvirsmas. Sakārtojiet nodaļas pa  
klasēm, mācību priekšmetiem, tematiem, 
vai kā vien vēlaties. Atliek tikai izgriezt, 
ievākt vai kopēt jebkuru rakstu, attēlu, 
video vai informāciju, kuru esat atradis. 
Tagad tas viss glabāsies vienuviet. 

Radiet un pārvaldiet
Tā kā viss digitālais saturs, ar kuru strādājat, 
tagad atrodas OneNote, jūs varat ātri 
sašķirot PowerPoint prezentācijas, sameklēt 
darba lapas, sakārtot uzdevumus un izdarīt 
daudz ko citu.

Ātri atrodiet pierakstus
Atliek vienīgi ievadīt vajadzīgo vārdu 
meklētājā, un OneNote ātri sakārtos visus 
atbilstošos rezultātus kategorijās, izceļot 
meklējamo vārdu dzeltenā krāsā. Jums 
būs viegli atrast vajadzīgo materiālu – 
neatkarīgi, vai meklētais būtu fotogrāfija 
vai kādas mācību stundas pieraksti.

Sāciet jaunu 
ieradumu

1. Super-plānotājs 
skolotājiem 
Iedomājieties, ka jums 
ir digitāls plānotājs 
vai piezīmju grāmata, 
kurā var ne tikai glabāt 
visas jūsu idejas, darāmo 
lietu sarakstus un 
izziņas resursus, bet tas 
vienlaicīgi palīdz arī 
organizēt mācību stun-
das. OneNote 2010 ir kā 
digitāls arhīvs. Sakārtojiet 
savu darbu pa klasēm, 
mācību priekšmetiem, 
mēnešiem vai jebkurā 
citā sev ērtā veidā.   

2. Sakārtota 
glabātuve
OneNote piezīmju 
grāmatā var ievākt un 
saglabāt dažāda veida 
digitālo informāciju. 
Fotogrāfijas, video, dar-
ba lapas, mācību stundu 
plāni un cita veida sat-
urs, kas palīdz uzlabot 
jūsu skolēnu rezultātus, 
tagad var atrasties 
vienā centralizētā un 
sakārtotā vietā. 

3. Ērta sadarbība
OneNote ir perfekti 
piemērots tam, lai 
sadarbotos ar citiem 
skolotājiem vai skolēnu 
grupām. Izmantojot 
skolas iekšējo datortīklu, 
tas ļauj skolotājiem 
apmainīties ar domām 
un idejām. Visi 
dalībnieki var apskatīt 
un papildināt viens otra 
pierakstus tiešsaistes 
režīmā. Kad domu 
apmaiņas sesija beidzas, 
visiem saglabājas vienādi 
pieraksti pilnā apjomā. 

Skolotājam daudz 
jānodarbojas ar 
informācijas ievākšanu, 
atlasīšanu un tās 
sakārtošanu. Lietot 
OneNote® 2010 ir 
gudrākais un vieglākais 
veids, kā organizēt 
skolas gadu vienā, 
visaptverošā digitālā 
piezīmju grāmatā. 
Materiālus, ar kuriem 
jūs strādājat, tagad ir 
daudz vieglāk atrast, 
sakārtot un izdalīt. 
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Microsoft® OneNote®



Daudzi skolotāji mums stāsta, ka viņi labprāt lieto OneNote 2010 visas 
darba dienas garumā. Viņi izmanto OneNote, lai piefiksētu idejas, kuras 
rodas domu apmaiņas rezultātā, lai atrastu internetā informāciju, ar kuru 
atsvaidzināt mācību stundu, vai lai vienkārši pārietu pie citiem materiāliem 
brīdī, kad tiek mainīta tēma.
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1. Pirmkārt, atrodiet elektronisko 
materiālu, kuru vēlaties izgriezt 
no interneta lapas, PowerPoint 
prezentācijas, e-pasta vēstules, 
dokumenta, fotogrāfijas, ilustrācijas 
vai tml.

2. Atveriet OneNote 2010 un 
klikšķiniet uz Insert (Ievietot) cilnes 
ekrāna augšpusē.

3. Rīkjoslas kreisajā malā 
klikšķiniet uz ikonas ar nosaukumu 
Screen Clipping (Izveidot ekrāna 
izgriezumu).

4. OneNote ekrāns samazināsies, un 
jūsu kursors pārvērtīsies par tēmēkli.

5. Atliek tikai vilkt kursoru pāri 
atrastajam materiālam, kuru vēlaties 
iegūt. Noklikšķiniet, un OneNote 
atvērs dialoga logu, kurā piedāvās 
jums izvēlēties konkrētu vietu, kur 
saglabāt izgriezto materiālu.

Ātra piekļuve OneNote

Iedomājieties, ka esat aizņemti, 
strādājot kādā citā programmā, 
piemēram Microsoft® Word, 
PowerPoint® vai Outlook®, un 
vēlaties pārkopēt sava darba saturu, 
saglabājot to OneNote piezīmju 
grāmatā. Tas ir tik vienkārši! 
Iedomājieties, ka jums kāds kolēģis 
atsūta ziņojumu, kurā izsaka 
lielisku ideju, kas jums noderētu 
nākamajā mācību stundā. To var 
nekavējoties saglabāt konkrētā 
vietā jūsu OneNote piezīmju 
grāmatā, lai vēlāk to ērti atrastu 
un izmantotu. Atliek tikai sameklēt 
Move (Pārvietot) cilni Outlook 
programmā un nospiest Send to 
OneNote (Sūtīt uz OneNote).

Lai uzzinātu vairāk par to, kā Microsoft OneNote 2010 spēj dažādos veidos 
vienkāršot skolotāja darbu, apmeklējiet www.microsoft.com/education/onenote

Tur atradīsit noderīgus un informācijas bagātus videoklipus par OneNote 2010, 
kas īpaši paredzēti tieši skolotājiem, kā arī skaidras, pakāpeniskas instrukcijas, kas 
palīdzēs jums izprast dažādas noderīgas OneNote funkcijas.

Lai uzzinātu vairāk par Microsoft Office materiālu kopu skolotājiem,  
apmeklējiet www.microsoft.com/education/Office

Kā izgriezt 
materiālus no 
jebkuras lapas

Kā lietot OneNote, lai 
tas aizņemtu tikai daļu 
darbvirsmas

Strādāšana vienlaikus 
ar divām programmām, 
kuras atvērtas vienāda 
izmēra logos, ļauj ērtā 
veidā paņemt saturu un 
to ievietot savā OneNote 
piezīmju grāmatā.

Lai samazinātu OneNote 
un novietotu to ekrāna 
labajā pusē, augšējā rīku 
joslā atveriet cilni View 
(Skats) un klikšķiniet Dock 
to desktop (Novietot 
uz darbvirsmas) ikonu. 
Atliek tikai atvērt Internet 
Explorer 8 kreisajā pusē, 
lai www.bing.com meklētu 
dažādus materiālus, ar 
kuriem ieintriģēt savus 
skolēnus.

Taupiet  
savu laiku

Uzziniet vairāk



1. Strādājiet pie jebkura datora 
Klasei domātās prezentācijas var 
veidot pie praktiski jebkura datora 
skolā, bibliotēkā, mājās, pie draugiem, 
kafejnīcā vai gandrīz visur, kur ir 
interneta pieslēgums ar atbilstošu 
pārlūkprogrammu.

2. Sadarbojieties, kad vien ērtāk 
Skolēnu darba grupas var sadarboties 
tīmeklī ar PowerPoint Web App, lai 
radītu vērtīgas prezentācijas pat 
tad, kad viņi nevar visi sanākt kopā 
vienuviet.
PowerPoint Web App ļauj piekļūt 
grupas PowerPoint projektam jebkurā 
brīdī. Tādējādi katrs grupas dalībnieks 
atsevišķi var veidot tos slaidus, par 
kuriem viņš ir atbildīgs, un vērot, kā 
kopdarbs attīstās.

3. Sagatavojieties jebkur 
PowerPoint prezentācijas varat apskatīt 
arī viedtelefonā.
Sagatavojieties stundai, pāršķirstot 

prezentāciju pat sēžot skolotāju istabā 
vai sabiedriskajā transportā.

4. Efektīvi uzlabojumi pa rokai 
Web Apps tiek lietots pazīstamais Office 
Lentes izskats, kas atrodams PowerPoint 
2007 un 2010. Pieejamas funkcijas, 
lai sagatavotu efektīvas prezentācijas. 
Atlasiet tēmas no PowerPoint galerijas. 
Pievienojiet SmartArt® kādai tabulai. 
Pārkārtojiet slaidu secību. No PowerPoint 
Web Apps ir pat iespējams izdrukāt.

