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Darba mērķis: analizēt Online mācību 

materiālu izstrādi  „Language learning 

opportunities" projektā 

 

Darba uzdevumi:  

* izpētīt online mācību materiālu nozīmi 

mācību procesā; 

* prezentēt „Language learning opportunities" 

projektu un projekta ietvaros veidotos online 

mācību materiālus. 

 
Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un 
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 



„Stāstiet man un es aizmirsīšu; parādiet man 

un es varbūt atcerēšos; iesaistiet mani un es 

sapratīšu” , Ķīniešu sakāmvārds 

 E – studijas:  
 Dažāda veida mēdiji un tehnoloģijas; 

 Elastīga mācīšanās un mācības no attāluma; 

 Apvieno mācības auditorijā ar patstāvīgām studijām; 

 Students nav piesaistīts konkrētai videi vai auditorijai, patstāvīgi veido 

un organizē studiju procesu, tiek iesaistīts mācību procesā; 

 E- studijas pasniedzējiem – veids kā paplašināt klases telpu un padarīt 

mācības vairāk autentiskas un nozīmīgas. 
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Steve Sorden: Be vocal! 

 V - redzams 

 O - organizēts  

 C - līdzjūtīgs 

  A - analītisks 

  L - līderis kā piemērs.  
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ES mūžizglītības Grundtvig apakšprogrammas mācību partnerības 
projekts „Language learning opportunities - ways out of unemployment 
risks” [Valodu mācīšanās – bezdarba riska novēršanas līdzeklis] - projekts valodu 
un starpkultūru izglītības jomā. 
 
 
Projekta sākums: 01.08.2012. 
 
Projekta mērķis: pieredzes apmaiņa formālajā un neformālajā valodu izglītībā, kas 
kalpo kā līdzeklis pieaugušo komunikācijas prasmju pilnveidei.  
 
Projekta partneri: EUROPANORAT Schulung - Training - Management - Consulting 
GmbH (Vācija), GÖNEN HALK EGITIM MERKEZI VE AKSAM SANAT OKULU (Turcija), 
Biznesa augstskola Turība (Latvija), Voksenuddannelsescenter Frederiksberg 
(Dānija), Vilniaus verslo kolegija ( Lietuva), Ekonomska šola Murska Sobota, Višja 
strokovna šola (Slovēnija). 
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Projekts ir centrēts uz ieinteresētajām pusēm - 

skolotājiem, studentiem, lai viņi dalītos pieredzē un 

iemācītos komunicēt.  

 

Valodu apguves modeļi angļu, franču, krievu, 

latviešu, spāņu, vācu valodā. 

 

 http://llo.turiba.lv/index.php?id=4  
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Paldies par uzmanību! 
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