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Pamatojoties uz Valsts pamatizgl ītības standarta pras ībām mācību
process pamatskol ā jāorganiz ē tā,

lai skol ēni ieg ūtu gan priekšmetisk ās zin āšanas un prasmes lai skol ēni ieg ūtu gan priekšmetisk ās zin āšanas un prasmes 

atbilstoši izgl ītošan ās jomai, atbilstoši izgl ītošan ās jomai, 

gan visp ārējās prasmes, kas atspogu Ĝotas septi Ħos izgl ītošan ās gan visp ārējās prasmes, kas atspogu Ĝotas septi Ħos izgl ītošan ās 

aspektos:aspektos:

anal ītiski kritiskais aspekts; anal ītiski kritiskais aspekts; 

mācīšanās un praktisk ās darb ības aspekts; mācīšanās un praktisk ās darb ības aspekts; 

pašizpausmespašizpausmes un radošais aspekts; un radošais aspekts; 

vērtējošais aspekts; vērtējošais aspekts; 

sadarb ības aspekts; sadarb ības aspekts; 

saziĦas aspekts;saziĦas aspekts;

matemātiskais aspekts.matemātiskais aspekts. 2
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Mainoties izgl ītības priorit ātēm un izgl ītības didaktiskajiem mode Ĝiem, 

mainās ar ī mācību darba organiz ācijas formas un m ācību metožu 

pielietošanas m ērėis. 

Joproj ām skolot āji biolo ăijas stund ās izmanto 

novērojumus, 

eksperimentus, 

demonstr ējumus un citas tradicion ālās mācību metodes, 

bet skolot āja darb ā ienāk ar ī tāda mācību metožu grupa k ā IT izmantošanas 

mācību metodes. 

Ar ī Biolo ăijas pamatizgl ītības standarta projekt ā šīm metod ēm 

biolo ăijas skolot āja stund ās pamatskol ā atvēlēta noz īmīga vieta.
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Meklējot šo m ācību metožu vietu m ācību metožu klasifik ācijā, 

jāatzīst, ka jau jaut ājumā par mācību metožu klasifik āciju valda liela

viedok Ĝu dažādība. 

Pastāv vair āki metožu klasifik ācijas veidi

(Vladimirs Da Ħilovs, 

Boriss Josipovs, 

Isaks Lerners, 

Mirza Mahmutovs u.c.), kuri viens otru neizsl ēdz, bet gan sekm īgi papildina.
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• Ilmārs Freidenfelds un Vladimirs ŪsiĦš atz īst, ka m ūsdienu didaktikas

pras ībām visatbilstoš ākā ir Mihaila Skatkina un Isaka Lernera izveidot ā mācību

metožu klasifik ācija.

• ViĦi par metožu dal ījuma principu izvirza skol ēnu izzi Ħas darb ības specifiku, 

respekt ējot t ās patst āvības un aktivit ātes l īmeni. 

• Šo klasifik āciju vi Ħi veido, vadoties no trim m ācību procesa att īst ības tipiem: 

dogm ātisk ā, 

izskaidrojoš ā,

pētniecisk ā (Zelmenis 1991, 94). 
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• Tādējādi tiek izdal ītas divas reprodukt īvās metodes: 

- izskaidrojoši ilustrat īvā jeb informat īvi recept īvā un 

- reprodukt īvā. 

• Pārējās parasti ir apvienotas ar nosaukumu produkt īvās metodes:

- probl ēmiskais izkl āsts; 

- daĜēju mekl ējumu jeb heiristisk ā un 

- pētniecisk ā metode.

• P.Rozenfelds atbilstoši izmantoja apz īmējumus 

- gatavo zin āšanu metodes un 

- mekl ēšanas metodes (Rozenfelds 1933, 82).
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Izmantojot reprodukt īvās jeb gatavo zin āšanu metodes

skolot ājs dod skol ēnam (vai ar ī skol ēns patst āvīgi

apgūst) gatavas zin āšanas, kas pie Ħemamas par 

absol ūtām. 

Apgūstot š ādas zin āšanas, skol ēns pusl īdz piln īgi var

nodarbin āt tikai savu uztveri, uzman ību un atmi Ħu, bet

pārējo sp ēju att īst ība paliek nov ārtā.
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Ar produkt īvo jeb mekl ēšanas metožu pal īdzību 

skol ēns pats mekl ē un ieg ūst (pēc skolot āja nor ādījumiem vai ar ī

patst āvīgi) subjekt īvi jaunas zin āšanas. 