5. Dalieties ar idejām 
Skolotāji var dalīties ar savām 
prezentācijām tīmeklī, izmantojot  
View Only (Tikai skatīšanai) funkciju  
un ļaut skolēniem tās apskatīt, 
gatavojoties kādam pārbaudes 
darbam. Varat aicināt kolēģus vai 
skolēnus, lai novērtētu un, iespējams, 
piedāvātu kādu ieteikumu  
prezentācijai. Viņiem arī pašiem būs 
iespēja pievienot kādu slaidu pie jau 
esošajiem.

Office Web Apps ļauj skolotājiem un 
skolēniem piekļūt PowerPoint® no 
jebkuras vietas, jebkurā laikā, tādēļ 
iespējams turpināt darbu pie kādas 
svarīgas prezentācijas arī pēc tam, kad 
beidzas mācību stunda.

Office Web Apps
Office Web Apps 
ir populāro Office 
programmu tiešsaistes 
versijas, kuras skolotāji un 
skolēni var lietot tīmeklī.
Viss, kas vajadzīgs, 
lai uzsāktu darbu, ir 
interneta pieslēgums 
un bezmaksas Windows 
Live konts. Tas nozīmē, 
ka tagad ir iespējams 
paveikt skolas darbus 
praktiski no jebkuras 
vietas.
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1. Atrodami tīmeklī 
Office Web Apps 
darbojas ar visām 
populārākajām tīmekļa 
pārlūkprogrammām, tai 
skaitā Internet Explorer®, 
Firefox®, Safari® un citām. 
Skolotājiem un skolēniem 
tagad ir pieejamas Office 
programmas no praktiski 
jebkura datora (PC vai 
Mac) vai pat viedtelefona.*

2. Tikpat viegli  
lietojami kā Office 
Web Apps paplašina 
Office piedāvātās iespējas 
tīmeklī, un arī te tiek 
izmantots pazīstamās 
Microsoft Office Lentes 
izskats, tādēļ nekas nav 
jāapgūst no jauna.

3. Lietojami par brīvu 
Office Web Apps ir pieejami 
bez maksas ar Windows 
Live® SkyDrive™. Viss, kas 
vajadzīgs, ir Windows 
Live ID identitāte, kura 
daudziem skolotājiem un 
skolēniem jau ir, pateicoties 
Microsoft Hotmail®, 
Messenger, Xbox Live®, 
Partners in Learning tīkla 
vai citiem Windows Live 
pakalpojumiem. Ejiet 
uz office.live.com un 
izmēģiniet tos jau tagad!

3 būtiskākie 
iemesli,
kādēļ lietot
Web Apps



Kaut kas vienmēr jādara pirmo reizi, bet 
iemācīties ir viegli. Kad esat piedzīvojuši 
brīvību un daudzveidīgās iespējas, kuras 
Office Web Apps piedāvā jums un jūsu 
skolēniem, pieslēgšanās tīmeklim jums 
šķitīs pašsaprotama.
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Vienlīdzīgas  
iespējas mācīties
Ar Office Web Apps 
katrs skolēns var 
piekļūt Excel, Word, 
Power-Point un 
OneNote versijām pat 
no datoriem, kuros 
nav instalēta Microsoft 
Office. Office Web 
Apps ir lietojams arī uz 
jebkura Mac.

Viens uzdevums  
der visiem
Skolotāji tagad var 
uzdot darbus vienlaikus 
visiem skolēniem, jo 
visiem skolēniem ir 
pieejami tie paši resursi 
no jebkura datora. 
Uzdodiet rakstu darbu, 
lietojot Word Web 
Apps. Sadaliet klasi 
grupās, lai viņi strādātu 
pie kādas PowerPoint 
prezentācijas, kuru 
vēlāk rādīs visai klasei. 
Tagad panākumi ir 
sasniedzami katram 
skolēnam.

Faili jebkad un jebkur
Skolotājiem nav 
nepieciešams vadāt 
failus mājup ar USB 
zibatmiņām vai sūtīt 
e-pasta ziņojumus un 
lejupielādēt lielus failus 
turp un atpakaļ starp 
skolas un mājas datoru. 
Viss ir pieejams un 
saglabājams tīmeklī.

Kā
atrast

Ērta 
piekļuve 
visiem

1. Apmeklējiet http://office.live.com
2. Jums būs nepieciešama Windows 
Live ID identifikācija un parole, lai 
pievienotos. 

3. Ja jums jau ir ID, ievadiet to kopā 
ar paroli un klikšķiniet uz Sign 
In (Reģistrēties), lai nokļūtu savā 
SkyDrive kontā.

4. Lapas augšpusē uzlieciet kursoru 
uz Office, un nolaižamā izvēlne 
piedāvās virkni Web Apps iespēju.

5. Klikšķiniet uz Web Apps 
programmas, kuru vēlaties lietot — 
Word, PowerPoint, Excel vai OneNote.

6. Ierakstiet faila nosaukumu 
piedāvātajā laukumā un izvēlieties 
Save (Saglabāt). Esat gatavi darbam.

Ar Office Web Apps jūs varat ierādīt uzdevumu Word, PowerPoint, OneNote vai 
Excel visiem skolēniem, pat ja viņu datoros nav instalētas Office programmas. 
Skolēni tagad var piedalīties un mācīties tīmeklī, jo visi var izbaudīt un izmantot 
tās Office programmas, kuras viņiem vajadzīgas, lai gūtu panākumus skolā un 
ārpus tās.

Kā iegūt Windows Live™ ID 
identifikāciju
1. Apmeklējiet http://live.com  
un spiediet uz Sign Up 
(Reģistrēties).

2. Varat lietot savu esošo 
e-pasta adresi, lai iegūtu 
Windows Live ID, vai radiet 
jaunu Hotmail adresi un 
lietojiet to.

3. Izveidojiet paroli savai 
Windows Live ID identifikācijai. 
Viss gatavs, lai uzsāktu darbu!



OneNote – liels atbalsts
OneNote Web Apps ļauj jūsu idejām 
mirdzēt. Uzsāciet domu apmaiņas 
sanāksmi tīmeklī, kur visi var ieskatīties 
vienā kopīgā piezīmju grāmatā. 
Kad esat beiguši, katram dalībniekam 
saglabājas tie paši pieraksti pilnā
apjomā. Skolēnu darba grupas efektīgi 
un ar prieku tādējādi var ķerties pie 
lieliem kopīgiem projektiem. Skolotāji 
var pārliecināties par katra dalībnieka 
sniegumu.

Piedalieties jebkurā laikā
Lai kopīgi strādātu OneNote Web Apps, 
visiem dalībniekiem nav vienlaikus 
jābūt tīmeklī. Katrs dalībnieks var 
piedalīties, kad vien pašam ērtāk, 
lietojot kopīgo piezīmju grāmatu 
no jebkura datora ar interneta 
pieslēgumu. Kopīgi lietojot OneNote 
piezīmju grāmatu, skolotāji var 
apmainīties idejām un viedokļiem, 
darboties kopā pie skolas vai rajona 
projektiem un daudz kā cita. Rezultātā 
tā ir daudzu cilvēku sadarbība bez
nepieciešamības sarunāt kopīgu 
tikšanās laiku. 

Vieglāk izpildīt darāmo
OneNote Web Apps palīdz jums un 
jūsu kolēģiem sekot līdzi izpildes 
termiņiem, par kuriem esat kopīgi 
vienojušies. Varat izveidot „darāmo 
lietu” sarakstu, kuram var sekot visa 
grupa.

Office Web Apps 
ļauj skolēniem, 
skolotājiem un 
darba grupām 
sadarboties 
pie projektiem, 
prezentācijām, 
skolas 
pasākumiem
un daudz kā cita.
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Visi 
kopā

Mudiniet skolēnus sadarboties
PowerPoint Web Apps ir brīnišķīgs veids, kā skolēniem kopā sastrādāties arī ārpus 
klases jebkurā laikā. Viņi var strādāt atsevišķi un veidot tos slaidus, par kuriem 
katrs ir atbildīgs. Visi ir informēti. Skolēniem viegli sekot līdzi projekta attīstībai ar 
PowerPoint Web Apps, jo ir iespēja saņemt ziņojumu savā Windows Live SkyDrive 
kontā katru reizi, kad kāds ievieš izmaiņas vai pieliek klāt kādu jaunu slaidu 
kopīgam projektam.

