
Ieguvums milzīgs, labs un turpmākam darbam noderīgs. Paldies! 

Paldies, veidojās ļoti konstruktīva saruna un pieredzes apmaiņa. 

Ļoti vērtīga ideju laboratorija! Paldies par idejām! Viss ļoti noderīgi. 

Daudz labu un radošu ideju! Līdzvērtīga un savstarpēji bagātinoša sadarbība. 

Vairāk vērtīga vidusskolai, nevis pamatskolai. Gribētu arī "tautāmu" materiālu. 

Man bija interesanti, ieguvu daudz jaunu ideju. 

Man ļoti patika un likās noderīgi.  

Paldies, vērtīgi un jau redzu, ka vairākas lietas izmantošu savā darbā. Lieliska apmācība par 
nearpod.com programmu, kuru man nebija izdevies izprast līdz galam . Tagad zinu, ka izmantošu šo 
programmu savā darbā !!! 

Profesionāli skolotāji, patīkami redzēt citu pieredzi un gūt kādus jaunus priekšstatus savai 
profesionālajai darbībai. 

Paldies par šo semināru. Man ļoti nākotnē noderēs zināšanas par nearpod, kur mums Inese ļoti 
skaidri un saprotoši pastāstīja. 

Paldies par organizēšanu, labiem lektoriem un interesantām noderīgām idejām 

Diezgan interesanti, bet šķiet, ka rīta darbnīcu runātājiem laika ir par maz. Attālinātajā procesā 
informāciju uztvert ļoti grūti, tāpēc labāk ko šādu organizēt klātienē. Bet bija interesanti. Paldies! 

Ļoti vērtīga pieredze. Dominiks Zeps labi novadīja savu tēmu. Arī interaktīvo platformu idejas 
noderīgas. 

Noderīga informācija: atsvaidzinājām aizmirsto, uzzinājām jauno. Paldies! 

Labi noorganizēts, ar oriģinālu pieeju, kur katrs sev varēja kaut ko iegūt.  

Bija ļoti laba pieredzes apmaiņa, guvu idejas. Vienīgi varvūt mazliet pietrūka laika, lai tā dziļāk 
iedziļinātos. Paldies! Paldies, ka bija iespēja ielūkoties citu novada kolēģu darbā! 

Paldies, viss labi! 

Paldies par praktiskajiem piemēriem, kurus varēšu izmantot darbā ar skolēniem! Paldies visiem, kas 
dalījās pieredzē! 

Vērtīga kolēģu dalīšanās pieredzē. 

Paldies par vērtīgiem un lietišķiem materiāliem! Lai netrūkst radošo ideju! Gaišus un mīļus 
Ziemassvētkus!  

Paldies! Iedvesmojošs Inetas Lāces-Sējānes ievads. Noderīgi piemēri latviešu valodā medijpratības 
mācīšanai un dažādām sadarbības formām ar skolēniem, stiprinot gan skolēnu latviešu valodas 
konkrētas prasmes, gan caurviju prasmes. Brīnišķīgi, ka SVĢ visu izmantoto ievieto mājaslapā. 

Seminārā dzirdēju noderīgas lietas mācību darbā. Standarta un programmas salīdzinājums fizikā 
bija interesants. 

Bija intresantas. Noderīgas informācija. Iesaku nākamreiz saplānot labāk laiku, lai var noklausīties 
visas nodarbības, kurām esi pieteicies.  

Paldies par iespēju pārliecināties, ka gan mēs, Siguldas VĢ, gan Cēsu VĢ, strādājam līdzīgi.  
Bet - svarīgi! Turpmāk jānovērš ZOOMā "skaņas šūpošanās" problēmas, ja pārraida no SVĢ 
Trohaja korpusa. UN tas NAV saistīts galvas grozīšanu/ negrozīšanu runāšanas laikā - tas jau tika 
pārbaudīts. 

Paldies par iespēju iepazīties kolēģu pieredzi! Brīnišķīga ideja! 

