Digitālo rīku krātuve 2016

REĢIONĀLĀ KONFERENCE

„DIGIGO – DIGITĀLAIS JAUNATNES DARBS”
2016. gada 6. oktobris
Viesnīca “Bellevue park hotel Riga”, Rīga

KONFERENCĒ IZMANTOTIE UN PIEMINĒTIE DIGITĀLIE RĪKI
Pinterest konferences DigiGO vietne ar dažādiem apkopotiem resursiem:
https://www.pinterest.com/digigoRiga/?etslf=12546&eq=digigo.
Šeit Jūs atradīsiet rīkus un pētījumus par digitālo jaunatnes darbu, gadījumu studijas un labās
prakses piemērus, mācīšanās iespēju un kursu apkopojumu, resursu materiālus par drošību un
pilsonību interneta vidē, idejas radošuma attīstīšanai un dažādus citu rīkus, ko pielietot savā darbā.

I. DIGITĀLIE RĪKI KOMUNIKĀCIJAI
Skype www.skype.com - komunikācijas platforma (sarakste, starptautiskie zvani, video
intervijas, grupas sarunas u.c.).
Whatsapp https://www.whatsapp.com/ mobilā lietotne komunikācijai (sarakste,
starptautiskā saziņa, video zvani, grupas sarunas, audio/balss ziņas ieraksts un nosūtne
u.c.).
Messenger www.messenger.com
(Facebook) - komunikācijas lietotne (sarakste,
starptautiskā saziņa, video zvani, grupas sarunas, audio/balss ziņas ieraksts un nosūtne
u.c.).
Hangouts https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.talk&hl=en
(Google) – komunikācijas lietotne (sarakste, starptautiskā saziņa, video zvani individuāli un
grupai, grupas sarunas, audio/balss ziņas ieraksts un nosūtne u.c.).
Google+ https://plus.google.com/ - komunikācijas platforma (grupas sarakstē, grupās u.c.),
interešu kolekcijas, kontaktu loki (kolēģi, ģimene utt).
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Gmail www.gmail.com (Google) - e-pasts, disks - failu uzglabāšana nosūtīšana/dalīšanās,
anketu, word, excel dokumentu izveide, anketēšanas apkopojums u.c.
Linkedin – https://www.linkedin.com biznesa, darba vides profesionālais sociālais tīkls.
Sadarbības partneru, darbinieku un brīvprātīgo meklēšana, iepazīšana, sava profesionālās
darbības profila izveide, rekomendācijas u.c.
Pinterest https://www.pinterest.com/ –iedvesma, idejas un praktiski rīki darbam ar
jauniešiem, informācijas prezentēšana, publicitātes materiālu izgatavošana.
Tiešsaistes kalendāri - mobilās lietotnes - kopīgošana ar jauniešiem , informēšanai par
aktualitātēm, aktivitāšu plānošanai u.c.
https://calendar.google.com
http://www.teamup.com/
https://www.any.do/cal/
https://itunes.apple.com/us/app/tempo-time-tracking-calendar/id1046466046?mt=8
http://horizoncalendar.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.daum.android.solcalendar&hl=en

Tikšanās plānošanas rīki - mobilās lietotnes un interneta platformas – tikšanos plānošana.
http://doodle.com/
http://www.needtomeet.com/
http://boomerangcalendar.com/
https://www.assistant.to/
http://www.timebridge.com/
https://www.vyte.in/
http://www.congregar.com/create
Tiešsaistes konferences, apmācības, vebināri, video sanāksmes – Google+ Hangouts,
Skype https://www.meetingburner.com/
www.anymeeting.com
http://www.adobe.com/products/adobeconnect/webinars.html
http://www.onstreammedia.com/onstream_webinars.php
http://www.webinato.com/
http://www.blackboard.com/online-collaborative-learning/blackboard-collaborate.aspx
https://www.join.me/solutions/free-webinar-software

Todaysmeet https://todaysmeet.com/ - virtuālās istabas komunikācijai grupās. Labi noder
vienošanās izstrādei vai uzsvaru definēšanai pirms pasākuma
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Youtube https://www.youtube.com/ - video materiālu publicēšana (arī, lai ievietotu mājas
lapā, citās vietnēs), mūzikas saraksta veidošana, tiešraides funkcija.
Vine https://vine.co/
- video dalīšanās platforma, komunikācija, mērķauditorijas
izzināšana, piesaiste un informēšana par aktualitātēm.
Nutshell
https://itunes.apple.com/us/app/nutshell-camera-instantmini/id953435157?mt=8 -(TIKAI Iphone) - vienkārša īsu un interesantu video izveide,
papildinot ar tekstu un animāciju. Vizuālais materiāls, publicitāte, mērķauditorijas
izzināšana, piesaiste un informēšana.