Lai uzzinātu vairāk par Office Web Apps 
skolotājiem, apmeklējiet
www.microsoft.com/education/WebApps

Tur atradīsit noderīgus, 
informatīvus videoklipus attiecībā 
uz Web Apps lietošanu izglītības 
jomā, kā arī pakāpeniskas 
pamācības, kuras palīdzēs jums 
izprast dažādas funkcijas.

Lai uzzinātu vairāk par Microsoft Office materiālu kopu skolotājiem, apmeklējiet 
www.microsoft.com/education/Office

*Nepieciešama piemērota ierīce, interneta pieslēgums un atbilstoša pārlūkprogramma. Saderībai 
ar mobilo telefonu, iespējams, vajadzīgs Office Mobile 2010, kas nav iekļauts Office 2010 
programmās, kopās vai Web Apps. Pastāv atšķirības starp Office Web Apps, Office Mobile 2010, un 
Office 2010 programmām. Atbilstošās pārlūkprogrammas ir Internet Explorer 7 vai jaunāka versija, 
Safari 4 vai jaunāka, kā arī Firefox 3.5 vai jaunāka. Office Web Apps lietošana ar SharePoint nav 
bezmaksas – ir vajadzīga Microsoft Office licence.

Uzzini vairāk

Uzzini vairāk



Outlook Web App
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Windows Live Sky Drive – 
dokumenti vienmēr līdzās
Windows Live Sky Drive ir 25 GB liela 
datu krātuve tiešsaistē dokumentu un 
foto glabāšanai, lai kur arī pats lietotājs 
atrastos. Failus var ērti aplūkot, labot, 
glabāt un dalīties ar citiem, ja vien ir 
pieejams internets. Izmantojot Office 
Web Apps, var veidot jaunus vai labot 
jau iesāktos Office 2010 programmu 
Excel, Word, PowerPiont un OneNote 
dokumentus tiešsaistē. 
Windows Live Sky Drive nodrošina 
efektīvu darbu grupās ar 
klasesbiedriem vai skolotājiem, 
veidojot koplietojamās mapes, 
kurās dalībnieki var dalīties ar 
dokumentiem un citiem failiem. 
Pieejas drošību nodrošina parole. 

Windows Live Messanger – ātrai 
saziņai, kopīgam darbam  
un izklaidei
Windows Live Messenger nodrošina 
ne tikai tērzēšanas iespējas, bet 
arī jaunāko foto aplūkošanu un 
videosarunas. Tas paātrina darba 
procesu, laikus saņemot un iegūstot 
nepieciešamo informāciju. 

Mobilitāte ar Windows Live 
mobilajiem tālruņiem
Ja nav pieeja datoram, svarīgākie 
jaunumi un saziņa ar klasesbiedriem, 
skolotājiem vai draugiem ir pieejama, 
lietojot mobilo tālruni. Tas nodrošina 
pieeju visiem Windows Live profiliem, 
e-pastiem un tērzēšanai, kā arī 
iespēju saņemt jaunākos e-pasta 
ziņojumus tieši mobilā tālruņa 
displejā. Tā ir operatīva informācijas 
apmaiņa, kas atvieglo saziņu un 
sadarbību. 

Ar Office Outlook 
Web App gan 
pasniedzējiem, gan 
skolēniem ir bezmaksas 
neierobežota piekļuve 
progresīviem un 
intuitīviem rīkiem, kas 
ļauj labāk komunicēt 
un būt produktīvākiem. 
Microsoft® piedāvā 
21. gadsimta rīkus, kas 
var uzlabot mācību 
rezultātus un palīdzēt 
skolēniem apgūt 
programmatūru, kas 
tiek izmantota arī 
uzņēmējdarbībā.

Microsoft Outlook Live – visi notikumi vienuviet
Microsoft Outlook Live ir kas vairāk kā tikai ietilpīga e-pasta kastīte. Šeit 
skolotāji un skolēni var plānot savu laiku, uzzināt par aktuāliem notikumiem 
skolā un ārpus tās, aplūkot citu kalendārus, lai noorganizētu tikšanos, vai viegli 
atrast nepieciešamos kontaktus. 
E-pasts nodrošina 10 GB ienākošo sūtījumu un 18 MB pielikumu lielumu, 
aizsargājot tos pret mēstulēm un vīrusiem.

Par pieteikšanos Live@edu pakalpojumam un ieviešanas  
iespējām skolā sīkāku informāciju meklējiet  
http://www.microsoft.com/latvija/education/index.htm#info/situacija_03.htm

Uzzini vairāk

Live@edu – vieglākai saziņai un sadarbībai
Lai nodrošinātu efektīvu un vienotu komunikācijas vidi skolā, Microsoft 
sertificēti partneri piedāvā ieviest izglītības iestādēs Microsoft Live@edu 
bezmaksas e-pasta un komunikācijas pakalpojumu, kas iestādes darbiniekiem 
un skolēniem nodrošina skolas vizuālajai tēmai pielāgotus komunikācijas un 
kopdarbības pakalpojumus. 
• Izmantojot Live@edu, gan skolēnu, gan skolotāju e-pasta adreses būs viegli 

atrodamas, izmantojot kopīgu adrešu grāmatu, turklāt e-pasta domēns 
liecinās par piederību skolai. 

• Live@edu ļaus skolai samazināt laika un naudas patēriņu, uzturot e-pastu 
pašiem. 

• Pakalpojumā iebūvētie efektīvie e-pasta spama un vīrusu filtri nodrošina 
nepieciešamo aizsardzību pret nevēlamu e-pastu plūsmu.



1. Viegli apgūt
Tā kā Outlook Web App ir intuitīvs, 
tas padara vienkāršāku e-pasta 
lietošanu. Lielākai daļai skolēnu 
pavisam viegli uzsāk tā lietošanu. 
Profesionāla līmeņa funkcijas arī 
skolotājiem palīdz būt organizētiem 
un taupīt laiku, sazinoties ar 
vairākām klasēm.

2. Apgūstiet 21. gadsimta iemaņas
Ar Outlook Web App skolēni iegūst 
vērtīgas komunikācijas iemaņas 
un prasmes datora lietošanā, jo 
izmanto pasaulē vadošo e-pasta 
programmatūru. Faktiski skolotāji 
skolēniem sniedz konkurētspējīgas 
priekšrocības, ko viņi izmantos, 
iegūstot augstāko izglītību, kā arī 
profesionālajā darbībā. 

3. Piekļūstiet darba e-pastiem 
vienmēr un visur
Ar Outlook Web App jūs vienmēr par 
visu esat lietas kursā. Brīva piekļuve 
ir iespējama ar jebkuru atbalstītu 
interneta pārlūkprogrammu, 
ieskaitot Internet Explorer®, Safari 
vai Firefox. Tas nozīmē, ka sūtīt vai 
pārbaudīt e-pasta ziņas ir iespējams 
no praktiski jebkura internetam 
pieslēgta datora.

4. Izmantojiet  
automātisku šķirošanu
Outlook Web App laiku taupošo 
profesionālā līmeņa e-pasta filtrēšanas 
rīku novērtēs jebkurš pedagogs. Ar 
to var automātiski sašķirot ienākošās 
ziņas un sagrupēt tās, kā vien jūs 
vēlaties – pēc sūtītāja, noteikta 
projekta, klases utt. 

5. Novērsiet nekārtību
E-pasta ziņās meklēt konkrētu 
informāciju var būt sarežģīti un 
laikietilpīgi, bet ne ar Outlook Web 
App. Unikālā Conversation View 
funkcija ļauj viena temata ziņu 
virkni aplūkot kompakti un ātri. 
Viens klikšķis parāda, kas tika teikts 
konkrētajā e-pastā. Ietaupīto laiku 
var izmantot mācību darbam, nevis 
e-pasta tematu caurskatīšanai.
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Brīva piekļuve Office 
Outlook Web Apps 
nodrošina daudz 
vairāk nekā tikai 
labu komunikāciju 
starp skolēniem 
un pasniedzējiem. 
Ar intuitīvu e-pasta 
funkcionalitāti skolēni 
apgūst efektīvu un 
gudru komunikāciju, 
kas ļauj paveikt 
vairāk un uzlabo 
produktivitāti klasē.

Augstāka 
produktivitāte, 
lielāka 
atbildība



Pateicoties Office Outlook Web App 
kalendāra funkcijai, ir iespējama 
viegla un ātra datumam piesaistītu 
ziņojumu apmaiņa. Pasniedzēji var 
atgādināt skolēniem par ieskaišu 
datumiem, projektu termiņiem un 
skolas aktivitātēm. Nepārprotama 
komunikācija novērš skolēnu 
attaisnojumus, kā rezultātā, veicinot 
skolēnu atbildību, darbs kļūst  
produktīvāks.