Ļoti labs pasākums. Paldies. Man tās bija aktuālas tēmas. Es guvu daudz atbildes uz saviem 
jautājumiem. 

Paldies par platformu iespējām stundās! Īpaši paldies par Nearpod! 



Paldies! Ļoti noderēja darba grupas angļu valodas skolotājiem tēma, jo vēl nav sākušās mācības par 
padziļināto kursu Svešvaloda II, līdz ar to, vismaz par tulkošanas sadaļu, ir kāda skaidrība. :) Arī 
kopumā - labs seminārs, salīdzinoši īsi, kodolīgi viss tika izstāstīts. 

Paldies visiem (gan organizatoriem un idejas autoriem, kā arī dalībniekiem) par semināru. Bija 
prieks ieklausīties kolēģu pieredzes stāstos, dalīties pieredzē. Visiem vēlu veselību, radošu garu un 
darboties prieku jebkuros apstākļos.Lai mums zinātkāri un stipri skolēni! 

Ļoti noderīga un interesanta informācija  

Paldies, bija ļoti interesanti un vērtīgi! 

Paldies par iespēju paskatīties uz lietām savādāk! 

Paldies, ļoti noderīgs seminārs! Ieguvu ļoti daudz jaunu ideju!  

Paldies par vērtīgajām sarunām, īpaši matemātikas jomā. Skolotāju piedāvātie materiāli bija 
pārdomāti un vērtīgi ar vairākām oriģinālām idejām. Paldies, tie būs praktiski izmantojami! Ceru, ka 
būs iespējams saņemt materiālus! 

Paldies. Vērtīgi, noderīgi. Priecīgus svētkus! 

Paldies par lietderīgi un iedvesmojoši pavadīto laiku! Ieguvu jaunas idejas darbam:) 

Šis seminārs bija ļoti noderīgs. Noklausījos 3 nodarbības, iedvesmojos no visām, ļoti vērtīgi. 

Paldies par piepildīto dienu! Praktiķu atzinumi, padomi vienmēr ir lietā liekami un pielietojami. 

Intensīva, ar noderīgām idejām piesātināta diena. Tālāk visu pamazām un ar pašas darīšanas 
metodi.  

Paldies, kopīgās lekcijas/nodarbības bija vērtīgas!  

Paldies, tiešām tika iegūta vērtīga informācija. Radās jaunas iedvesmas turpmākajam darbam. 

Paldies par vērtīgo, interesanto un kvalitatīvo semināru. 

Paldies! Ļoti vērtīgi! Iespēja pilnveidoties. 

Paldies! Bija vērtīgi pavadīts laiks. Saistoša bija informācija par dažādo rīku izmantošanas iespējām.  

Paldies! Bija ļoti noderīgi. Būtu priecīga, ja vēl būtu iespēja šādā veidā darboties. Lai jauki un miera 
pilni Ziemassvētki! Lai cerīgs Jaunais gads! Lai izdodas! 

Paldies par iespēju ieskatīties citu kolēģu darbā un atrast arī sev kādu piemirstu rīku. Manuprāt, 
šāda sadarbība ir ļoti lietderīga. 

Vērtīga pieredze, jo noderīgas lietas tika dzidrētas. Ieinteresēja stāstījumi un paraudemonstrējumi 
par interaktīvajiem rīkiem. 

Guvu jaunas idejas, papildinājumus darbam, paldies lektoriem un organizētājiem. 

Seminārs bija vērtīgs. Ļoti labi, ka tika iesaistīti arī Cēsu kolēģi. 

Paldies! Bija ļoti jauki, daudz noderīgas informācijas. 

Paldies! Kā angļu valodas skolotājai man ļoti noderēja informācija nodarbībā par tulkošanu un arī 
pilnīgi jauna informācija par Nearpod lietošanu. Uzskatu, ka turpmāk arī ir vajadzīgi šādi semināri, 
kur varam dalīties ar idejām, problēmām un jaunākajām tendencēm. 

Paldies! Ļoti noderīga kolēģu pieredze. 

Paldies, daudz noderīga informācija, labas un vērtīgas idejas, kuras izmantot savā darbā. 

