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Kas main ījies Latvij ā
pēdējo sešu gadu laik ā? 

• IKT aprīkojums skolās 
• Skolotāju apmācība (semināri, tālākizglītības kursi)
• Metodisko materiālu piedāvājums

• ESF VISC projekts “Dabaszinātnes un matemātika”
(2005 – 2008 vidusskolas posms 50 pilotskolas)
(2008 – 2011 pamatskolas posms 26 pilotskolas un 33 
atbalsta skolas)

• ERAF projekts “Kvalitatīvai dabaszinātĦu apguvei atbilstošas 
materiālās bāzes nodrošināšana
no 2010. g.  – 222 vidusskolas





Pieredze darb ā ar interakt īvo tāfeli 



Kāda veida materi ālus lieto uz 
interakt īvās tāfeles



Ar kādu mērėi lieto interakt īvo tāfeli



Interakt īvā tāfele un skolot āja profesion ālā
kompetence [C.Betcher, M.Lee 2009]

1. fāze. Ierastas lietas, ierast ā veidā ...

3. fāze. Jaunas lietas, jaun ā veidā ...
2. fāze. Ierastas lietas, jaun ā veidā ...



Kāda pal īdzība nepieciešama



Prasmes …

• tehnika 
(kā sasl ēgt, pārstart ēt, nokalibr ēt utml.)

• programmat ūra
(kā lietot programmat ūru; p ārzināt programmat ūras 
iespējas)

• metodika
(kā lietot interakt īvo t āfeli m ācību proces ā; 
ar kādu mērėi; kāds būs skol ēniem sasniedzamais 
rezult āts; k ādus materi ālus utml.)



Att īst ības tendences

• Interakt īvā tāfele
(nodrošina iesp ēju interakt īvi darboties ar
mācību materi ālu) 

• Interakt īvais projektors …

• Interakt īvās virsmas 
(vienlaikus l īdz seši lietot āji)

Jārunā par r īku, kas nodrošina iesp ēju interakt īvi
darboties ar m ācību materi ālu



Prasmes …

• tehnika 

• programmat ūra

• metodika
(kā lietot interakt īvo t āfeli m ācību proces ā; 
ar kādu mērėi; kāds būs skol ēniem sasniedzamais 
rezult āts; k ādus materi ālus utml.)

• tālākizgl ītības kursi un semin āri
• augstskolas studiju proces ā
• labās prakses piem ēri 



Pētījumi pasaul ē …

• pieejam ība  – valsts atbalsts 1; 
UK (2002 – 2005) 80% pamatskolu (4 un vair āk)
90% vidusskolu (vid ēji 11)
Latvija (2005 – 2011) 50% skolu (vismaz 1 un vair āk)

• tehnolo ăijas skol ā
ko ar t ām dar īt?
skolot āju apm ācība

• lokāli l īdz 2004. gadam 
skolot āji prakti ėi – pētot skol ēnu un skolot āju uztveri
pamat ā sākumskol ā2, 3



Pētījumi pasaul ē …

• valsts a ăentūru pas ūtījums 1,4,5

kā interakt īvo t āfeli lieto klas ē; kā to lietot m ācību
procesa uzlabošanai; k ā iesaist īt visu klasi

• pētījumu rezult āti zin ātniskaj ā literat ūrā (no 2007) 6

mērėtiec īgs interakt īvās tāfeles lietojums m ācību
proces ā; kādi faktori ietekm ē interakt īvās tāfeles
noz īmi m ācību proces ā

• skolot āju sagatavot ības noz īmīgums 9,10,11,12,13

IT prasmes, metodikas p ārzināšana
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Secinājumi

• lietojot interakt īvos r īkus:
kvalitat īvāks m ācību process;
paplašin ātas m ācīšanas un m ācīšanās iesp ējas;
uzskat āmi skaidrot j ēdzienus, model ēt situ ācijas;
organiz ēt interakt īvu m ācību procesu

• interakt īvo r īku kl ātbūtne klas ē rada iesp ēju organiz ēt
mērėtiec īgu un interakt īvu m ācību procesu, ta ču
nenodrošina to autom ātiski

• skolot āju sagatavošan ā būtisks uzsvars j āliek uz
metodiku, pieredzi aizg ūstot no 
skolot ājiem – prakti ėiem



Paldies par uzman ību!


