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Problēma 

Kādi ir priekšnoteikumi, lai skolotāji efektīvi 

izmantotu informācijas tehnoloģijas savā darbā? 



Izglītības sistēmas 
informatizācijas procesi 

www.liis.lv  



Datorlietošanas un informācijas  
lietošanas prasmes  

“Visi peldam šajā milzīgajā interneta piedāvātajā kultūras okeānā, 

taču, lai to precīzi saprastu, mums jāsekmē digitālā lasītprasme.”  

           E. Rasiedžs 

1950 2000 Gadi 
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Tīklveida partneru sadarbības modelis  

Dinamiskas izmaiņas sabiedrībā.  
Un skolotāja darbā? 

5 partneri – 4 sadarbības saites 

6 partneri – 5 sadarbības saites (+25%) 

5 partneri – 10 sadarbības saites 

6 partneri – 15 sadarbības saites (+50%) 

Lineārais partneru sadarbības modelis 

(Metkāfa likums) 



INFORMĀCIJAS 
TEHNOLOĢIJAS 

SKOLĀ 

Darbarīks 

Multimedijs 

Internets kā 
informācijas 

avots  un 
saziņas vide 

Eksperimenta 
iekārtu 

sastāvdaļa 

• Multimediju dators 

• Skeneris 

     ...... 

IT aprīkojums 

• Datu kamera 

• Videoprojektors 

• Interaktīvā tāfele 

.... 

• Sensori 

• Datu uzkrājēji 

• Datu kameras 

• Fotoaparāts 

• Videokamera 

• Web kamera 

.... 

• Interneta 

pieslēgums 

.... 



INFORMĀCIJAS 
TEHNOLOĢIJAS 

SKOLĀ 

Darbarīks 

Multimedijs 

Internets kā 
informācijas 

avots  un 
saziņas vide 

Eksperimenta 
iekārtu 

sastāvdaļa 

• Tematiskie plāni 

• Atskaites 

• Kontroldarbi 

• Testi 

 ..... 

IT pielietojums 

• Datu vākšana 

• Apstrāde 

• Vizualizēšana 

.... 

• Informācijas resursi 

• Interneta kopprojekti 

• Sociālie tīkli 

• E-mācību vide 

.... 

• Teksts 

• Attēli 

• Video 

• Datorprezentācijas 

• Animācijas 

• Simulācijas 

..... 



IT dabaszinātņu skolotāja darbā 

• Skolotājs informācijas sabiedrībā 

• Priekšmeta skolotājam specifisko lietotņu izmantošana 

• Darbs ar interneta informāciju 

• IT aprīkojums 

• Datorsimulācijas 

• Animācijas, filmas, datorprezentācijas 

• Interaktīvā tāfele 

• IT aprīkojuma izmantošana demonstrējumos un  

laboratorijas darbos 

• Datu apstrāde un vizualizācija 

• Darbs ar informācijas avotiem, WebQuest 

• Kopprojekti 

• E-studiju vide 



Kopsavilkums 

• Studiju organizēšanā jāievēro mūsdienīga mācību procesa organizācijas 

pamatprincipi. 

• Studentu sasniedzamais rezultāts ir IT lietošanas metodisko paņēmienu 

un ar to saistītā  IT aprīkojuma un programmatūras apguve. 

• IT apguvē nepieciešams: 

• apgūt vispusīgas zināšanas un prasmes; 

• radīt vēlmi nemitīgi paplašināt paplašināt zināšanas un prasmes; 

• apgūt prasmi  risināt IT problēmsituācijas; 

• dalies ar zināšanām un prasmēm; 

• mācību darbā veidot mācību/metodiskos līdzekļus, kas sev un citiem 

skolotājiem noderīgi mācību darbā. 

• Studiju saturs noderīgs visu dabaszinātņu skolotāju studijās, ietverot 

tajā priekšmeta specifiku. 

 

 

 



WebQuest – mācību modelis darbam  
ar interneta informāciju 

http://spirtukimija.wordpress.com/ 

Galvenā Lapa Uzdevumi Norise Avoti Vērtēšana Nobeigums 

http://spirtukimija.wordpress.com/
WebQuest lapas/Ieskaties un iepazīsti spirtu un fenolu daudzveidību!.htm
WebQuest lapas/Uzdevumi « Ieskaties un iepazīsti spirtu un fenolu daudzveidību!.htm
WebQuest lapas/Norise « Ieskaties un iepazīsti spirtu un fenolu daudzveidību!.htm
WebQuest lapas/Avoti « Ieskaties un iepazīsti spirtu un fenolu daudzveidību!.htm
WebQuest lapas/Vērtēšana « Ieskaties un iepazīsti spirtu un fenolu daudzveidību!.htm
WebQuest lapas/Nobeigums « Ieskaties un iepazīsti spirtu un fenolu daudzveidību!.htm


Konteksts ķīmijas apguvē - žurnāla 
„Terra” raksts 

Ţurnāls „Terra” 05/2009 (2.-3. lpp) 

Ţurnāla raksts. Daudzveidīgais ogleklis. 

 

 

 

 

 

Ţurnāls „Terra” 03/2005 (2.-3.lpp) 

Ţurnāla raksts. Nanotehnoloģijas ēnas 

puses. 

 

Konteksta analīze un izmantošanas pieredze 

Ţurnālā „Terra” raksts “Daudzveidīgais ogleklis”  tika 

izmantots ķīmijas apguvei 10. klasē, tematā „Atomu un 

vielu uzbūve”. Tas atbilst ķīmijas priekšmeta 

programmas prasībai: 

izprot vielu fizikālo īpašību atkarību no kristālrežģa 

veida. 

Šajā rakstā skolēns iepazīstas ar oglekļa alotropiskajiem 

veidiem – dimantu un grafītu – spēj novērtēt to fizikālo 

īpašību atkarību no kristālreţģa uzbūves. Rakstā minēti 

arī vēl citi oglekļa alotropiskie veidi, piemēram: 

fullerēns, lonsdeilīts, karbīns, M-ogleklis. 

Raksts sniedz arī ieskatu par oglekļa nanocaurulītes 

saturošo materiālu negatīvo ietekmi. 

Šīs mācību stundas sākumā 10.f  klase prognozēja, ka 

mācību stunda, kurā izmanto rakstu, būs garlaicīga. 

Stundas noslēgumā, veicot aptauju, skolēni atzina, ka 

šāda veida mācīšanās ir aizraujoša, jo atklājuši, ka 

ķīmijas mācību saturs ir aprakstīts arī ţurnālos.  

Izmantojot dotos materiālus, skolotājam jāņem vērā, ka 

skolēniem jābūt priekšzināšanām par nanotehnoloģiju 

būtību, veidiem un nozīmi.  



Multimediji 

http://kimsim.hostzi.com/ 



E-mācību vide  

http://skolas.lu.lv/ 