Strādājot ar š īs grupas metod ēm, skol ēns var vienl īdz pilnv ērt īgi att īst īt 

ne tikai uztveri un atmi Ħu, bet ar ī iztēli, iniciat īvu, gribu, paškontroles 

spēju un dom āšanu. 

Šīs metodes att īsta skol ēnu prasmi izmantot daž ādas dom āšanas 

operācijas, t.i., tren ē spēju analiz ēt, sintez ēt, sal īdzināt, klasific ēt, 

sistematiz ēt, visp ārināt, konkretiz ēt (Laiveniece 1999, 36). 8
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IT izmantošana noz īmē – sadarb ība starp skol ēniem, skolot āju un 
skol ēniem un past āvīga atgriezenisk ā saikne. 

Tas ir savā veidā interakt īvs mācību process. 

To var raksturot “k ā plaša spektra darb ība, kuras dal ībnieki sadarbojas
ar mērėi iegūt zināšanas un prasmes” (Jones 1988, 183).
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Iespējams , ka mijiedarb ības metodes var ētu
pakārtot produkt īvajām jeb mekl ēšanas metod ēm. 

Interakt īvo mācību metožu izmantošanu skolot āja
darbā var uzskat īt par sav ā veidā lielu
izaicin ājumu , 

turkl āt to t ā uztver
gan skol ēni, 
gan skolot āji.
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Skol ēna un skolot āja ac īm:

Skol ēni ātrāk aizraujas –

mācītiesprieks

gandar ījums par paša paveikto klied ē

sākotn ējo mulsumu. 

Toties skolot āji noska Ħoti skeptiski, 

jo uzskata, 

ka tā jau t āda rota Ĝāšanās vien ir. 
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Kur tad paliek zin āšanas?
Zināšanas ir.

Tikai nevis “no ... l īdz”, 
bet 

dzīvas, spriganas, main īgas – paša zin āšanas; 
ar piebildi – es zinu, kur atrast to inform āciju, 

ko vēl nezinu. 

Interakt īvās metodes realiz ācijā izmantot ās 
“rota Ĝas” ir Ĝoti nopietnas.
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Jāsaka gan , 

ka šo metožu lietošanas efektivit āte ir atkar īga

no skolot āja nost ājas, kas Ĝauj vi Ħam izprast p ārmaiĦu
nepieciešam ību, main īt savu metodisko pieeju un m ācīt cit ādi. 

Jaunu metožu izmantošana saist īta ar noteiktu gr ūtību pārvar ēšanu, 

jo skolot ājam ir labpr ātīgi jāatsak ās no m ācību metod ēm, 

kuras vi Ħš ilgstoši ar labiem pan ākumiem izmantojis

(Maslo 1998, 6).
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Pirms skolot ājs ir izl ēmis īstenot IT izmantošanu , kā mācību metodi, 
viĦam pašam

iekš ēji jāatbr īvojas, 

jāiemācās improviz ēt; 

jābūt god īgam un atv ērtam. 

Skolot ājam, ieejot klas ē, jābūt gatavam

improviz ēt dažādu metožu ietvaros, 

tādējādi padarot m ācību procesu saistošu un daudzveid īgu. 

Un, protams, vi Ħa kompetence sav ā mācību priekšmet ā nedr īkst b ūt
bezpersoniska.
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Viena no noz īmīgākajām darbojoties ar IT šai sakar ā ir kooperat īvā
mācīšanās jeb m ācīšanās sadarbojoties . 

Šo terminu veido j ēdzieni: 

kooper ācija (cooperatio – sadarb ība) – darba organiz ācijas forma 
un mācīšanās – person ības att īst ības process, 

kas īstenojas katram cilv ēkam rakstur īgā mācīšanās stil ā. 

Realizējot kooperat īvo m ācīšanos, 

skol ēni izmanto

savu pieredzi, 

savus intelektu ālos un emocion ālos resursus, 

viens otru bag ātina, m āca un m ācās. 
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Kooperat īvā mācīšanās ietver divus m ērėus –

akadēmisko

soci ālo.

