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Valsts svētkos skolotājiem dāvina profesionālās pilnveides  

e-kursu par vēstures raidījumu “Atslēgas” 

 
Interneta platforma www.atslēgas.tv sadarbībā ar izglītības uzņēmumu “Lielvārds” un 

British Council pārstāvniecību Latvijā radījuši īpašu profesionālās pilnveides e-kursu 

vēstures skolotājiem. E-kursa mērķis ir skolotājus iepazīstināt ar raidījumu cikla “Atslēgas” 

izmantošanas iespējām mācību saturā. Jaunās zināšanas iespējams apgūt mēneša laikā un 

tā noslēgumā skolotājs saņems profesionālās pilnveides kursa apliecību. 

“Nav lielākas svētku sajūtas par to, ja pats esi bijis līdzās Latvijas dzimšanas dienas dāvanu 

radīšanā! Jau rit otrais novembris, kad dalāmies ar ko īpašu – pērn atklājām M.Ķibilda un VFS 

Films veidoto 50 TV raidījumu “Atslēgas” interneta platformu www.atslegas.tv, šogad sadarbībā ar  

Lielvārdu un British Council pārstāvniecību Latvijā skolotājiem sniedzam iespēju apgūt e-kursu 

Atslēgas. Paredzams, ka svētku noskaņā pavadīsim arī nākamo gadu, jo Latvijai un skolām 

dāvāsim grāmatu!” svētku sajūtās dalās Ilze Grase-Ķibilde, raidījumu cikla “Atslēgas” turpinātāja. 

“Zināšanu apguvē un prasmju nostiprināšanā būtiska loma ir ne tikai mācību saturam, bet arī 

metodēm, lai šo saturu efektīvi izmantotu mācību procesā. Integrējot tajā kvalitatīvus multimediju 

resursus, mācību procesu varam padarīt iesaistošāku, mūsdienīgāku un aizraujošāku. Tādēļ 

patiesi priecājamies, ka sadarbībā ar interneta platformas www.atslegas.tv veidotājiem varējām 

izveidot e-kursu skolotājiem – tagad plašam pedagogu klāstam būs pieeja gan šim unikālajam 

resursam, gan vērtīgiem padomiem, kā to izmantot savās mācību stundās. Esmu pārliecināts, ka 

ikvienam skolēnam tas palīdzēs veicināt izpratni par Latvijas vēsturē nozīmīgiem notikumiem,” 

norāda izglītības uzņēmuma “Lielvārds” valdes priekšsēdētājs Andris Gribusts. 

Profesionālās pilnveides e-kurss “Raidījuma “Atslēgas” izmantošana mācību procesā” ir astoņu 
akadēmisko stundu kurss, ko iespējams apgūt mēneša laikā, nedēļā mācībām veltot divas līdz trīs 
akadēmiskās stundas. 

E–kurss norisinās pašvadīti e-vidē mācību satura platformā www.soma.lv, kas dod iespēju 
ikvienam dalībniekam apgūt saturu savā tempā jebkurā vietā un laikā.  

Kursa ievadā skolotāji iepazīsies ar projektu "Atslēgas". Otrajā daļā uzzinās, kādi resursi atrodami 
mājaslapā un kā tie var palīdzēt raidījumu "Atslēgas" iekļaut mācību procesā, kā arī veiks praktisko 
uzdevumu un pašpārbaudes testu. Uzdevums mājaslapas iepazīšanai sagatavots tā, lai to skolotāji 
var piedāvāt arī saviem skolēniem. Trešajā daļā apkopota informācija un resursi par metodi 
"Sokratiskais seminārs" un mācīšanās pieeju "Apvērstā mācīšanās".  

Secīgi apgūstot saturu, izpildot praktiskos un pašpārbaudes uzdevumus, kā arī noslēgumā 

sniedzot atbildes e-kursa novērtējumā, e-kursa dalībnieki saņems lejupielādējamu profesionālās 

pilnveides e-kursu apliecību. 

Kurss paredzēts vēstures skolotājiem, taču gan metodes, gan saturs noder arī citiem. Kursa 
noslēgumā iespējams izzināt raidījuma "Atslēgas" izmantošanas iespējas arī citos mācību 
priekšmetos. 

