Digitālā mācību līdzekļa "Mana ekonomika'' (ME) izmantošana
pašvadīta un attālināta mācību procesa organizēšanā
Aiga Cunska, digitālā mācību līdzekļa līdzautore
• ME materiāli ir izmantojami Skolas2030 jaunās mācību programmas parauga saturā.
Skolotāju materiālā ir norādīti katram tematam sasniedzamie rezultāti, kā ar caurviju
prasmes un starpdisciplinaritāte.
• Skolotāju materiālā minētās mācību metodes ir pielāgotas jaunā valsts pamatizglītības
standarta prasībām. Šīs mācību metodes var izmantot klātienes mācību procesa
nodrošināšanā, gan arī attālināta mācību procesa nodrošināšanā.
• Digitālajā mācību līdzeklī pieejamais tēmu pārskats pa klasēm palīdz plānot tēmu
apguves kopainu. ME saturs ir veidots pēctecīgi, līdz ar to tēmu pārskats parāda
iespējas, kā nostiprināt skolēnu zināšanas/atkārtot noteiktus satura jautājumus, ja
skolēni kādu tēmu nav apguvuši.
• Digitālajā mācību līdzeklī uzdevumi veidoti, ņemot vēra starpdiciplinaritāti. Tas
veiksmīgi palīdz veidot integrētas mācību stundas sadarbībā ar kolēģiem dažādos
mācību priekšmetos.
Digitālā mācību līdzekļa izmantošana mācību stundās, pieredze:
o Mācību metode "Domu karte" – izmantojam dažādos mācību tematos aktualizācijas
daļā. Piemēram: skolēns izsaka savas domas, atbildot uz jautājumu "Kas ir nauda?".
(Tēma: Nauda, 1.–3. klase).
Saite: Nauda kā maksāšanas līdzeklis | Naudas skola
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o Radošās aktivitātes – iespēja izmantot jebkurā mācību stundas daļā. Piemēram:
stundas refleksijas daļā, kad skolēni veido prezentācijas plakātu sava darba
prezentācijai.
(Tēma: Nauda, 4.–6.klase)
Saite:Naudas pazīmes | Naudas skola

o Mācību metode "Avotu analīze" – var izmantot gan klātienes mācību stundās, gan
attālinātās mācībās. Piemēram, skolēniem tiek piedāvāts video avots aktualizācijas
daļā, pēc kura noskatīšanās skolēni aktīvi diskutē par redzēto.
(Tēma: Uzņēmējs, 4. - 6 . klase)
Saite:Uzņēmumu specializācija | Naudas skola
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o Mācību metode "Darbs ar tekstu" – pašvadītas mācīšanās veicināšanai, kad skolēni
pēta un iepazīst digitālā mācību līdzekļa "Mana ekonomika" materiāla skolēniem teoriju
un aizpilda interaktīvos uzdevumus. Pēc tam, veidojot diskusijas par izpētīto, apmainās
ar viedokļiem. Kā "izejas biļeti" skolotājs var izveidot formatīvās vērtēšanas elementus,
piemēram: izejas biļetē iekļaut jautājumus no interaktīvajiem uzdevumiem vai izveidot
kahoot viktorīnu. Piemērs: skolēns izzina tēmu "Uzņēmējs", iepazīstot pieejamo
informāciju un veicot uzdevumus.
(Tēma: Uzņēmējs, 1.–3. klase)
Saite:Uzņēmējs | Naudas skola

o "Apgrieztā klase" - skolēniem ME satura apguve tiek uzdots kā
mājas darbs. Pēc tam mācību stundas laikā tiek veidotas sarunas un
diskusijas par iepazīto digitālā mācību līdzekļa saturu, izpildīti
uzdevumi.
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saturu/uzdevumiem no cita skatu punkta. Piemēram: skolotāja
uzdod mājas darbu "izpētīt digitālo mācību līdzekļa tēmu "Resursi
biznesa idejas īstenošanai". Saite skolēniem: Resursi biznesa idejas
īstenošanai | Naudas skola. Mācību stundas laikā kopīgā diskusija
pārrunā uzzināto. Pēc sarunas veic praktisko darbu mācību
ekskursija un radošais uzdevums.
Saite: Resursi biznesa idejas īstenošanai | Naudas skola
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