3 iemesli, kāpēc izvēlēties 
Windows Live
1. Office dokumentus iespējams 
skatīt un rediģēt uzreiz 
pārlūkprogrammā, atrodoties 
jebkurā vietā, kur pieejams 
savienojums ar tīmekli. Šo 
pakalpojumu nodrošina Office Web 
Apps.
2. Ja jums ir programmu komplekts 
Microsoft Office 2010, tad Word, 
Excel, PowerPoint un OneNote 
dokumentus uzreiz no Office 
programmas varat saglabāt 
SkyDrive, kas ir nodrošina ne 
tikai iespēju failus glabāt, bet arī 
koplietot. 
3. Dokumentus varat izveidot un 
saglabāt pakalpojumā SkyDrive pat, 
ja jums nav Office 2010.
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http://explore.live.com/windows-live-skydrive
Lai uzzinātu vairāk par Office Outlook Web App,  
apmeklējiet www.microsoft.com/education/OutlookWebApp
Tur atradīsit noderīgus, informatīvus video materiālus, kas paskaidro, kā šos progresīvos 
rīkus izmantot mācību stundās. Tāpat ir iespējams aplūkot un lejupielādēt instrukcijas, 
kas soli pa solim izskaidros noderīgās Outlook Web App funkcijas, kā arī daudz ko citu.

Uzzini vairāk

Studentu laika plānošana
Piekļuve kalendāra funkcijai mudina 
studentus labāk plānot savu laiku, 
ļaujot izveidot personisku kalendāru 
ar nodarbību grafikiem, komandu 
treniņiem vai mēģinājumiem, kultūras 
pasākumiem utt. 

Vecāku iesaistīšanās
Vēl kāda būtiska iespēja – vecāki var 
piekļūt skolēna Outlook Web App 
e-pasta kontam no mājām, apskatīt 
tiešsaistes kalendārus un sekot klases 
darba plānam. Rezultātā skolēnu 
darbs tiek kontrolēts kā skolā, tā 
mājās. Uzlabojoties komunikācijai, 
uzlabosies arī sekmes.

Taupiet laiku un papīru
Izmantojot Outlook Calendar, 
skolotāji var “piespraust un izdalīt” 
lejupielādējamas darba lapas, 
izdales materiālus un mājasdarbus. 
Vajadzības gadījumā skolēni tos var 
izdrukāt. „Man pazuda mājasdarbs” 
nu ir pagātne.



1. Vienkārši  
un bez maksas
Microsoft Mathematics 
ir lejupielādējama 
un viegli uzstādāma 
bezmaksas programma. 
Tā darbojas Windows® 
operētājsistēmā. Viegli 
lietojamā saskarne ir 
izkārtota pazīstamajā 
Microsoft Office stilā. 
Izvēlnes ir skaidri 
sakārtotas un  
funkcijas – viegli 
atrodamas.

2. Mācīšanās  
soli pa solim
Skolotāji var izmantot 
vienādojumu risinātāju, 
lai soli pa solim 
nodemonstrētu dažādu 
matemātikas uzdevumu 
risinājumus, sākot ar 
algebras pamatiem, 
līdz pat augstākajai 
matemātikai. Microsoft 
Mathematics skolēniem 
parāda katru soli līdz 
pareizajai atbildei. 
Izpratnes veicināšana 
ir pirmais solis ceļā uz 
labākiem rezultātiem.

3. Spēcīgi 
vizualizācijas rīki
Pieejams jaudīgs 
grafiskais kalkulators. 
Skolotāji var piesaistīt 
skolēnu uzmanību 
un veicināt iztēli ar 
dinamiskiem sarežģītu 
matemātikas problēmu 
attēlojumiem. 
Skolēni var izmantot 
pilnvērtīgas grafiskās 
iespējas, ieskaitot 
Dekarta, sfēriskās un 
cilindriskās koordinātu 
sistēmas trīsdimensiju 
iespējas.

1. Soli pa solim  
nonāciet pie atbildes
Microsoft Mathematics palīdz 
izskaidrot skolēniem katru risinājuma 
soli. Darba lapas lauks ļauj skolēniem 
risināt izteiksmes un vienādojumus, 
saglabājot viņu darbu vēlākai 
atkārtošanai. Atkārtoti izskatot 
risinājuma soļus, rodas izpratne, kas 
ne tikai veicina rezultātu uzlabošanos, 
bet arī rada padziļinātu interesi.

2. Palīdzība  
rokas stiepiena attālumā
Izstrādātas pamācības skolēniem 
palīdz saprast matemātikas 
koncepciju un trenēties tajā. Ērta 
formulu un vienādojumu bibliotēka 
piedāvā instrukcijas un palīdzību 
vairāk nekā simts bieži sastopamu 
vienādojumu risināšanā, likvidējot 
apjukuma un neskaidrības cēloni.

3. Intuitīva saskarne
Microsoft Mathematics 
skaitļošanas dzinis ir ļoti 
spēcīgs, bet saskarne – ļoti 
patīkama. Komandu izvēlnes 
ir izkārtotas tā, ka Microsoft 
Office lietotājiem būs 
pazīstamas. Funkcijas, ar kurām 
skolēnam nebūs jāsaskaras 
līdz, piemēram, nākamajam 
semestrim, ir ērti noslēpjamas.

4. Palīdzība mājās
Microsoft Mathematics var palīdzēt 
arī skolēnu mājasdarbos, ļaujot 
nostiprināt skolā apgūto koncepciju. 
Vecāki, kuriem nereti grūtības sagādā 
palīdzēšana tieši matemātikā, var 
izmantot Microsoft Mathematics savu 
iemaņu un zināšanu atsvaidzināšanai, 
lai palīdzētu skolēniem sagatavoties 
nākamajam testam.

Microsoft® Mathematics 4.0
Microsoft Mathematics 
ir ļoti noderīga, 
daudzfunkcionāla 
bezmaksas programma 
matemātikas apguvei 
ar patīkamu lietotāja 
saskarni. Tā jums palīdz 
ieinteresēt skolēnus 
dabaszinībās un 
matemātikā. 
Skolēniem noderēs ātra 
un skaidra algebras un 
ģeometrijas vienādojumu 
risināšana, kā arī 
palīdzība, piemēram, 
trigonometrijā, fizikā, 
ķīmijā vai pat augstākajā 
matemātikā.
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Microsoft Mathematics skolēnus mudina risināt sarežģītākus uzdevumus, 
piedāvājot rīkus, kas ne tikai palīdz nonākt pie pareizās atbildes, bet 
arī saprast, kā tas izdarāms.

3 galvenie 
izmantošanas 
iemesli



Lai uzzinātu vairāk par Microsoft Mathematics 4.0, 
apmeklējiet www.microsoft.com/mathematics

Tur jūs atradīsit noderīgus, informatīvus video materiālus, kas parāda, kā 
Microsoft Mathematics var viegli tikt integrēts jūsu mācīšanas metodēs. Tāpat ir 
iespējams aplūkot un lejupielādēt instrukcijas, kas soli pa solim izskaidros tādas 
noderīgas funkcijas kā grafisko kalkulatoru, trijstūru rēķinātāju un citus.

Lai iekļautos mācību programmā, 
skolotājiem bieži jāaptver plašas 
matemātikas tēmas, maz laika atstājot 
katras tēmas dziļākai izpētei. Ar 
Microsoft Mathematics skolotāji var 
skolēniem palīdzēt iedziļināties visvairāk 
interesējošajos matemātikas konceptos.

Kā sauc trijstūri ar vienādām malām? 
Atveriet Triangle Solver (trijstūru 
rēķinātāju) un ierakstiet visām 
malām – a, b un c – garumu 10. 
Spiediet Triangle Type (trijstūra 
veids) nolaižamajā izvēlnē un 
redzēsit, ka piedāvāti ir trīs trijstūru 
veidi: vienādmalu, vienādsānu un 
šaurleņķa trijstūri.

Pareizie rīki
Vislabākā konceptu izpratne 
skolēniem rodas tad, ja viņi paši ar 
tiem var eksperimentēt. Bet, lai to 
darītu, nepieciešami pareizie rīki. 
Microsoft Mathematics piedāvā 
daudz rīku, kas skolēniem palīdz 
radīt pārliecinātu un neatkarīgu 
pieeju matemātikai.