II SOCIĀLIE TĪKLI
Draugiem.lv www.draugiem.lv - komunikācijas platforma, mērķauditorijas informēšana.
Facebook www.facebook.com – komunikācijas platforma (grupas sarakstē, grupās, u.c.),
failu augšupielāde, lapas izveide, patstāvīga informācijas plūsma, mērķauditorijas
izzināšana, piesaiste un informēšana par aktulitātēm.
Instagram https://www.instagram.com/?hl=en - fotogrāfiju publicēšana, informēšana,
dalībnieku piesaiste, publicitāte/komunikācija, mērķauditorijas izzināšana, piesaiste un
informēšana par aktualitātēm.
Snapchat https://www.snapchat.com/
- fotogrāfiju, īsu video publicēšana,
publicitāte/komunikācija, mērķauditorijas izzināšana, piesaiste un informēšana par
aktualitātēm, personīgāka komunikācija (apstiprinātie dalībnieki). Saturs pazūd, nav
pieejams pēc 24 stundām.
Twitter https://twitter.com – īsās ziņas, komunikācijas platforma, mērķauditorijas
informēšana, aktuālāks organizāciju un iestāžu vidū.
Manabalss.lv https://manabalss.lv/ – sabiedrības iniciatīvu platforma, parakstu vākšana
iniciatīvas nogādāšanai Saeimā, balsojumu veikšana, viedokļa paušana, politiskā līdzdalība.
ES e-līdzdalības rīki:
http://www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/en/registration/form
iesniegt vai atbalstīt petīciju Eiropas Parlamentam
http://ec.europa.eu/yourvoice
sabiedriskās apspriešanas, kuras ierosinājusi Eiropas Komisija
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
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Uzsākt vai atbalstīt Eiropas Iedzīvotāju iniciatīvas
http://europa.eu/solvit
Iesniegt sūdzību, saskaroties ar problēmām kādā citā Eiropas Savienības valstī

III PREZENTĀCIJU VEIDOŠANA
www.Prezi.com – prezentācijas prasmju attīstīšana, radošums, uzņēmīgums

IV PLAKĀTU, UZSAUKUMU UN VIZUĀLO MATERIĀLI VEIDOŠANAS RĪKI
www.ribbet.com – vietne, kur var veidot plakātus, apstrādāt fotomateriālus, veidot kolāžas,
tekstus utt. Bez maksas lietojams un ļoti vienkāršs.
https://www.fotojet.com/app.html?entry=design – vietne, kur var veidot plakātus, sociālo
tīklu ādiņas, kolāžas, apstrādāt foto.
www.canva.com - vietne, kur var izveidot plakātu savam pasākumam vai projektam.

V SPĒĻOŠANAS LIETOTNES
Digitālas tūres izveide, komandas veidošanas aktivitāte, publicitāte, mērķa grupas piesaiste
inovatīvā, interesantā un jautrā veidā caur sacensību, vietu un lietu „medīšanu” u.c.,
jautājumu aktualizēšana, informācijas nodošana.
https://en.actionbound.com/
http://mapdash.com/
https://www.goosechase.com/
https://www.scavify.com/
http://loquiz.com/

VI MĀCĪBU MATERIĀLI PAR DROŠĪBU INTERNETĀ
http://drossinternets.lv
https://www.esidross.lv
“Pasaule tīmeklī” http://drossinternets.lv/upload/materiali/gramatas/pasaule_timekli_59_klase.pdf
Internets kļūdas nepiedod https://youtu.be/lUC5OFn8aa8
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etodiskais
materiāls
“Interneta
atbildīga
un
droša
http://lpmc.lv/uploads/media/5.nodala._Macibu_metodes_un_pielikumi.pdf

lietošana”

