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Kā Tu šobrīd jūties?

Kāds ir Tavs enerģijas līmenis?
Kāds ir Tavs pozitīvisma līmenis?
Kāda ir Tava uztvere?



Human Touch online mācību projekts 
Kā pārcelt un efektīvi veidot projektus online vidē un saglabāt maksimāli labu cilvēku iesaisti

Mācības notika 8 dienas - dienas uzdevumi, dienas videi, vebināri, sazināšanās ar čomiņu

2020. gada maijs - "Kultūras un cilvēciskais pieskāriens tiešsaistē: jaunas iespējas uzrunāt un iesaistīt 
plašu auditoriju kultūras un izglītības projektos" (iespēja kultūras darbiniekiem, bibliotekāri apm. 60)

Spēļošanās elementi

Prezentācijā pastāstīšu par dažām metodēm, jautājumiem, aspektiem, kurus ieguvu piedaloties mācībās

https://www.biblioteka.lv/nosledzies-seminaru-cikls-par-kulturas-pakalpojumu-veidosanu-digitala-vide/


Kas notiek, ja ilgstoši esam attālinātajās 
sapulcēs, sarunās…?

Samazinās spēja koncentrēties

Pakāpeniski samazinās IQ (ilgstoši darbojoties ar online gadžetiem un esot ilgtoši online, IQ 
nokrītās par 10 punktiem)

Pasliktinās emocionālās inteliģences rādītāji: empātija, emociju vadība, attiecību veidošana, 
sevis izpratne

Pasliktinās atmiņa

Vai es apzinos, ka nespēju koncentrēties, man zūd interese, nespēju apstrādāt informāciju?



Saziņa no vertikāli uz horizontāli

Jābūt vienam moderatoram, kurš spēj noturēt auditorijas uzmanību un ļauj cilvēkiem sazināties savā 
starpā

Mēģināt uztvert auditorijas intereses (kopīgs projekts, brīvā laika hobiji, grāmatu pulciņi utt.)

Sarunās ar auditoriju, jau no paša sākuma, ļaujiet viņiem ņemt iniciatīvu, ļaut cilvēkiem izteikties

Veidot atsevišķas istabas (break out room - Zoom) un ļaut auditorijai iepazīties savā starpā

Emocijas un sajūtas, lai jutos labi auditorijā  

Uzdot jautājumus ik pa laikam, lai iekustinātu auditoriju

Piederība grupai - eksperiments nr.1; eksperiments nr.2

https://www.youtube.com/watch?v=o8BkzvP19v4
https://www.youtube.com/watch?v=BgRoiTWkBHU&feature=emb_logo


Mārketings:
savas auditorijas iepazīstināšana ar savu ideju

Jautājumi sev:

Ko Jūsu komanda iemācās no šī projekta? 

Kā Jūsu komanda, pasniedzēji jūtas projekta realizācijā? 

Zināt auditoriju (vecums, lokācija, ienākumi, intelekts)

Open minded vs Close minded auditorija; (definēs to, kā veidosiet tekstus un vizuālos 
materiālus, piemēram, konservatīvāk vai modernāk).

Auditorijas digitālās pramses



Mārketings:
savas auditorijas iepazīstināšana ar savu ideju
Kāda ir auditorijas problēma, kura tiek risināta?

Kādi ir secinājumi, ko tieši ir ieguvuši dalībnieki pēc projekta realizācijas?

Kā Jūs vēlaties, lai cilvēki projekta laikā jūtas, ko piedzīvo? 

Kā Jūs vēlaties, lai cilvēki projekta laikā jūtas, ko piedzīvo? 

Kāpēc cilvēki ieteiks projektu citiem?

Kādos digitālajos kanālos Jūs varat uzrunāt savu auditoriju?

Vai Jūs varat mārketingu paveikt paši vai Jums vajag atbalstu?

Kāds ir Jūs solījums cilvēkiem, ko Jūsu dodat ar projektu? 