Padarīt trijstūrus saprotamākus
Iekļautais Triangle Solver (trijstūru 
rēķinātājs) ir noderīgs un ērts 
grafiskais rīks, kas palīdz skolēniem 
izprast trijstūrus. Risinot trijstūru 

malas vai leņķus, strādājot ar 
vērtībām un formulām, skolēniem 
veidojas izpratne par to, kā šie 
lielumi ir savstarpēji saistīti.

Ātra konvertēšana
Konvertācijas rīks palīdz skolēniem 
ātri pāriet no vienām mērvienībām uz 
citām, ieskaitot garuma (piemēram, 
no collām uz milimetriem), laukuma, 
spiediena, temperatūras, ātruma, 
laika un citas mērvienības. Mazāk 
patērēta laika, pārrēķinot mērvienības, 
dod vairāk laika pārbaudīšanai, 
matemātikas konceptu pētīšanai un 
eksperimentiem ar tiem.

Matemātiska iedvesma var rasties 
jebkurā brīdī un vietā. Iebūvētā 
rokraksta atpazīšana ļauj kā 
skolēniem, tā skolotājiem ar roku 
pierakstīt matemātikas izaicinājumus 
savu klēpjdatoru darba lapas laukā 
tūlītējai vai vēlākai strādāšanai.
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Ja matemātikas koncepti ir attēloti grafiski, 
skolēni tos uztver labāk. Tieši tāpēc Microsoft 
Mathematics ir iebūvēts grafiskais kalkulators. Tas ir 
pietiekami jaudīgs, lai palīdzētu pat sarežģītākajās 
matemātikas tēmās, bet pietiekami vienkāršs, lai 
skolēni bez kavēšanās varētu to izmantot.

Tagad skolēniem ir pieejami rīki, ar 
kuriem var izveidot filmiņu, kurā 
attēls mainās starp divām otrās kārtas 
virsmām, piemēram, hiperboliskā un 
eliptiskā paraboloīda.

Rādiet, ne tikai stāstiet
Ar Microsoft Mathematics ir viegli 
iegūt lielus un krāsainus 2D un 
uzlabotus 3D grafikus, kas pilnīgi 
apraksta atbildi. Skolēni var 
eksperimentēt ar vienādojuma 
mainīgajiem, acumirklī redzot 
rezultātus. Animēta grafika izsekošanas 
funkcija parāda, kā vērtības mainās 
dažādos grafika punktos.

Izvairieties no neskaidrības
Vienkāršas nolaižamās izvēlnes ļauj 
skolēniem atrast konkrētām tēmām, 
piemēram, statistikai, trigonometrijai, 
algebrai vai augstākajai matemātikai 
piemērotas grafika funkcijas. Skolēni, 
kas apgūst parciālatvasinājumus, var 
sarežģītu funkciju grafikus iegūt ar 
vienu klikšķi.

Uzlabojiet iemaņas
Grafiskajam kalkulatoram ir 
pilnībā strādājoša tastatūra ar 
tādām funkcijām kā sadalīšana 
reizinātājos, mazākā kopīgā dalāmā 
un lielākā kopīgā dalītāja atrašana, 
noapaļošana, paplašināšana un 
virziena koeficients. Katras pogas 
paskaidrojošais teksts palīdz 
skolēniem apgūt parasta grafiskā 
kalkulatora lietošanu.

Uzzini vairāk



Mouse Mischief
Microsoft Mouse 
Mischief ir bezmaksas 
rīks, kurš izstrādāts, 
izmantojot MultiPoint 
tehnoloģijas, lai sniegtu 
skolotājiem iespēju 
ar Microsoft Office 
PowerPoint palīdzību 
radīt interaktīvas 
prezentācijas.
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Kā strādāt ar Mouse Mischief? 
Pavisam vienkārši – pēc Mouse Mischief uzstādīšanas, PowerPoint lentē 
parādīsies intuitīvi saprotama Mouse Mischief rīkjosla, ar kuras palīdzību 
skolotājs savai prezentācijai var pievienot interaktīvus elementus – 
multiple-mouse* slaidus. 

Izmantojiet zīmēšanas slaidus!
Ar Mouse Mischief palīdzību var izveidot slaidus, kuros skolēni var 
patstāvīgi darboties – pabeigt jau iesāktos zīmējumus vai veidot 
jaunus, vilkt līnijas, zīmēt jaunus objektus u.c. Zīmēšanas slaidi 
vislabāk darbojas, kad uz tiem zīmē neliels skaits skolēnu, jo pretējā 
gadījumā viņi viens otram var traucēt vietas trūkuma dēļ. Lai 
atrisinātu šo problēmu, izveidojiet atsevišķus, numurētus zīmēšanas 
laukumus katram skolēnam vai grupai. 

* Multiple-mouse ir PowerPoint papildinājums, kas ļauj veidot interaktīvas 
prezentācijas, pievienojot datoram vairāk nekā vienu peli. Tā kā terminam  
“multiple-mouse” nav precīza tulkojuma latviešu valodā, tekstā turpmāk tiks lietots 
orģinālais nosaukums “multiple-mouse”.  

MultiPoint tehnoloģijas nodrošina iespēju klases darbā iesaistīt visus skolēnus, -  
tā ir lieliska metode, kā skolēnus ieinteresēt konkrētajā mācību priekšmetā. Ir 
nepieciešamas tikai datorpeles katram skolēnam vai darba grupai. 

Veiciniet diskusiju klasē!
Ar Mouse Mischief palīdzību skolotāji savām prezentācijām var 
pievienot jautājumus ar vairākiem atbilžu variantiem vai Yes/No 
(Jā/Nē) jautājumus, ar kuru palīdzību iespējams noskaidrot skolēnu 
viedokli. Skolēni izvēlas atbildi, noklikšķinot uz tās ar datorpeli. 
Vēlāk uz ekrāna varat parādīt skolēnu atbildes, kā arī izmatot 
atbilžu slīdrādi. Ja uzdevumā nav definētas pareizās atbildes, var 
nodrošināt anonimitāti, izmantojot balsošanas metodi. Atbilžu 
rezultātu statistiku var parādīt aptaujas beigās. 



Izveidojiet „stāvvietu” 
jeb „atpūtas zonu”
Nav viegli vadīt stundu, ja skolēni 
nepacietīgi gaida, kad varēs likt lietā 
savu datorpeli. Izveidojiet „stāvvietu” 
jeb „atpūtas zonu” katrā multiple-
mouse slaidā, lai skolēniem būtu, 
kur novietot datorpeļu rādītājus 
līdz brīdim, kad skolotājs aicina 
tos izmantot. Varat paši izdomāt 
nosaukumu šai zonai. Piemēram, 
varat to nosaukt par „peļu midzeni” 
un atrast kādu jauku bildi, kas 
atspoguļotu nosaukumu. Vēl labāk, 
ja skolēniem pašiem tiek lūgts 
izdomāt nosaukumu un dizainu šim 
laukumam.

Skolēni rada  
interaktīvas prezentācijas
Iesaistiet skolēnus multiple-mouse 
slaidu sagatavošanā. Sāciet ar īsu 
PowerPoint prezentāciju, kurā nav 
neviena multiple-mouse slaida. 
Demonstrējiet skolēniem pirmos 
informatīvos slaidus un palūdziet 
izdomāt jautājumus, kuri padarītu 
prezentāciju interesantāku un 
informatīvāku. Ļaujiet viņiem noteikt, 
kāds multiple-mouse slaids vislabāk 
atbilst informācijai – Multiple Choice 
(Vairākas izvēles), Yes/No (Jā/Nē) vai 
Drawing (Zīmēšana). Noderīgi, ja 
skolēni jau iepriekš ir redzējuši multiple-
mouse prezentācijas un pārzina, kāda 
veida slaidi ir iespējami. Skolēni var 
formulēt slaida jautājumus, izvēlēties 
bildes, ieteikt dizaina elementus.

Prezentācijas komandām
Veicinot komandas darbu, 
var izveidojot multiple-mouse 
prezentāciju Team mode (Komandas 
režīmā). Šādā režīmā skolotājs pats 
var sadalīt skolēnus grupās. Strādājot 
komandās, peles rādītāju izskats 
katrai komandai atšķiras. 
Slaidos, kuros pareizā atbilde ir Yes/
No (Jā/Nē) un Multiple Choice 
(Vairākas izvēles), visiem komandas 
biedriem jāklikšķina uz vienām un 
tām pašām atbildēm. Ja tas netiek 
izdarīts, Mouse Mischief ignorē 
atzīmētos variantus, un atbilde netiek 
ieskaitīta.

