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IEVADS 

Tiek piedāvāti šādi vingrinājumi, lai uzlabotu elastīguma prasmi, kas saskaņā ar ULISSE projekta 

definīciju ir pielāgošanās sinonīms, tas nozīmē būt atvērtam, viegli pielāgojamam izmaiņām; 

adekvāti reaģēt uz konstruktīvu kritiku; adekvāti rīkoties negaidītās situācijās; ir daudzvērtīgs. 

Piedāvātie vingrinājumi ir Vārdu mākoņi un Tiešās aptaujas.  

 

1. Vārdu mākoņi 

Vārdu mākoņi ir grafisks vārdu biežuma attēlojums, kas vairāk izceļ vārdus, kas avota tekstā parādās 

biežāk. Vārdu mākoņus varat ģenerēt, izmantojot bezmaksas digitālo rīku - mentimeter.. 

Šī darbība ir ļoti noderīga, ja vēlaties uzzināt, ko auditorija domā par konkrētu tēmu. Tas sastāv no 

lūguma auditorijai izvēlēties vienu vai vairākus vārdus kā definētās tēmas sinonīmu. Mēs iesakām 

izmantot šo rīku semināra sākumā, pirms oficiāli definējat apspriežamo tēmu, un pārliecinieties, kā 

studenti / dalībnieki to apraksta, ko viņi jau zina par to. Tādā veidā diskusiju var radīt, analizējot 

auditorijas visvairāk izvēlēto vārdu svarīgumu. 

Nepieciešamais laiks, ko veltīt šai aktivitātei, ir vismaz 5 minūtes. 

1.1. Soļi 

1. Pirms semināra iestatiet vārdu mākoni, izveidojot bezmaksas kontu mentimetrā vai līdzīgā 

rīkā 

2. Kopīgojiet saiti un kodu ar auditoriju, lai viņi varētu pievienoties vietnei savos viedtālruņos 

2. Paskaidrojiet tēmu un lūdziet uzrakstīt vienu vai vairākus ar to saistītos vārdus 

3. Komentējiet rezultātus: mākonis pārstāv visizcilākos auditorijas dotos vārdus, lai jūs varētu 

komentēt šos rezultātus. 

1.2. Rīki un ierīces 

- Mobilais telefons un WIFI 
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1.3. Ieteikumi treneriem 

Skolotājam jāspēj iesaistīt auditoriju, komentējot rezultātus. 

1.4. Atsauces 

www.mentimeter.com  

2. Tiešsaistes aptaujas 

Tiešsaistes aptauju izmantošana semināra laikā ir ideāls veids, kā piesaistīt jebkura lieluma 

auditoriju. Tiešsaistes aptaujas, jautājumi un atbildes un atklātas atbildes palīdz ieklausīties 

auditorijā un ļauj ikvienam dot ieguldījumu, izmantojot viedtālruņus.  

Šo aktivitāti ieteicams veikt visā seminārā, lai saglabātu lielu uzmanību. 

2.1. Soļi 

1. Pirms semināra iestatiet aptauju, izveidojot bezmaksas kontu mentimetrā vai līdzīgā rīkā 

2. Kopīgojiet saiti un kodu ar auditoriju, lai viņi viedtālruņos varētu pievienoties vietnei un 

sniegt savas atbildes 

3. Komentējiet rezultātus: lietojumprogramma parādīs atbildes un auditorija var komentēt šos 

rezultātus. 

2.2. Rīki un ierīces 

- Mobilais telefons un WIFI 

2.3. Ieteikumi treneriem 

Skolotājam jāspēj iesaistīt auditoriju, komentējot rezultātus. 

http://www.mentimeter.com/
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2.4. Atsauces 

− www.mentimeter.com  

http://www.mentimeter.com/