Lieliski, iedvesmojoši! Noderīgi sasaistot fizikas apguvi sākot no sākumskolas līdz vidusskolai. Un 
katru reizi var uzzināt kādu jaunu iespēju IT izmantošanā mācību procesā. 

Paldies par semināra organzēšanu. Ļoti patika, kā Inese,Anita un Karīna pastāstīja par savu 
prakstisko darbu ar IT rīkiem. 

Paldies par piepildīto, aktīvo dienu. Bija interesanta pieredzes apmaiņa ģeogrāfijas pedagogiem, 
guvu jaunas idejas darbam. Patika sniegtā informācija par interaktīvajiem rīkiem. 



Paldies! Seminārs bija noderīgs. Ķīmijas nodarbībā skolotājas dalījās ar savu pieredzi, konkrētu 
darbu piemēriem. Paldies par ieskatu dažādu platformu izmantošanai!  
Lai gaiši un mierpilni Ziemassvētki! Labi atpūsties un neslimot! 

Ļoti vērtīga pieredzes apmaiņa. Savējo starpā jau viss vairāk vai mazāk, bet bija zināms. 
Interesantas Siguldiešu idejas, kā arī vienmēr ir vērtīgi redzēt un saprast, kā to dara citi!  
No citu idejām dzimst jaunas manas idejas! Paldies organizatoriem!  

Par 1. sesiju- īsti nebija skaidrs, KĀPĒC- šī pārlādētā pasaule ar labajiem padomiem ( ticu, ka nolūki 
ir tie labākie) vnk sāk buksēt. Tas , ko cilvēkam tiešām vajag, ir laiks būt ar sevi, nevis datoru un 
kādu personu virtuāli. 2. sesija (angļu valoda- tulkošana)- tā kā pati ar skolēniem šo esmu darījusi 
jau ilgstoši, neko jaunu neuzzināju. Tiem, kas par to dzirdēja pirmo reizi, diez vai kāda skaidrība 
radās. 3. sesija- pati izmantoju šos rīkus, tāpēc interesanti bija dzirdēt, kā to dara kolēģi. 

Paldies! Noderīgi pavadīts laiks! Noteikti kautko pielietošu savās stundās. 

Sirsnīgs paldies! Ļoti noderīgi! Bet viss ir joprojām steigā, tāpēc prasa no katra atrast laiku, lai 
saprastu un varētu izmantot darbā. Paldies par šādu iespēju ieskatīties dažādās iespējās, domāju, 
ka jāturpina, jāatkārto, jānostiprina, lai strādāt jaunajā situācijā kļūtu arvien interesantāk, radošāk. 
Labā griba nav peļama. Sirsnīgus un mīļus Ziemassvētkus! 

Paldies par saturīgo semināru! Ieguvu jaunas idejas kā strādāt ar "Nearpod". 

Daudz jauna uzzināju, noteikti izmantošu savā darbā. Viss bija viegli uztverams un saprotams. 
Paldies! 

Seminārā dzirdēju atziņas, kuras lika aizdomāties. Esmu audzinātāja, man nav stundu, ko pasniedzu 
- tāpēc ieklausījās atziņās par sociālo darbu - piem., saprast, pieņemt. 

Paldies matemātiķiem! Viss ir konkrēts un patiešām noderīgs. 
Daļēji izmantoju aplikācijas, kas bija aprakstītas otrajā daļā, bet paldies par jauno pieredzi un 
jaunām idejām to pielietošanai. 

Paldies ģeogrāfijas skolotājai Ilzei no Siguldas Valsts ģimnāzijas par dalīšanos savā pieredzē un 
dažādo problēmu Skola2030 sakarā aktualizēšanu! Augstu novērtēju Ilzes demonstrētos izmantotos 
paņēmienus un metodes kritiskās domāšanas attīstīšanā un veicināšanā - gan par mežu izciršanas 
ātrumu, gan dabas katastrofām un to sekām, gan citām tēmām. Skumji un traģiski noskatīties, kā 
ģeogrāfijas mācību priekšmets izvarots Skola2030 vājprātā. Paldies par uzaicinājumu un iespēju 
piedalīties šajā pasākumā, lieliski, ka tas notiek attālinātā formātā. Siltus un sirsnīgus svētkus 
visiem! Lai izdodas! 