Kārtības rullis
Izveidojiet slaidu, kurā uzskaitīti 
noteikumi, kas visiem jāievēro, lietojot 
Mouse Mischief. Palūdziet, lai skolēni 
paši iesaka noteikumus Kārtības 
rullim. Kad Kārtības rullis ir gatavs, 
ievietojiet šo slaidu katrā multiple-
mouse prezentācijas sākumā. Ja kāds 
noteikumus pārkāpj, atgriezieties 
pie noteikumu slaida un norādiet uz 
punktu, kurš ticis pārkāpts. 

Iespēja darboties patstāvīgi
Ja jūsu skolai ir vairāki datori, kas 
aprīkoti ar PowerPoint, sadaliet 
skolēnus komandās un lieciet sagatavot 
daļu no kādas prezentācijas vai pat 
visu prezentāciju. Komandām jāizpēta 
uzdotās tēmas galvenie aspekti un tie 
jāiestrādā parastos PowerPoint slaidos. 
Pēc tam jāizveido arī multiple-mouse 
slaidi, kuros var izvērtēt prezentācijas 
iekļauto informāciju. 
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Sīkāk par MouseMischief izmantošanu klasē aprakstīts pamācībā „10 svarīgākie 
ieteikumi, kā lietot Microsoft MouseMischief”, ko iespējams lejupielādēt http://
skolotajs.lv/macibu_lidzekli/Lapas/IT-ATBALSTA-MATERIALI.aspx

Līdzināšanas funkcija
Izmantojot Yes/No (Jā/Nē) vai Multiple Choice (Vairāku izvēļu) slaida 
formātu, varat izvēlēties, kā slaidā izlīdzināt atbildes. Lai apskatītu 
iespējamos variantus, grupā Alignment and Answers (Līdzināšana 
un Atbildes) klikšķiniet pogu Position (Novietojums). Izmantojiet 
piedāvātās iespējas, lai ievietotu dažāda veida informāciju vai lai radītu 
slaidus dažādās valodās.

Instalācija
Lai lejupielādētu bezmaksas programmu, apmeklējiet  
http://www.microsoft.com/multipoint/mouse-mischief/ un tad klikšķiniet uz 
Download (Lejupielādēt). Šeit var iegūt informāciju par nodarbību plāniem, 
noskatīties video par MouseMischief izmantošanas iespējām klasē. Klikšķinot uz 
Simple lesson (Vienkāršā stunda), varat lejupielādēt nodarbību paraugus jau 
ar izveidotām Mouse Michief prezentācijām (angļu valodā). Turklāt, klikšķinot 
uz Submit a Template (Iesniegt veidni), izveidoto prezentāciju varat kopīgot 
http://office.microsoft.com/en-us/templates/.

Lai izmantotu Mouse Michief, jums ir nepieciešams projektors un PowerPoint 
2007 vai PowerPoint 2010 programma. Visas datorpeles ir jāsavieno ar 
skolotāja datoru. 

Iesakām izmantot USB centrmezglu (USB Hub),  
kuru var pieslēgt USB portam/pieslēgvietai. 

Izmantojiet datorpeles efektīvi 
Lai izmantotu Mouse Mischief, skolotājam ļoti rūpīgi jāsagatavojas darbam:

Ja vien iespējams, lietojiet bezvadu datorpeles, lai izvairītos no liela vadu •	
mudžekļa.
Ja lietojat bezvadu datorpeles, pārliecinieties, ka vienmēr ir pieejamas liekas •	
baterijas. 
Pārliecinieties, ka prezentācijas sākumā skolēni bezvadu pelēs pārbauda •	
bateriju derīgumu.
Izdaliet skolēniem datorpeles tikai tai brīdī, kad vēlaties, lai viņi iesaistās, jo •	
pretējā gadījumā viņi, kustinot peles, var radīt skolotājam neērtības. 
Glabājiet visas datorpeles vienuviet – kādā kastē vai grozā. •	

Pagaidām vēl neizsniedziet datorpeles.

Tagad varat izdalīt datorpeles

Uzzini vairāk



Microsoft® Lync®
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Sīkāka informācija, kā izmantot programmu Lync, atrodama:  
http://office.microsoft.com/lv-lv/lync/

Uzzini vairāk

Microsoft izglītības 
programmas  
„Partners in Learning” 
ietvaros 2011.gada  
martā tika uzsākts 
tālākizglītības projekts 
„Virtuālā Klase” – 
tiešsaistes semināri 
skolotājiem, skolas vadībai 
un visiem, kam interesē 
inovācijas izglītībā.

„Virtuālā Klase” ir veids, 
kā, izmantojot interneta 
un tehnoloģiju sniegtās 
iespējas, klātesošie var 
ne tikai mācīties, bet 
arī dalīties pieredzē un 
savā starpā diskutēt par 
aktuāliem jautājumiem. 

Portāls Skolotājs.lv sadarbībā ar AS Datorzinību centrs, izmantojot Lync 2010 platformu, turpina Virtuālās 
Klases kursu un piedāvā bezmaksas mācību programmu skolotājiem. Tiešsaistes semināros skolotāji 
interaktīvā veidā apgūst jaunākās tehnoloģijas un to izmantošanas iespējas ikdienas mācību procesā.

Virtuālās Klases semināru norisi nodrošina Microsoft Lync 2010:
Microsoft Lync virtuālo konferenču vidē iespējams sazināties ne tikai ar vienu 
vai vairākiem cilvēkiem, bet arī vadīt seminārus, lekcijas un grupu diskusijas.

Saziņa iespējama neatkarīgi no tā, kur atrodas saziņas dalībnieki.•	
Dalībnieki redz pasniedzēja rādīto prezentāciju, dzird stāstījumu, var uzdot •	
savus jautājumus gan rakstiski, gan mutiski.
Lai piedalītos Virtuālās Klases seminārā, nav jāmēro ceļš uz semināra vietu.•	
Semināra nodarbības ierakstu var noskatīties arī sev vēlamā laikā.•	

Kādas iespējas piedāvā  
Lync virtuālā saziņas vide:

Ierastā veidā «čatot» ar konferences •	
dalībniekiem.
Uzdot prezentētājiem jautājumus •	
rakstiski.
Izslēgt/ieslēgt savu mikrofonu.•	

Kontrolēt sarunas skaļumu.•	

Skatīties video. Video lodziņā •	
dalībnieki redz aktīvo runātāju, 
savukārt īpašā video kamera var 
nodrošināt 360 grādu skatu no 
organizatora telpām.
Ja nepieciešams, prezentētājs var •	
„izdalīt” materiālus bezsaistes izpētei.
Lai rosinātu dalībnieku diskusiju, •	
“prāta vētru” atbildes, prezentētājs 
var ieslēgt “tāfeli”, ko dalībnieki var 
izmantot kopīgām piezīmēm.
Dalībnieki var ne tikai kopīgot prezen-•	
tācijas, bet arī savu datoru ekrānus.

Lync •	 nodrošina anonīmas aptaujas, 
lai palīdzētu visiem kopā saprast 
semināra dalībnieku situāciju vai 
viedokli dažādos jautājumos.
Neuztraucieties, ja kādreiz tiešsaistē •	
neizdosies pievienoties semināram, 
visi semināri tiek ierakstīti, un tos 
var apskatīt sev vēlamā laikā.

Vairāk informācijas meklējiet portālā www.skolotajs.lv Tālākizglītības sadaļā Microsoft Virtuālā Klase  
http://skolotajs.lv/talakizglitiba/Lapas/MICROSOFTVIRTUALA-KLASE.aspx, kur ir pieejama visa informācija par 
mācību programmu, notikušo semināru ierakstu video materiāli, kā arī iespēja reģistrēties tiešsaistes semināriem. 
Izpildot visas mācību programmas prasības, skolotājiem ir iespēja iegūt tālākizglītību apliecinošu dokumentu.
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IT pārvaldība

Uzzini vairāk

Microsoft rūpējas 
par IT pārvaldību 
un programmatūras 
atjauninājumiem, 
veidojot ātri 
reaģējošu, atsaucīgu 
IT platformu, kas 
atslogo skolu 
IT speciālistus, 
ļaujot viņiem 
koncentrēties uz 
skolēnu izglītošanu 
un IT stratēģiju, 
nevis problēmu 
novēršanu.