Pieteikšanos e-kursam līdz 2021. gada 26.novembrim: https://saite.lv/d5RKa  
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Kursa saiti ikviens skolotājs saņems pēc pieteikuma aizpildīšanas uz norādīto e-pasta adresi! 

E-kurss ir daļa no M.Ķibilda un VFS Films veidotā 50 TV raidījumu cikla Atslēgas turpinājumā 

īstenotā projekta un izveidotās interneta platformas www.atslegas.tv aktivitātēm. 

Interneta platformas www.atslegas.tv projekts īstenots pateicoties British Council pārstāvniecībai 

Latvijā atbalstam un tā mērķis bija nodrošināt papildu mācību satura pieejamību Latvijas izglītības 

iestādēs un Latvijas vēstures stundās, tostarp mazākumtautību skolās. Pateicoties iespējai īstenot 

projektu, tika radīts noderīgs papildu izziņas avots, ko skolotāji var brīvi izmantot vēstures apguves 

bagātināšanai līdzās jau esošajiem obligātās mācību vielas alternatīvām.  

Kā stāsta projekta idejas autore Ilze Grase-Ķibilde, Latvijas arvien vairāk atslēgu notikumi atklājas 

arī mazākumtautību skolu vēstures stundās. Skolotāju ērtībai publicēti scenāriji un izveidoti mācību 

stundu plāni katrai sērijai latviešu un krievu valodā, izvietotas platformas sadaļas un vārdnīca, kur 

apkopotas katrā Atslēgu raidījumā minēto vēsturisko jēdzienu definīcijas un skolēniem būtu uzreiz 

viegli pieejams skaidrojums nezināmajiem jēdzieniem. 

“Projekta nozīmīgumu apliecināja plaša interese un atbalsts – veiksmīga sadarbība ar nozares 

spēlētājiem Lielvārds, Skola2030, Latvijas Nacionālā bibliotēka. Savukārt platformas apmeklējuma 

nemitīgs pieaugums ir tikai daļa no rezultāta,” stāsta I.Grase-Ķibilde. “Pavasarī organizētajā 

informatīvajā tīmekļa seminārā par TV raidījumu cikla Atslēgas tematu iekļaušanu mācību stundās 

pulcējās 200 interesenti ne tikai no mazākumtautību skolām, bibliotēkām un nevalstiskajām 

organizācijām, bet arī diasporas pārstāvji ārpus Latvijas robežām. Interese par dalību un semināra 

ierakstu tika saņemta no teju 300 dalībniekiem 30 valstīs visā pasaulē”. 

Lielākā daļa dalībnieku atzīmēja, ka radītais materiāls ir noderīgs un plāno to izmantot savā 

ikdienas darbā. Tāpat daļa dalībnieku norādīja, ka raidījumu cikla Atslēgas sērijas jau iekļautas 

vēstures stundu izmantoto mācību līdzekļu sarakstos, tāpat arī priecātos par jauniem vērtīga un 

izglītojoša satura piedāvājumiem nākotnē. 

Jau iepriekš ziņots, 2020.gada rudens sezonā M.Ķibilda un VFS Films veidotie 50 TV raidījumi 

Atslēgas tika subtitrēti krievu valodā un publicēti speciāli veidotā interneta platformā 

www.atslegas.tv. Vietnē www.atslegas.tv tagad vienuviet atrodas visas piecdesmit TV 

raidījuma Atslēgas sērijas, tulkotas krievu un angļu valodā, sniedzot iespēju par Latviju vairāk 

uzzināt gan vēstures mācību stundās latviešu un mazākumtautību skolās, gan plašākai auditorijai 

Latvijā, gan diasporai ārpus mūsu valsts robežām. 

Latvijas valsts simtgades programmā Mārtiņš Ķibilds un VFS Films radīja vērienīgu TV raidījumu 

ciklu Atslēgas, kurā ik nedēļu tika stāstīti Latvijas simt gadu vēstures nozīmīgākie notikumi laika 

posmā no 1918. līdz 2018. gadam.  
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