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Barselona, Spānija
 Barselona ir pilsēta Spānijas 

ziemeļaustrumos Katalonijas 

reģionā Vidusjūras krastā.

 Galvenais Katalonijas ekonomiskais 

un kultūras centrs.

 Barselona slavena ar savdabīgā 

arhitekta Antonio Gaudí darbiem.



Organizatori, norises vieta
 Organizatori :

Europass Teacher Academy

 Norises vietas:

Rambla de Catalunya 15, 

Barcelona

Katalonijas Nacionālais mākslas 

muzejs

https://www.teacheracademy.eu/


Dalībnieki

 Kursu vadītāja: 

Federica Di Bartolomeo

 Grupā 9 dalībnieki no 

Latvija

Polija

Francija

Vācija



Mācīšanās rezultāti

Kurss palīdzēs:

• Izmantot tradicionālās mākslas tehnikas un IKT mākslas rīkus, lai interaktīvā 

veidā mācītu priekšmetus;

• Izprast, kā visas stundas laikā aktīvi uzturēt skolēnu uzmanību un 

motivāciju;

• Uzlabot radošu un kritisku domāšanu, kā noderīgu sākumpunktu mācību 

procesā;

• Uzticēties savam radošajam procesam;

• Spēt apvienot apgūtās tehnikas ar mācību priekšmetu.



Programma
Mācīšana caur mākslu

➢ Mācot savus priekšmetus un dzīves prasmes, izmantojot mākslu;

➢ Intuitīvā zīmēšana un IKT rīki;

➢ Mākslas domāšanas stratēģijas.

Mācīšana, izmantojot tehnoloģiju mākslu

➢ Fotogrāfija (tradicionālie un IKT rīki);

➢ Kā mūzika var uzlabot mācīšanos (mūzika un IKT rīki).

Mācīšana, izmantojot sociālo dalīšanos

 Teātris (mūsu raksturs, radošā rakstīšana, uzstāšanās);

 Darba koplietošana ar radošiem IKT rīkiem.

Pārbaudiet  to un esiet radošs

 Visu apgūto paņēmienu integrēšana un sava radošā projekta izstrāde.



Mācību process



Mācību metodes

 Radošā domāšana – kreativitāte

 Automātiskā zīmēšana, skicēšana

 Spēles

 Pāru darbs

 Radošs darbs grupā

 Muzejpedagoģija

 Diskusija

 Radošs individuālais darbs

 Stāstījums

 Mācību ekskursija

 Efektīvas mācību stundas plānošana un vadīšana izmantojot IKT



Radošā domāšana – kreativitāte

Radoša domāšana rada oriģinālas idejas un vērtības, kuras var izmainīt pasauli.

Radošums ir spēja radīt vai citādā veidā parādīt kaut ko jaunu: 

 jauns problēmas risinājums; 

 jauna metode vai iekārta; 

 jauns mākslas objekts vai forma.

Uzdevumi: 

 savienot divas nesavienojamas lietas – priekšmetus;

 iziet no komforta zonas un motivēt risināt problēmu; 

 domāt ārpus rāmjiem;

 savienot 9 punktus, izmantojot 4 līnijas, neatlaižot zīmuli no papīra, nedrīkst vilkt 

divas reizes pa vienu līniju.



Automātiskā zīmēšana
 Joan Miro – mākslinieks, kas gleznoja savā stilā 

«automātiskā zīmēšana», un skatītāju ieveda 

pusfantastiskā sirreālā pasaulē.

 Mērķis bija centieni attēlot domas no zemapziņas, 

laužot racionalitātes kontroli cilvēka prātā. Ja darbā tiks 

iekļauts neapzinātais, tas varētu izteikt psihi daudz 

dziļāk un tā, kā pats cilvēks to apzināti nevarētu izdarīt. 

 Uzdevums: 

ar aizvērtām acīm zīmē uz papīra dažādas līnijas pēc savas 

izjūtas, 1 min. ar labo roku, tad 1 min ar kreiso roku. Atver 

acis, zīmējumā atrod abstraktas lietas un izkrāso tās.



Spēle «Veido savu gleznu»

 Pāru darbs:

1.Katrs spēlētājs viens otram vienu reizi izmet 

metamo spēļu kauliņu vietnē: 

it.piliapp.com/random/dice. 

2.Pēc izmestā kauliņa skaitļa, tabulā izvēlas kādu 

ķermeņa daļu un to uzzīmē (vienu un to pašu 

zīmēt vairākas reizes nedrīkst). 

3.Tā met kauliņu 4 reizes līdz tiek uzzīmēts 

zīmējums. 

4. Piekto reizi izmestais kauliņš noteiks kādās 

krāsās zīmējums būs jākrāso.