Tā pal īdz

att īst īt: vispus īgu skol ēna person ību – bag ātina kognit īvo, 
emocion ālo un gribas sf ēru; “Es” koncepciju, vajadz ības, mot īvus, 
intereses; 

sagatavoties dz īvei demokr ātisk ā sabiedr ībā – saglab āt
autonomiju, uz Ħemties atbild ību, sadarboties un pašaktualiz ēties

(Grigule, Silova 1998, 11).
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Izmantojot kooperat īvo m ācīšanos darb ā ar IT,

starp skol ēnu un pedagogu valda demokr ātiskas 
attiec ības. 

Tās paver iesp ēju 

mācīšanas un 

mācīšanās procesu un 

norisi izveidot cit ādi. 
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Pirmk ārt,

mācību vide klas ē no sl ēgtas sist ēmas pārveidojas par sist ēmu, 
kas ir atv ērta izmai Ħām, jaunin ājumiem un kritiskai 

attieksmei. 

Līdz ar to, inform ācijas pl ūsma k Ĝūst divpus ēja – no pedagoga uz 
audzēkni un no audz ēkĦa uz pedagogu. 

Monologa viet ā veidojas dialogs. 

Otrkārt, tiek dota iesp ēja skol ēniem un pedagogam m ācīties kop ā. 

Treškārt, kooperat īvā mācīšanās nav vienveid īga. 

To, attiec īgi pl ānojot, 

var pielietot jebkur ā klasē, 

veicot jebkuru uzdevumu. 17
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IT izmantošana maina skol ēnu lomu, main ās ar ī pedagoga loma un 
funkcijas. 

Pedagogs vairs nav inform ācijas sniedz ējs, bet gan inform ācijas 
apguves organizators. 

Skolot ājs k Ĝūst par darba pl ānotāju, pal īgu un sadarb ības veicin ātāju 
mācību proces ā. 

ViĦš veido skol ēnu savstarp ējo attiec ību modeli. 
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Kooperat īvās mācīšanās proces ā, 

pedagogam nepieciešams pilnveidot š ādas prasmes: 

redzēt, 

klaus īties,

dzird ēt,

atcer ēties,

just,

nojaust,

sadarboties, 

izprast,

uzdot jaut ājumus,

izaicin āt,

plānot, organiz ēt, vad īt, dot padomus, piem ēroties, analiz ēt utt. 19
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Pētot IT izmantošanas iesp ējas mācīšanās ietekmi uz skol ēniem , 

nācies secin āt, ka tiem skol ēniem, kuri m ācās sadarbojoties, ir: 

augst āki akad ēmiskie sasniegumi; 

lielāks inform ācijas apjoms atmi Ħā; 

lielāks soci ālais atbalsts; 

augst āks pašv ērtējums; 

mērėtiec īgāka uzved ība; 

elāka motiv ācija; 

pozit īvāka attieksme pret skolu, 

pedagogu, 

mācību priekšmetu,

mācīšanos. 20
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Tomēr metode neb ūt nav bez tr ūkumiem.

IT izmantošana m ācību proces ā

dažreiz prasa vair āk prasmju, nek ā skolot ājs sev ī spēj sakopot
īpaši, ja skolot ājs nav kompetents. 

Bez pietiekami prasm īgas skolot āja ievirzes skol ēni

nevar: nodot cits citam nepareizas zin āšanas; 

iecien īt pat īkamas grupu nodarb ības vair āk par paties ību
vai pareizu atbildi; 

kĜūt pārāk atkar īgi no citiem biedriem;

piedal īties p ārāk maz vai gluži pret ēji; dzird ēt no citiem
biedriem, ka vi Ħi ir “nekompetenti”. 
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Šīs iesp ējas noz īmē, ka 
skolot ājam vienm ēr jābūt modram un 

jāredz, kas notiek grup ā, str ādājot ar kooperat īvo
mācīšanās metodi.

(Geidžs, Berliners 1999, 419)
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Kā vienu no m ācīšanās paĦēmieniem min ēsim grupu darbu.

Kaut ar ī, kā darbs grup ās tiek izmantots visplaš āk, tom ēr jāatzīst, ka 
daudzu skol ēnu pieredze š āda veida grupu darb ā ir neliela vai ar ī tās 
nav nemaz. 