MultiPoint Server 2011 ir vienkāršs 
risinājums, kas uzlabo mācību procesu 
un ietaupa skolas IT izmaksas. Ar 
vienu Windows MultiPoint Server 
risinājumu var nodrošināt vairāku 
lietotāju neatkarīgu un pilnvērtīgu 
darbu. Lietotāji strādā ar savu 
monitoru, klaviatūru un datorpeli, 
bet visus darba resursus izmanto no 
galvenā MultiPoint Server datora. 
Skola var trīskāršot Windows datoru 
lietojuma skaitu, nepalielinot budžetu! 
Tas ietaupa līdz pat 66% no skolas IT 
izmaksām uz datoru aprīkojuma un 
uzturēšanas rēķina. Tas ir līdzīgi kā 
viens dators pildītu vairāku datoru 
darbu, ieguldot līdzekļus tikai viena 
datora iegādei un uzturēšanai. 

Skolēnu un personāla 
e-pastus, darbvirsmas 
lietojumprogrammas un 
drošu piekļuvi skolas tīkla 
resursiem var pārvaldīt 
centralizēti, ļaujot ātri 
atjaunināt programmatūru 
un uzlikt drošības ielāpus.

Ir iespēja kontrolēt 
tīklam pievienoto mobilo 
tālruņu, klēpjdatoru un 
darbvisrsmu drošības 
politiku, automātiski 
ievietojot karantīnā ierīces, 
kas tai neatbilst. 

Ir iespēja ērti inventarizēt 
tīklā saslēgtos 
datorus un pārbaudīt 
programmatūras 
lietošanu, lai nodrošinātu, 
ka maksājat tikai par to, ko 
izmantojat.

Drošību var pārbaudīt 
jau lietojumprogrammu 
un ierīču līmenī, 
pasargājot skolēnus 
tiešsaistē ar pastāvīgu 
skenēšanu, lai bloķētu 
vīrusus un ļaunprātīgu 
programmatūru. 

Izmantojot 
mākoņdatošanas 
pakalpojumu Microsoft 
Live@EDU, izglītības 
iestādes iegūst 
bezmaksas Microsoft 
lietojumprogrammu 
komplektu – vienotu 
e-pastu, kalendāra 
iespējas, adrešu grāmatu, 
drošu datu krātuvi un 
kopdarbības iespējas.

Izmantojot virtualizāciju, 
var apvienot serverus 
un datu centru, tādējādi 
efektīvāk izmantojot IT 
resursus.

Kā tas strādā?
Windows MultiPoint Server galvenā datora resursus vienlaicīgi lieto vairāki 
lietotāji, nodrošinot tiem visas nepieciešamās funkcijas. Tā ir nevis datora, bet 
gan datora resursu koplietošana. Lietotāji var strādāt neatkarīgi cits no cita, 
pieejai izmantojot nelielu iekārtu, kurai pievieno monitoru un klaviatūru. 

Sīkāku informāciju par IT infrastruktūras uzlabošanas jautājumiem meklējiet 
www.microsoft.lv/education vai sazinieties ar Microsoft klientu atbalsta dienestu: 
+371 67852152 vai http://support.microsoft.com/?ln=lv 

Efektīvs mācību process 
Nodrošināt skolēniem personalizētu 
mācību procesu ne vienmēr ir viegli, ja 
skolotājam nepārtraukti ir jākontrolē 
skolēnu darbs datorā. Ar Windows 
MultiPoint Server risinājumu skolotājs 
var ne tikai pārraudzīt, bet arī 
lietotāju ekrānos izlikt paziņojumus, 
demonstrēt prezentācijas vai 
bloķēt lietotāju, kā arī veikt citas 
funkcijas, kas uzlabo mācību procesa 
efektivitāti. Tāpat, skolotājam vairs 
nav jānodarbojas ar programmatūras 
atjauninājumu veikšanu katram skolas 
datoram, jo visi darba resursi atrodas 
uz galvenā MultiPoint Server datora.

Piedāvātie risinājumi 



Ugunsmūris var pasargāt no:
Vīrusu iekļūšanas datorā.•	
Spiegprogrammatūras un •	
reklāmprogrammatūras veiktajām 
ļaunprātīgajām darbībām un 
personīgās informācijas zādzībām.
Surogātpasta saņemšanas.•	
Uznirstošajiem logiem •	
(pop-up).
Svešinieku piekļuves tavam •	
datoram.

Microsoft Security Essentials – 
augstas kvalitātes pretvīrusu 
aizsardzība, kas paredzēta 
mājas un neliela uzņēmuma 
personālajiem datoriem.
Microsoft Security Essentials ir 
bezmaksas lejupielāde, ko piedāvā 
korporācija Microsoft un ko ir 
vienkārši instalēt, ērti lietot un 

kas pastāvīgi tiek atjaunināta, lai 
jūs varētu būt pārliecināts par to, 
ka datoru aizsargā visjaunākās 
tehnoloģijas. 

Microsoft Security Essentials 
nemanāmi un efektīvi darbojas 
fona režīmā. Lai instalētu Microsoft 
Security Essentials (datorā jādarbojas 
oriģinālai sistēmai Windows).

Bērnu drošība  
un datoru aizsardzība
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No kā  
aizsargā 
ugunsmūris?

Kas ir vīruss?
Vīruss ir datorprogramma, kas 
radīta, lai izraisītu nevēlamu 
ietekmi uz datora darbību. 

Materiāls sagatavots, izmantojot Latvijas Interneta asociācijas Net-Safe Latvia Drošāka interneta centra 
sagatavoto rokasgrāmatu skolotājiem “Drošība internetā”.

Labākais veids, kā pasargāt savu datoru no 
vīrusiem, ir izmantot pretvīrusu programmu. 

Par vīrusu klātbūtni datorā liecina vairāki simptomi:
Lietotnes ilgi veras vaļā un lēni darbojas.•	
Nav brīvas vietas cietajā diskā.•	
Datnes ir izdzēstas vai bojātas.•	
Datora ekrānā parādās savādi ziņojumi un brīdinājuma logi.•	
Uz darbvirsmas redzamas programmu ikonas, kuras jūs tur neesat •	
novietojuši.
Cilvēki, kuru adreses ir saglabātas jūsu e-pastā, saņem no jums •	
e-pasta ziņojumus, ko neesat sūtījuši.
Jūsu datoram ir īslaicīgi darbības traucējumi vai to vispār nevar •	
iedarbināt.

http://www.microsoft.com/security_essentialsUzzini vairāk

Katra datora  
drošību nodrošina 
divu veidu līdzekļi –   
gan tehniskie, 
piemēram, dažādas 
programmas, 
ugunsmūri 
un pretvīrusu 
programmas, gan 
veicamie pasākumi, 
piemēram, 
programmatūras 
atjaunināšana, 
nepieciešamo 
drošības iestatījumu 
veikšana, lietotāja 
izglītošanās.



• Bloķēt vai novērot piekļuvi 
tiešsaistes lietojumprogrammām, 
piemēram, tērzētavām, 
intereškopām vai tiešsaistes 
ziņojumapmaiņai. 

• Bloķēt personiskas informācijas 
(vārdu, adrešu, telefona numuru) 
uzrādīšanu. 

• Novērst neautorizētu lejupielādi. 
• Ierobežot laiku, kad iespējams 

piekļūt internetam. 
• Fiksēt aktivitātes internetā un 

automātiski nosūtīt brīdinājuma 
e-pastus, kad atrasti neatbilstoši 
materiāli. 

• Vairums filtru iespējams aizsargāt ar 
paroli, lai bērni tos nevarētu apiet. 

• www.drossinternets.lv  Net-Safe Latvia Drošāka interneta centra mājas lapa (informācija pieejama latviešu, krievu un 
angļu valodā); 

• www.draudzigsinternets.lv Materiāli, kas īpaši izstrādāti bērniem, skolotājiem, vecākiem un aprūpētājiem. Lapa ietver viegli 
saprotamus, uzticamus un praktiskus padomus par drošību internetā (izstrādājis Microsoft Latvia);

• www.maciespats.lv Datorskola „Mācies pats”. Vienkārši un pārskatāmi padomi datora un interneta lietošanai  
(izstrādājis SIA „Lattelecom”);

• www.teachtoday.eu Materiāli skolotājiem par moderno tehnoloģiju izmantošanu, praktiski padomi, ieteikumi, kā pašiem 
izmantot pieejamās modernās tehnoloģijas un kā tās pielietot mācību procesā (informācija angļu valodā). 
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Vecāku 
kontrole Sistēmā Windows 7 varat ierobežot datoru lietošanu 

bērniem un palīdzēt viņiem drošāk darboties tiešsaistē, 
neveicot tiešu uzraudzību.