Vērtīgi gan dalīties pieredzē, gan uzzināt citu kolēģu pieredzi. Ķīmijas skolotāju nelielajā grupiņā 
nepieļāvām pat domu, ka būtu jāatgriežas attālinātajā darbā, tāpēc vairāk runājām par jaunākajām 
tendencēm standarta prasību realizēšanā. Dažādu interneta rīku- padlet un citu ir zināma, bet arī 
attālināti mums nebija aktuāla. Paldies par pasākumu! 

I.Lāce Sējāne. Iedvesmoja, lika atcerēties par galveno mūsu darbā: mazo cilvēku - skolēnu! Citāts 
beigās bija tik iederīgs! 
Tā kā darbojos grupā, bija prieks iepazīties ar Siguldas Valsts ģimnāzijas kolēģiem - gribētos vēl 
veidot kaut ko kopā, viesoties skolā vai dzirdēt / redzēt arī reālās kolēģu stundas, jo jūtu, ka būtu 
vērtīga pieredze no zinošiem kolēģiem! 

Sirsnīgs paldies visiem kolēģiem no Cēsīm un Siguldas par dalīšanos savā pieredzē! Šādas 
tikšanās noteikti ir vērts turpināt. Lai gan šoreiz vairāk uzmanības latviešu valodas jomā bija 
vecākajām klasēm, tomēr vērtīgu ideju daudz arī citiem posmiem. Apjausma - uz kurieni jāvirza. 
Skaistus svētkus! 

Interesants ar daudz jaunām idejām. Paldies! 

Paldies! Vērtīgi praktiski piemēri matemātikas un fizikas sasaistei. Neatradu Ligitas Neimanes un 
Kaspara Lāča prezentāciju materiālu mapē jūsu mājas lapā. Ceru, ka vēl tiks pievienoti. Lai gaiši 
svētki un spēks un veselība Jaunajā gadā atkal tikties šādā ideju laboratorijā! 

Uzzinaju par Flipgrid,guvu dažas atziņas audzināšanas jomā,patīkami un interesanti bija uzzināt citu 
skolotāju pieredzi 

Ļoti labi. Vērtīgi. 

Vērtīgas atziņas turpmākajam darbam. Idejas, ko varētu realizēt nākamajā pusgadā. 



Paldies par šo pasākumu! Vērtīgi redzēt, kā strādā kolēģi citur. Īpaši noderīga bija saruna par 
tehniskajiem rīkiem. 

Man vērtīga bija citu skolotāju pieredze darbā ar interaktīvajiem rīkiem mācību procesa 
organizēšanā. Mani ieinteresēja un centīšos tuvākā laikā izpētīt smalkāk. 

Paldies par dalīšanos pieredzē un vērtīgām idejām turpmākajam darbam! Bija patīkami tikties ar 
kolēģiem ! Lai mīļi Ziemassvētki un radošs, veiksmīgs Jaunais gads!!! 

Patika semināra ideja, nostiprināju uzstāšanās pieredzi Zoom platformā. Bet ļoti traucēja skaņas 
problēmas, kuras būtu jānovērš.  

Organizācija, kā vienmēr, ļoti laba, tikai netika padomāts par jaunāku klašu bērniem. Vismaz 
matemātikas jomā par 4.- 6. posmu nebija nekā. Par interaktīvo rīku izmantošanu bija interesanti. 
Paldies! 

Ļoti noderīga diskusija notika savas jomas darbnīcā, kur pedagogi dalījās par savu pieredzi savā 
darbā, kā arī par vērtēšanu un stundas plānošanu. Kā arī iepazinu noderīgus digitālus rīkus 
attālinātam darbam. Labprāt piedalītos vairāk šādos pieredzes apmaiņas semināros. Paldies! 