Projekta tehniskā puse
Izmanto rīkus, platformas, aplikācijas, kuras Tu pārzini un esi iepazinis

Interneta ātrums 

Noskaidro, kāds tehniskais nodrošinājums ir auditorijai 

Paredzi, ka daļai auditorijas būs problēmas ar tehnoloģiju apguvi

Paredzi, ka dalīšananās ar ekrānu vai citas tehniskas lietas var nenotikt kā plānots

Šī vide lielākajai daļai ir jauna, tāpēc būsim saprotoši

Izmantot “uzgaidāmo telpu”, lai kontrolētu, kas pieslēdzas konkrētajai platformai

Informēt dalībniekus, ka tikšanās tiks ierakstīta 



Svarīgi online vidē

Esiet “uz skatuves” un ja iespējams ieslēdziet kameru (gluži kā klasē - būs cilvēki, kuri gribēs 
sēdēt priekšā, bet citi - pašā aizmugurē)

Lietojiet austiņas, ja neesat telpā viens

Uzlieciet unmute, ja nerunājiet

Klausieties, ko citi runā

Ja nepieciešams - padzerieties

Ja zūd koncentrēšanās spēja - izkustieties



COVID - 19 

1. Vai Tavam projektam ir nozīme, vai tas joprojām ir aktuāls? 

2. COVID - 19 vīrusi ir prognozējami? 

Visticamāk, ka 1. jautājuma atbilde būs - jā un 2. jautājuma atbilde būs - nē. Tādā 
gadījumā turpiniet iesākto, pakāpeniski, bez steigas, jo arī projektu vadītājam ir 
jāpielāgojas pārmaiņām. Meklējiet atbalstu, domubiedrus, speciālistus ar ko kopā darīt, 
lai būtu vieglāk atrisināt to, ko jūs paši nezināt.



Aizņemieties idejas no citiem! 

Intravertie dalās un ekstravertie īsteno



Noderīgi resursi 
Ieteikumi drošākai Microsoft Teams lietošanai

Kā lietot Miscosoft Teams?

Kā lietot Zoom platformu droši?

Ieteikumi drošākai Zoom lietošanai

Kas jāzina pirms, pēc un videokonferences laikā

Skola2030. Rīki un resursi mācību procesa nodrošināšanai (no 17.lpp)

NETiķete

https://drossinternets.lv/lv/materials/download/drosibas-iestatijumi-ms-teams-platforma
https://www.youtube.com/watch?v=bBouTU-Dwfo&list=PLoCZSK6zllp8QUey4nBlL-VeVCO8k2Np_
https://www.youtube.com/watch?v=W0agvwTgIUs
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/drosibas-iestatijumi-zoom-platforma
https://www.facebook.com/uzvediba/photos/a.200863273689462/906403329802116/?type=3&theater
http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/VISC_Skola2030_Vadli%CC%84nijas atta%CC%84lina%CC%84ta%CC%84m ma%CC%84ci%CC%84ba%CC%84m_1803.pdf
http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/VISC_Skola2030_Vadli%CC%84nijas atta%CC%84lina%CC%84ta%CC%84m ma%CC%84ci%CC%84ba%CC%84m_1803.pdf
https://www.skolanakotnei.lv/netikete/


Noderīgi resursi

«Zoom nogurums». Kāpēc attālinātas sapulces var nogurdināt īpaši?

Riski videokonferenču rīku izmantošanā

Drošākai videokonferenču rīku izmantošanai

Tehnoloģiju vacelīte (resursu apkopojums no mācībām)

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/petniece-zoom-lietosanas-regularitate-var-but-nogurumu-pastiprin.a129538/
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/drossinternets.lv-un-cert.lv-bridina-par-riskiem-videokonferencu.a129107/
https://www.biblioteka.lv/drosakai-videokonferencu-riku-izmantosanai/
https://padlet.com/edite_sarva/iktvacelite


● Viss, ko publicējat interneta vidē, tur paliek
● Vairs nav aktuāli materiāli drukātā veidā
● Pievērsiet uzmanību, ko dara bērni un jaunieši interneta vidē
● Online policja
● Ne tikai dzīvē ir mobings, bet arī online vidē
● Caurviju prasmes - digitālā kompetence



Kā jums sokas ar projektu 
pārnešanu online vidē?

Madara Freivalde
madara.freivalde@lnb.lv