Dažiem progresīvākajiem filtriem var iestatīt papildu iespējas:

Svarīgi!
Savam interneta pakalpojuma 
sniedzējam jums ir tiesības 
pieprasīt bezmaksas satura 
filtru uzstādīšanu!
Saskaņā ar LR Elektronisko sakaru 
likuma 19. panta 1. daļas  
17. apakšpunktu jums ir tiesības 
savam interneta pakalpojuma 
sniedzējam pieprasīt bezmaksas 
filtru uzstādīšanu „Elektronisko 
sakaru komersanta pienākums 
ir informēt lietotāju par iespēju 
uzstādīt satura filtru, kas ierobežo 
tādu materiālu pieejamību, 
kuros propagandēta cietsirdīga 
uzvedība, vardarbība, erotika, 
pornogrāfija un kuri rada draudus 
bērna garīgajai attīstībai, kā arī 
nodrošināt bezmaksas satura 
filtra uzstādīšanu, ja abonents to 
pieprasa no elektronisko sakaru 
komersanta.

http://windows.microsoft.com/lv-LV/windows7/products/features/parental-controls

Uzzini vairāk

Noderīgi resursi

Izmantojot operētājsistēmas līdzekli 
Vecāku kontrole, varat ierobežot 
laiku, ko bērni pavada pie datora, 
kā arī noteikt, kuras programmas un 
spēles viņi var lietot (un, iespējams, 
svarīgākais – kad). Izmantojot 
līdzekli Vecāku kontrole programmā 
Windows Media Center, varat arī 
bloķēt piekļuvi nevēlamām televīzijas 
pārraidēm un filmām.  
Lai nodrošinātu bērnu drošību 
tiešsaistē, lejupielādējiet programmu 
Windows Live ģimenes drošība:

Iestatiet bērniem noteiktus •	
datora lietošanas laika 
ierobežojumus.
Aizliedziet bērniem spēlēt, •	
jūsuprāt, nevēlamas spēles.
Aizliedziet bērniem palaist •	
noteiktas programmas. 

Ja dators ir pievienots domēnam, 
vecāku kontrole nav pieejama.

Interneta filtrs 
(pazīstams arī kā 
Vecāku kontroles 
programma) 
kontrolē, kāda 
satura interneta 
lapas iespējams 
apskatīt ģimenes 
datorā, kā arī 
lietotāja piekļuvi 
šim saturam. 



Iegādājieties programmas tikai no 
uzticamiem avotiem
Oriģināla Microsoft programmatūra 
ir atbilstoši licencēta un to pilnībā 
atbalsta Microsoft vai tā partneri.  
Pirms programmu iegādāšanās 
tiešsaistē, izdariet mājas darbu –  
pārbaudiet atsauksmes par konkrēto 
piegādātāju. Oriģinālas programmas 
var iegādāties un saņemt 
nepieciešamo tehnisko atbalstu arī  
http://www.microsoft.com. 

Salīdziniet cenu
Salīdziniet internetveikala piedāvāto 
programmas cenu ar vidējo 
mazumtirdzniecības cenu. Ja cena šķiet 
pārāk laba, lai būtu patiesība, labāk 
izvairieties no programmas iegādes. Ir 
zināmi pat tādi gadījumi, kad pārdevējs 
piedāvā Microsoft programmas “bez 
maksas” – tas ir visai drošs rādītājs tam, 
ka programma ir viltota un visdrīzāk 
tajā ir ievietota ļaunprātīga programma 
vai kods, kas turpmāk var jums izmaksāt 
simtiem un pat tūkstošiem latu. 

Pārbaudiet uzlīmes,  
iepakojumus un diskus
Esiet piesardzīgi, ja 
programmproduktiem nav 
autentiskuma apliecinājumu, 
piemēram, hologrammu, CD, 
DVD, rezerves instalācijas diska un 
Microsoft Licencēšanas nosacījumu 
(Microsoft Software License Terms). 
Oriģināliem Microsoft programmu 
diskiem raksturīgs vara tonis un 
hologrammas ar viļņveida efektu. 

Neizmantojiet dublējumkopijas
Neiegādājieties neko no 
pārdevējiem, kuri piedāvā 
dublējumkopijas vai vairāku 
programmu komplektus.

“Apbruņojieties” ar informāciju 
par viltotu programmatūru
Ieskatieties  
http://www.howtotell.com – Microsoft 
izveidotajā vietnē, kur pieejams vairāk 
informācijas par to, kā pasargāt sevi 
no viltotām programmām. 

Ziņojiet par datorpirātismu
Microsoft aicina programmatūras 
pirātisma upurus ziņot par šiem 
gadījumiem, lai brīdinātu citus lietotājus. 
Ziņot par pirātisma gadījumiem varat  
uz e-pastu: Piracy@Microsoft.com; 
tiešsaistē: http://www.howtotell.com vai 
uz e-pastu bsa@bsa.lv. 
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Izprotiet nelegālas programmatūras lietošanas riskus
Programmu viltošana ir kļuvusi par nopietnu problēmu visas pasaules mērogā, 
pakļaujot cilvēkus kaitniecisku programmu un vīrusu uzbrukuma riskam, 
kas var novest pie datu zaudēšanas, konfidenciālas personiskās informācijas 
nozagšanas un citām problēmām. Pircējiem būtu jāizvairās no tādiem 
piedāvājumiem kā: 

Interneta lapas, kas piedāvā “lētas datorprogrammas” vai •	 Microsoft 
programmu iegādes iespēju, tās lejupielādējot (šādā veidā var iegādāties 
tikai atsevišķas Microsoft programmas un tikai www.microsoft.com).
Tiešsaistes izsoļu vietnes ar saitēm uz nelegālas programmatūras •	
lejupielādes vietnēm.
Vienādranga (peer-to-peer) tīkli vai citas datņu koplietošanas tehnoloģijas. •	

Aktivizācija 
un validēšana 
ir atslēgas 
uz oriģinālu 
programmatūru
Pirms programmas 
iegādes pajautājiet 
pārdevējam, vai 
viņš var apliecināt, 
ka iegādātā 
programmatūra 
spēs iziet Windows 
aktivizācijas testu. 
Pēc programmas 
iegādes aktivizējiet 
to nekavējoties, lai 
pārliecinātos, vai tā 
ir atbilstoši licencēta 
un oriģināla. Ja 
nē, sazinieties 
ar pārdevēju, 
lai saņemtu 
kompensāciju 
par neatbilstoša 
produkta tirgošanu.

Ļoti svarīgi mācību 
stundās skolotājiem 
ir runāt ne tikai 
par iespējām 
izmantot dažādas  
datorprogrammas, 
bet arī par 
datorpirātismu un 
intelektuālā īpašuma 
aizsardzību. Par 
to, kā izvairīties 
no nelicencētu 
programmu 
iegādes, kā arī 
par iespējamajām 
sekām, ja tomēr tās 
lieto.

Par datorpirātismu un intelektuālā īpašuma 
aizsardzību www.bsa.org.Uzzini vairāk
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Latviešu valodā pieejami arī citi atbalsta materiāli skolotājiem.
Rokasgrāmatas, kas palīdzēs labāk izmantot Microsoft rīkus un 
tehnoloģijas mācību stundās, kā arī iesaistīt skolēnus aktīvākā un 
radošākā mācību procesā, var atrast un lejupielādēt portālā  

www.skolotajs.lv > MĀCĪBU LĪDZEKĻI > IT ATBALSTA MATERIĀLI
 
Jaunāko informāciju par skolai noderīgiem risinājumiem varat meklēt arī  
www.microsoft.lv/education (latviešu valodā)  
vai www.microsoft.com/education/teachers/guides/ (angļu valodā).

Lai uzzinātu par izglītības jaunumiem pasaulē, sazinātos ar pedagogiem 
no citām valstīm, pievienojieties Partners in Learning saziņas tīklam  
www.pil-network.com. Turpat iespējams lejupielādēt bezmaksas rīku 
komplektu Learning Suite un citus vērtīgus materiālus.

Datorzinību centrs skolotājiem  
ir izstrādājis e-mācību kursus par  

Office 2010, kuri ir publicēti portālā 
www.skolotajs.lv. Pieredze rāda, 

ka e-mācību veidā var nodrošināt 
visdažādākā satura mācību kursu 

apguvi un tam ir būtiskas priekšrocības: 
var mācīties jebkurā laikā, jebkurā vietā 

un sev piemērotā tempā. 

Kompetence,  
kurai var uzticēties 

Uzzini vairāk www.dzc.lv

http://skolotajs.lv/macibu_lidzekli/Lapas/IT-ATBALSTA-MATERIALI.aspx&AuthResend1908BC2350124b5095AB75012FA405BA
http://www.dzc.lv
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