
PAMĀCĪBA SKOLOTĀJIEM
DARBAM AR WIZER.ME

REĢISTRĀCIJA 

Internetpārlūkā atveriet mājaslapu wizer.me
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Piereģistrējieties, spiežot “Join now”

Izvēlieties profila veidu - “Teacher” (Skolotājs)
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izmantojot jau esošu
Google, Edmodo vai

Microsoft kontu
izveidojot jaunu wizer.me

profilu, ievadot savu e-pastu,
izveidojot paroli un nospiežot

"Sign up"(Reģistrēties)

Izvēlieties reģistrācijas veidu:
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Obligāti ievadiet vārdu un uzvārdu.
Ja vēlaties, ievadiet arī titulu un valsti.

Spiediet "Done!" (Pabeigts)



Jaunajā logā nospiediet uz
"PRIVATE" (PRIVĀTS), tas padarīs

šo darba lapu "PUBLIC"
(PUBLISKS) (nepieciešams,

izmantojot bezmaksas versiju - 
 maksas versijā darba lapa var būt

privāta)

Tās pašas internetpārlūka cilnes adrešu joslā iekopējiet saiti uz vēlamo darba
lapu:

Padomju deportācijas - https://app.wizer.me/preview/CW639L
Ebreju vēsture Latvijā un holokausts - https://app.wizer.me/preview/6BTCXE

“Use worksheet” ļaus Jums saglabāt
darba lapas kopiju, kuru varēsiet arī

labot (dzēst/izveidot jaunus
uzdevumus, mainīt punktu skaitu u.

tml.) un uzdot "Assign"
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DARBA LAPAS UZDOŠANA2

Nospiežot “Assign now”, varēsiet
uzreiz šo darba lapu uzdot

skolēniem. Arī tiks izveidota darba
lapas kopija, kuru vēlāk varēsiet

apskatīt sadaļā "Worksheets"

https://app.wizer.me/preview/CW639L
https://app.wizer.me/preview/6BTCXE
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Spiediet "CREATE ASSIGNMENT" 
 (IZVEIDOT UZDEVUMU)

Sadaļā "Name" ierakstiet uzdotās
darba lapas nosaukumu, piemēram,

"Deportācijas - 9.kl."

Google Classroom
Saite

PIN kods
Iegultais kods

Zem sadaļas "Assign to students"
(Uzdot skolēniem) ir 4 opcijas:

1.
2.
3.
4.

Ja nelietojat Google Classroom, tad
iesakām uzdot ar saiti vai PIN kodu 

 

1. 2.

3. 4.
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Nokopēto PIN kodu vai saiti kopā ar
instrukciju skolēniem nosūta

skolēniem e-pastā vai elektroniskajās
skolvadības sistēmās (E-klase,

Mykoob) vai citā Jūsu izvēlētā veidā.

Spiediet uz saites pogas (2.),
nokopējiet saiti.

Spiediet uz PIN koda pogas (3.),
nokopējiet kodu.



Atvērto darba lapu ir iespējams “Create & Edit” (Veidot un labot”),
“Review”(Pārskatīt), “Assign to learners” (Uzdot izglītojamajiem). Lai

apskatītu skolēnu atbildes jāspiež “Answers” (Atbildes).

IESNIEGTO DARBU APSKATĪŠANA/VĒRTĒŠANA

Sadaļā “Worksheets” (Darba lapas) var apskatīt visas Jūsu veidotās un
nokopētās darba lapas. Nospiežot uz konkrētās darba lapas, tā tiks atvērta.
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Kreisajā malā ir visu skolēnu saraksts, kuri ir iesnieguši izpildīto
darba lapu. Iespējams redzēt arī rezultātu un aizpildīšanas laiku. 



Automātiskais rezultāts neatbilst patiesajam vērtējumam, pirms skolotājs nav
pārskatījis skolēna atbildes uz atvērtajiem jautājumiem (OPEN QUESTIONS). Pie

katra šāda jautājuma skolotājam ir jāieraksta skolēna iegūto punktu skaitu.
Skolotājam ir iespēja arī komentēt skolēna darbu ar rakstisku vai audio ziņu, ko

skolēnam vēlāk ir iespējams lasīt/klausīties.

Kad labošana ir pabeigta, lapas augšpuses labajā pusē spiediet “Send
feedback”, lai nosūtītu savu atsauksmi skolēniem. Ja vēl neesat pabeidzis

labošanu, tad ir iespēja arī saglabāt bez nosūtīšanas.
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