Filmas par pusaudžu drošību internetā
https://youtu.be/waOrFddfm1k (Izvarošana)
https://youtu.be/HCngkf60P7U (Zagšana)
https://youtu.be/2QemSd6HFPk (Izsmiešana)
Dažādas filmas
https://www.youtube.com/user/saferinternetlv/videos
Materiāli par Datora un interneta lietošanas paradumi
Rīks IDRE http://idre.github.io/
Bezmaksas programmatūra bērna drošībai
http://drossinternets.lv/page/285
Rīki vecākiem satura filtrēšanai, interneta lietošanas un drošības mērķiem
https://www.qustodio.com/en/
http://www.phonesheriff.com
https://www.netnanny.com

Eiropas Savienības Safer Internet programmas ietvaros ir izveidots satura filtru apskats:
http://sipbench.eu/phase6.cfm/secid.7

VIII MĀCĪŠANAS RESURSI TIEŠSAISTĒ
www.coursera.com – reģistrējies un mācies tiešsaistē kursos, ko piedāvā pasaules labākas
izglītības iestādes. Visi kursi ir atvērti ikvienam, kā arī piedāvā finansiālu atbalstu atsevišķos
gadījumos.
www.openminded.lv – LU Open Minded ir sadarbībā ar Latvijas Universitāti veidots
klātienes un tiešsaistes izglītības projekts, kas piedāvā pilnveidot sevi un aizrautīgi izzināt
aktuālas tēmas kopā ar Latvijas labākajiem lektoriem.
www.memrise.com – vietne, kur apgūt visdažādākās lietas un tēmas – sakot ar valodām,
beidzot ar mākslu, literatūru, vēsturi, ģeogrāfiju, dizainu un vēl un vēl. Neparasts, atraktīvs
un kreatīvs – tā var raksturot visu šo tiešsaitē kursu pasniegšanas veidu. Grūti aprakstīt,
vērts labāk izmēģināt pašai! Lielākā daļa kursu ir par brīvu!
www.gutenberg.org – Gūtenberga projekts ir grāmatu pasaule, kurā atrodami neskaitāmi
tūkstoši grāmatu, ko vari lasīt tiešsaitē! Gan pasaules klasika, gan mūsdienīgākas grāmatas
– atliek vien ienirt šajā grāmatu pasaulē un izmantot to!
www.openculture.com – vietne, kur ir pieejamas gan bezmaksas audio grāmatas, gan egrāmatas, gan kursi, gan filmas un daudz kas cits. Tēmas? Visdažādākās, visticamāk, ka kaut
ko sev atradīs ikviens interesents – ir vērts izmēģināt.
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www.creativelive.com – neparasta vietne, kur online kursi un semināri notiek „dzīvajā”, tās
ir tiešraides. Daļa ir bezmaksas, bet citas par maksu!
www.futurelearn.com– vietne, kas sadarbojoties ar dažādām pasaules universitātēm,
piedāvā augstas klases bezmaksas kursus un apmācības par dažādām jomām. Te kaut ko
sev interesantu atradīs gan tās, kurām interesē bizness, ekonomika, politika un valodas, gan
tās, kurām tuva māksla, mūzika, vēsture, literatūra, arī sports, veselība, dizains utt.
Ieskaties!
www.drawspace.com – vietne tiem, kas vēlas iemācīties zīmēt vai papildināt savas prasmes
šajā jomā. Te ir atrodami gan bezmaksas, gan maksas kursi, kas ļautu pilnveidot savas
zināšanas un prasmes tieši zīmēšanā.

VII CITI SVARĪGI RESURSI
www.geocatching.com – veselīgs dzīvesveids, radošā domāšana, saliedēšana, komandas
veidošana, patriotisma veicināšana, uzņēmējdarbības veicināšana
www.textgram.me – radošums, jauniešu iesaistīšana un motivēšana, savu sajūtu un ideju
paušana, sevis apzināšanās
www.endomondo.com – aktīvs dzīvesveids, komandas sadarbība
www.evernote.com – laika organizēšana un plānošana, ikdienas efektivitāte, sadarbība,
uzņēmīgums, iniciatīvas un atbildības sajūtas attīstīšana
www.piktochart.com – loģiskā, analītiskā un kritiskā domāšana, radošums, prezentācijas
prasmju attīstīšana
www.edpuzzple.com – vispusīga attīstība personiskajā un profesionālajā izaugsmē,
kompetenču attīstīšana

2016.gada 06.oktobrī
Konferenci organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību „Līdzdalības
platforma” un nodibinājumu „Baltijas Reģionālais fonds” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Rīgas un
Vidzemes reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos
vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas www.jaunatne.gov.lv un www.swiss-contribution.lv
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