Izveido pats savu spēli

 Darbs grupā:

1. Izvēlas kādu mākslinieku;

2. Pēta mākslinieka darbus – kā 

mākslinieks savos darbos ir 

zīmējis dažādas ķermeņa daļas;

3. Izveido savu spēli, izmantojot 

mākslinieka stilistiku;

4. Izveido prezentāciju par 

mākslinieku, viņa darbiem un 

izveidoto spēli.



Dažādi radoši uzdevumi

 Pabeidz gleznu

Tiek iedots fragments no kādas gleznas vai foto, kuru uzlīmē uz  
zīmēšanas lapas. Ir jāizdomā un jāuzzīmē pašiem gleznas vai foto 
turpinājums. Tad salīdzina to ar oriģinālu.

 Grupu darbs

Katrs saka pa vienam vārdam, kopīgi izveido sakarīgu teikumu, tad to 
vizualizē.

 Ātrās skices 

Uz ekrāna rāda dažādas bildes. Katrai bildei ir noteikts laiks, cik ātri tā ir 
jāuzskicē. Laiks pie katras bildes samazinās. 



Dažādi radoši uzdevumi
 Pāru darbs

Viens stāsta stāstu vai to, kas ir attēlots gleznā 5.min., bet otrs to neredzot 
zīmē. Tad mainās vietām ar uzdevumiem. Ko redz viens, otrs to neredzot 
uztver ņemot vērā savu pieredzi.

 Grupu darbs

Izvēlas vienu gleznu ar daudz personāžiem. Katrs no grupas izvēlas savu tēlu 
no gleznas un veido kopīgi dialogu. Izveido slaidu ar sarunām.

 Neatraujot roku no papīra ar vienu vilcienu ir jāuzzīmē dažādi dzīvnieki.

 Sacer Haiku (četrindi) par šī brīža spilgtākiem iespaidiem vai 
pārdzīvojumiem, tad vizualizē to. Yosa Buson- japānas dzejnieks un 
gleznotājs, kas šādi gleznoja. Matsuo Bashō- japānas dzejnieks, haiku 
rakstīšanas meistars.

 Uzzīmē to ko Tu jūti (izjūti) skatoties uz gleznu.



Dažādas noderīgas vietnes

 Spēle: Ātri zīmējiet! (skicēšanas treniņš). Programmā parādās vārds, kas tev 

ātri jāuzskicē, robotam jāatmin, ko esi uzzīmējis. Ja robots atmin, tad esi 

nopelnījis punktus. Vietne: https://quickdraw.withgoogle.com/

 https://www.canva.com/ – var veidot video, prezentācijas, plakātus, 

infografikas, fotoattēlu kolāžas, diagrammas, darba lapas, kalendārus, 

komiksus utt.

 https://lyricstraining.com/ - uzvedumi mūzikā - dziesmas dažādās valodās, 

jāuzmin izlaistos vārdus (jāsaklausa), pats var izņemt dziesmas vārdus (jāzin

tos), var izprintēt.

 https://explaineverything.com/ - digitāla tāfele, kuru var lietot kolāžas 

veidošanā, attālinātai mācīšanai, videoklipa izveidošanai un kopīgošanai.

https://quickdraw.withgoogle.com/
https://www.canva.com/
https://lyricstraining.com/
https://explaineverything.com/


Dažādas noderīgas vietnes

 Izveido stāstu no priekšmetiem un uzzīmē to! Vietne: 

https://davebirss.com/storydice/

 https://www.youtube.com/results?search_query=relaxing

+music+with+birds – klausās relaksējošu mūziku ar acīm 

ciet, iztēlojas vietu, kur vēlētos būt un to uzzīmē.

 https://padlet.com/ - var veidot dažādas laika skalas, kartes, 

dažāda veida prezentācijas.

 https://app.bookcreator.com/ - var ievietot dažādus foto un 

veidot komiksu, pievienot mūziku vai sarunu ko katrs tēls 

saka. Var veidot dažādas grāmatiņas.

https://davebirss.com/storydice/
https://www.youtube.com/results?search_query=relaxing+music+with+birds
https://padlet.com/
https://app.bookcreator.com/


Viss par un ap mākslu IKT

 Vietne: https://artsandculture.google.com/

- mākslinieki, izpildes tehnikas, mākslas virzieni, kolekcijas, virtuāli muzeji, 

mākslas galerijas, audio ekskursijas, iespēja atklāt gleznas no jauna 

skatpunkta;

- var veidot puzzles, krustvārdu mīklas, krāsot gleznas datorā, «Zini vai mini» 

spēle un daudz, kas cits saistībā ar mākslu.

 Puzzles: https://www.jigsawplanet.com/

-apskata gleznu 5 min. un tad cenšas salikt šīs gleznas puzzli (redzes atmiņas 

trenēšana).

https://artsandculture.google.com/
https://www.jigsawplanet.com/


Sertifikāti



Barselonas iepazīšana



12. oktobrī Spānijas valsts svētki