Interesantas idejas un ierosme turpmākajam darbam. 

Paldies. Ļoti aktuāla informācija. Īpaši (nearpod/flipgrid). 

Bija interesanti un lietderīgi uzklausīt dažādu kolēģu pieredzi. Ir iespējams paņemt atsevišķas idejas 
un izmantot savā darbā. 

Piedalījos daļēji, jo paralēli notika V. Purēna seminārs. Bet šādi pieredzes apmaiņas, dalīšanās 
semināri ir ļoti noderīgi. 

Paldies! Seminārs bija iespēja gūt vērtīgu pieredzi. 

PALDIES! 
Ļoti noderīgs pasākums, īpaši -V.Purēna lekcijas. 
Noteikti jāturpina sadarbība! 

Labdien, lielisks bija ievads no I. Lāces. Pietrūka darba grupa vizuālās mākslas skolotājiem - nebija, 
kur pievienoties. 

Paldies, par semināru!  
Jauki, ka radīta ērta iespēja "staigāt" pa istabām, izvēloties sev piemērotāko. 
Paldies arī par saiti, kurā var ievietot savas idejas un smelties tās no kolēģiem. 

Bija diezgan noderīgi - gan atsvaidzināju zināšanas, piemēram, par tām digitālajām platformām, 
kuras jau lietoju ikdienā, gan uzzināju ko jaunu. Piedaloties latviešu valodas skolotāju seminārā, bija 
interesanti uzzināt citu pieredzi - arī ja ikdienā pati neesmu saistīta ar medijpratības mācīšanu. 

Prieks bija redzēt praksē, kā var izmantot "padlet" un "nearpod", lai bagātinātu mācību stundas ar 
interaktīvām metodēm. 

Paldies par iespēju satikties ar kolēģiem un dzirdēt veiksmīgus pieredzes stāstus! Bija iedvesmojoši! 

Paldies par ierosmi. Noteikti lietošu Nearpood, daudzpusīgas iespējas.  

Bija nodarbības, kurās man neinteresēja, proti, par vidusskolu. Es biju sapratusi, ka piedalos tur, kur 
biju reģistrējusies. Turpmāk vēlētos skaidrākus noteikumus.  

Šodienas seminārs rosināja pārdomāt savu lomu darbā ar bērniem. Kāda esmu kā klases 
audzinātāja, kā skolotāja. Man patika rosinājums pārdomāt, kā mēs bērnus "ceļam", cik svarīgi ir 
uzsvērt pozitīvo. 
Paldies! 

Ļoti labs pasākums 

Profesionāli vadītāji, iedvesmoja jaunām idejām, lai pilnveidotu skolēniem pētniecības prasmes. 

Ļoti vērtīgi! Gan informācija, gan iepazīt kolēģus un dalīties idejās un sajūtās. Daudz ieguvu no Ivara 
Zepsa nodarbības par tulkošanu, kā arī no pamācības Nearpod un Padlet praktiskajā lietošanā. 
Paldies! Labprāt apmeklētu šādus kursus katrā brīvlaikā! 

Bija jauki, ka varējām dalīties pieredzē priekšmetam atbilstošās stacijās! 

Paldies, bija vērtīgi! 



Paldies organizatoriem. Bija vērtīgi uzzināt citu kolēģu pieredzi. Priecē sadarbība starp skolām, tas 
vienmēr ir pozitīvi!  

Paldies par piedāvātajām nodarbībām. Bija daudz vērtīgu ideju un iespēja nostiprināt jau zināmās 
lietas. Veiksmi turmāko ideju realizācijā! 

Paldies par iespēju piedalīties! Jebkura ideja, jebkura pieredze, jebkura atkārtošana ir noderīga 
darbam! 

Paldies, noderīgi! 

Paldies pasākuma organizatoriem un skolotājiem par inovatīvām idejām, metodiskajiem materiāliem, 
to pieejamību. Paldies lektoriem par idejām medijpratības mācīšanā, pašvadītas mācīšanas 
piemēriem literatūras stundās, kā arī tehnoloģiju izmantošanu AS sniegšanai. 