Tādos gad ījumos, skol ēnu sadarb ība jāveido tikpat r ūpīgi k ā jebkura 
cita iema Ħa, nemēăinot p āriet pie sarež ăītā, kamēr nav apg ūts 
vienk āršais.
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Biolo ăijas pamatizgl ītības standarta projekt ā atzīmēts,

ka grupu darbs: salied ē klasi; sekm ē komunik āciju; veicina zin āšanu 
pilnveidi; padzi Ĝina tēmas izpratni; aktualiz ē skol ēnu pieredzi;
nodrošina vienl īdzīgas piedal īšanās iesp ējas; dod iesp ēju saskat īt un 
respekt ēt atš ėir īgus viedok Ĝus; dod iesp ēju atrast domu biedrus. Šeit 
arī minēts, ka skolot āja loma grupu darba realiz ācijā “ir darba 
organiz ētājs un konsultants”.

Līdz ar to, no skolot āja grupu darba organiz ēšana prasa lielu 
ieguld ījumu stundas sagatavošanas proces ā – stundu izpl ānojot, 
sagatavojot pal īgmateri ālus un p ārdom ājot instrukciju. 

Savuk ārt stundas laik ā skolot ājs ir relat īvi maz āk nodarbin āts.
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Biolo ăijas stund ās lieliska iesp ēja IT grupu darb ā izmantot ir iepriekš 
apgūto zin āšanu, prasmju un iema Ħu atkārtošan ā un apkopošan ā 
mācību temata nobeiguma da Ĝā. 

Kā Ĝoti pozit īvs moments šeit minams, ka kop īga atkārtošana atvieglo 
kavētā atgūšanu skol ēniem, kuri nav var ējuši piedal īties visa temata 
apguv ē. 

Tāpat grupu darbs svar īgs jaun ās vielas apguv ē, kad iesp ējama 
skol ēnu person īgās pieredzes izmantošana.
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Datora k ā IT metožu pielietošanas starpnieka ir m ūsdienu izgl ītības 
pras ībām atbilstošas metodes, kuru m ērėis ir aktiviz ēt skol ēnu un 
rad īt labv ēlīgus apst ākĜus katra skol ēna potenci ālo sp ēju optim ālai 
att īst ībai.

Pašreiz ējos apst ākĜos, mūsupr āt, IT ir sava veid ā - interakt īvās 
mācību metodes, kuras  var tikt izmantotas daž ādās pieej ās izgl ītībai 
un mācību procesam, l īdz ar to atš ėir īgi būs to pielietošanas m ērėi un 
galarezult āti.

IT izmantošana rada vidi, kur ā skol ēni jūtās labi; t ās veicina 
mācīšanās prieku un rada iesp ēju skol ēna izaugsmei.

IT un konkr ēti datora izmantošana stund ās sekm ē skol ēna un 
skolot āja sadarb ību.

IT izmantošana veicina skol ēna patst āvīgu mācīšanos.
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Svar īgi p ārliecin āt skolot ājus par datora k ā IT metožu pielietošanas 
starpnieka noz īmīgumu un nepieciešam ību t ā ieviešanu ikdienas darb ā 
mācību uzdevumu un m ērėu sasniegšanai.

Lietojot šo metodi īsā laika posm ā apgūst liel āku m ācību vielas apjomu, 
jo, individu āli str ādājot, tas pras ītu vair āk laika.

Skol ēni atz īst, ka ieguvuši ir visi – gan sekm ēs lab ākie, gan v ājākie, ka, 
mācot viens otru, lab āk izpratuši m ācību vielu, bijuši spiesti uzman īgi 
klaus īties, vair āk jaut ājuši un k Ĝuvuši pras īgāki pret grupas biedriem.

Darbu stund ās var vari ēt gan p ēc grupu skaita (sadalot tematu vair ākos 
apakštematos), gan p ēc uzdevumiem pamatgrup ās un apakšgrup ās, gan 
pēc pārbaudes veidiem – piem ēram, veicot testu.

Kā vien īgais tr ūkums j āatzīst laika limits, jo vien ā mācību stund ā piln ībā 
apgūt tematu var tikai sp ēcīga klase. Apg ūstot plaš āku t ēmu, ar piln ā 
mērā paredzamo nepieciešams str ādāt ar ī vairākas mācību stundas.
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