Intas Lāces Sējānes prezentācija bija kā atgādinājums, ka galvenais audzināšanas darbā ir darīt 
kopā, sadarboties. Arī nodarbības par medijpratību bija noderīgas, lai gan gaidīju, ka Iveta Celmiņa 
rādīs jaunāku materiālu, jo to biju redzējusi un dzirdējusi 27.novembra latviešu valodas un literatūras 
skolotāju asociācijas seminārā; Ilzes Zīriņas Eglītes nodarbība bija vērtīga, īpaši informācija par 
literārā žurnāla veidošanu; Inas Gaiķes sistēmiskums mani aizrāva un iedvesmoja arī pašai turpināt 
jau iesākto ļoti līdzīgā veidā; Ingas Mudeles prezentācija par argumentēto eseju bija loti precīza 
galvenā akcentācija, kas nepieciešams, lai uzrakstītu labu eseju;Ineses Ērmanes Peičas nodarbība 
par Nearpad bija ļoti noderīga, noteikti izmantošu stundas ierosināšanas daļā, arī atgriezeniskās 
saites iegūšanai un sniegšanai; Anita Akimova sniedza labu ieskatu Flipboard lietojumā, Karīnas 
Rutmanes nodarbību par Padlet nenoklausījos līdz galam (10 min pirms beigām bija jāatslēdzas), 
bet šo rīku es izmantoju. Paldies par nodarbību saturu! Īpašs paldies skolotājiem, kas iesaistās un 
dalās pieredzē! 

Paldies! Ieguvu noderīgas idejas savam darbam. Būtu vēlams darbnīcā nesavienot vairāku mācību 
priekšmetu pedagogus.  

Paldies visiem! No katra lektora varēju paņemt kādas idejas, kuras turpmāk izmantošu savā darbā. 
Man īpaši noderīgas bija darbnīcas, kurās parādīta starppriekšmetu saikne. 
Priecīgus Ziemassvētkus! Radošumu Jaunajā gadā! 

Brīnišķīgs uzmundrinājums darbā. Kaut katrs tēmas strukturē savā rokrakstā, bet vienmēr noderīgi 
dalīties pieredzē, ka SR var arī citādi realizēt. Kaut mērķis viens, taču risinājumi ir atšķirīgi. Paldies! 

ĻOti iedvesmojoši un NODERĪGI BIJA I.Lāces-Sējānes un Liigitas Neimanes ieteikumi mācību darba 
organizēšanā 

Ļoti patika viss , bija interesanti, daudz jaunu ideju 

Paldies par organizēto pasākumu. Ļoti gaidīju stāstījumu par Neerpod vietni un nevīlos. Esmu vācu 
valodas pratēja, bija grūtības pašai visu izprast. Super, tāds uzrāviens darboties! 
Vienmēr prieks tikties ģeogrāfu "klubiņā". Tā degsme, idejas un iedvesma no kolēģes Ilzes 
Koļesņikovas!Lai spēks un veselība turpmākajam darbam.Arī jūsu skolas organizatoru darba 
komandai. 
Arī ierosinājums- saskarsmes kultūras: skolotājs ir sabiedrības spogulis, būtu jārunā savos 
kolektīvos par saskarsmi tiešsaistē. Arī Zanes Daudziņas nodarbībās (pag.nedēļās)tā pati situācija- 
skolotājs sēž aiz "melnās plāksnes",semināra vadītājs kā kapos( piedodiet par tiešumu) melnu 
plākšņu ielenkumā. Skolotājam būtu jārāda piemērs pieklājīgai, cieņpilnai saskarsmei. Lai arī 
turpmāk izdodas novada skolotājiem noderīgi pasākumi!Jaukus Zimassvētkus un izturību Jaunajā 
2022. gadā! 

Seminārs bija pārdomāti saplānots, tehniski viss gāja, kā pa diedziņu- pasniedzēji sniedza aktuālu 
un reāli noderīgi info! Paldies, tas bija ļoti labi ! ( nekas nešķita lieki izstiepts vai ķeksīša pēc..) 

Paldies par idejām, uzdrīkstēšanos un noteikti vērtīgām atziņām. 

Ļoti noderīgi. Izmantošu savā darbā. Paldies! 

Paldies par idejām e-rīku pielietošanā!  

Paldies par semināru! Ļoti noderīgi bija uzzināt par interaktīvo rīku "Nearpod" un "Flipgrid" 
izmantošanu mācību procesā. 

Seminārs bija noderīgs, pārdomats, interesants. daudz ideju, padomu.  



Ar interesi noklausījos Lāces kundzi. Paldies! 

Seminārs bija interesants. Ļoti vērtīgas lietas/informāciju ieguvu savas jomas istabā, kur kolēģi 
dalījās ar savu pieredzi un idejām dažādu tēmu pasniegšanā. Vēl vērtīga bija lekcija par digitālajiem 
rīkiem un iespēju tos pamēģināt no skolēnu skatu punkta. Manuprāt, pēdējā sadaļā pietrūka laiks 
jautājumu sadaļai. Paldies par iespēju piedalīties! 

Ļoti lietderīga pieredzes apmaiņa. Paldies par to! 

Paldies, uzzināju daudz ko jaunu, kā strādāt ar Interaktīvo rīkiem “Nearpod” un “Padlet” 

Paldies, bija lieliski paskatīties ko citi dara. Īpaši patika, ka tika demonstrēti konkrēti darba uzdevumi, 
piemēri.  

Seminārs noteikti labs semestra noslēgums. Noteikti noderīga informācija, kuru varēs likt lietā sava 
darba veikšanā. Protams, noderīgi dzirdēt citu viedokli par interesējošu tematu. Paldies! 

Ļoti interesanti. Daudz ideju, ko izmantot darbā. 

Ļoti patika nodarbības par mācību priekšmetu, labas idejas. Ļoti patika nodarbības IT jautājumos. 
Vajadzētu šādas nodarbības turpināt. 

Paldies par jauko semināru. Daudz vērtīgu ziņu. 

Vērtīga zināšanu atkārtošana un papildināšana, noderīgi ikdienas darbam. Bija iespēja ar piemēriem 
izskatīt dažādus uzdevumu piemērus interaktīvo rīku “Nearpod”, “Padlet” izmantošanā. Jaunās 
mācību programmas moduļu izmantošanu mācību stundās, kolēģu pieredzes redzējumu mācību 
vielas izklāstā. 

Seminārs bija noderīgs,taču jebkāda veida klātienes seminārs būtu labāks,jo tiešais kontakts 
semināra dalībniekiem sniegtu redzamāku rezultātu. 

Pieredze, idejas, pievienotā vērtība. Iespēja dzirdēt kolēģu redzējumu par skola2030 idejām, 
izaicinājumi pamatskolā un nākamajā izglītības posmā. Iedvesmojoši mācīties no franču valodas 
skolotājas pieredzes kā izmantot IT rīkus. 
Paldies! 

Paldies, seminārs bija iedvesmojošs. Ceru, ka būs pieejami arī piedāvātie materiāli. Laimīgu Jauno 
gadu! 

Kā ievadlekcija ļoti patika Cēsu skolotājas ieteikumi, bija vērtīga arī nodarbība tulkošanā, 
visaugstāko vērtējumu dotu praktiski noderīgajai lekcijai par Nearpod, Flipgrid un Padlet lietošanu. 

Paldies kolēģiem, kuri dalījās savā pieredzē! Vērtīgi! 

Interesants ar daudz jaunām idejām. Paldies! 

Paldies par labi organizēto semināru. Lektori iedvesmoja, smēlos daudz labu ideju turpmākam 
darbam. Žēl, ka visi lektori nedalījās ar prezentācijām. 

Paldies par ļoti labi organizēto semināru, lektoriem par jēgpilno sniegumu, lai visiem patiesa veiksme 
jaunajā-2022. gadā! 

 


