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ANOTĀCIJA 

Maģistra darba „Izglītības kvalitāte un IKT izmantošana dabaszinātņu mācību procesā” 

mērķis ir izpētīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošanas iespējas un 

pieredzi dabaszinātņu mācību procesā un izstrādāt ieteikumus izglītības jomā iesaistītajiem IKT 

jēgpilnas izmantošanas pilnveidei.  

Teorētiskajā daļā analizēti 82 literatūras avoti par izglītības kvalitāti, apkopota valstu 

pieredze par IKT ieviešanu un lietošanu dabaszinātņu priekšmetos. Empīriskajā daļā veikta 118 

pamatskolu dabaszinātņu skolotāju, 545 7. – 9. klašu skolēnu anketēšana, divu eksperšu 

intervēšana. Izmantojot aprakstošās statistikas metodes, iegūti rezultāti, kas norāda mācīšanās 

rezultātu saistību ar IKT lietošanu, skolotāju un skolēnu pieredzi IKT izmantošanā un izvirzīti 

ieteikumi valsts, skolas un indivīda līmenī IKT lietošanas pilnveidei. 

Atslēgas vārdi: izglītības kvalitāte, skolēnu mācīšanās rezultāti, informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas, dabaszinātnes, pamatskola. 

  



 

ABSTRACT 

The aim of the Master's „Quality of Education and the Use of ICT in the Science Teaching 

and Tearning Process” is to explore the possibilities and experience of the use of Information 

and Communication Technologies (ICT) in the science teaching and learning process and to 

develop recommendations for improving the meaningful use of ICT for those involved in 

education. 

In the theoretical part has been analyzed 82 literature sources of the quality of education,  

summarised national experience of ICT deployment and usage in science subjects. In the 

empirical part  118 primary school science teachers, 545 7th - 9th grade students were surveyed 

and 2 experts were interviewed. Using descriptive statistical methods, results have been 

obtained that indicate the connection of learning outcomes with the use of ICT, teachers and 

students experience in the use of ICT and recommendations have been made at the national, 

school and individual level improvements of ICT usage. 

Keywords: quality of education, students learning outcomes, information and 

communication technologies, science, primary school. 
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APZĪMĒJUMU SARAKSTS  

IEA – International Association for the Evaluation of Educational Achievement jeb 

Starptautiskā izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācija 

IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

MOOC – Massive Open Online Courses jeb Masveida atvērtie tiešsaistes kursi 

OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development jeb Ekonomiskās 

sadarbības un attīstības organizācija 

PISA – Programme for International Student Assessment jeb Starptautiskā skolēnu 

novērtēšanas programma 

TALIS – Teaching and Learning Interantional Survey jeb Starptautiskais mācību vides 

pētījums 

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization jeb 

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija 
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IEVADS 

Izglītībai, gluži kā citām tautsaimniecības nozarēm, mūsdienās arvien biežāk nākas 

saskarties ar dažādiem izaicinājumiem, kas saistīti ar globalizācijas ietekmes pieaugumu. 

Izglītība ir ceļš uz reģiona, valsts, sabiedrības, ģimenes, indivīda labklājību un ekonomisko 

izaugsmi. Palielinoties darba tirgus pieprasījumam, aizvien pieprasītāka kļūst augstāka 

izglītības kvalitāte (Blūma, 2013; Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2015). Tāpēc nozīmīgi 

kļūst jautājumi par izglītības būtību, kādai tai ir jābūt, kas ir izglītības kvalitāte un kā to mērīt, 

lai sagatavotu cilvēkus atrisināt ne tikai šodienas problēmas un uzdevumus, bet arī, lai viņi būtu 

spējīgi to darīt nākotnē. Galvenais uzdevums skolas direktoram, vietniekiem un skolotājiem ir 

izvirzīt izglītības mērķus un strādāt, jo, kā norāda arī D. Blūma, skolas administrācijas un 

skolotāju profesionalitāte ir sākuma punkts panākumiem un izglītības kvalitātei (Blūma, 2013). 

Izpratne par to, kas ir izglītības kvalitāte, pētnieku starpā ir dažāda. Vieni to skaidro 

saistībā ar izglītībā ieguldītajiem resursiem, piemēram, laiku, infrastruktūru un cilvēkresursiem, 

kas ir gan skolēni, gan skolotāji. Citi ar izglītības procesu, kas ir mācīšana un mācīšanās, un 

rezultātiem: lasītprasmi, vērtībām, tālākizglītību un eksāmenu rezultātiem. Lai gan pastāv 

vairāki izglītības kvalitātes rādītāji un novērtēšanas aspekti, tomēr kā būtiskāko vairāki pētnieki 

min skolēnu mācīšanās rezultātus (Kangro, 2000; Kellaghan & Greaney, 2001; Nielsen, 2006). 

Ģimenes sociāli ekonomiskais statuss, skolas mikroklimats, mācību stundu kavējumi, 

skolotāju kvalifikācija un vēl daudzi citi faktori ietekmē skolēnu mācīšanās rezultātus (Chiao 

& Chiu, 2018; Hattie, 2017; Laizāne, 2014; Krasnopjorovs, 2017). Mūsdienās pie šiem 

faktoriem pieskatāms arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) lietojums. IKT 

izmantošana dabaszinātņu mācību procesā sniedz daudz iespēju, piemēram, skolēni var  

mācīties jebkurā vietā un laikā, pilnveidot digitālo kompetenci, izmantot mācību materiālus, 

kas nav bijuši skolā, kā arī iespējami daudzveidīgi informācijas pasniegšanas formāti: 

dokumenti, prezentācijas, video, animācijas utt. Iespējams piekļūt arī pasaules mēroga 

resursiem, izveidot un veikt darbības, kas reālajā dzīvē nebūtu iespējamas, izmantojot virtuālās 

laboratorijas un simulācijas. IKT lietošana uzlabo skolēnu motivāciju mācīties, kā arī mācīšanas 

un mācīšanās kvalitāti (Ali & Equbal, 2020; Fransson, Lindberg & Olofsson, 2018; Lawrence 

& Tar, 2018). Līdz ar to iespējams teikt, ka skolēnu mācīšanās rezultāti, tādejādi arī izglītības 

kvalitāte, uzlabojas, ja mācību procesā izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. 

Tomēr, aplūkojot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Organisation of 

Economic Cooperation and Development (OECD) Starptautiskās skolēnu novērtēšanas 

programmas rezultātus, var secināt, ka Latvijas un arī citu valstu skolēnu vidējie testa rezultāti 
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dabaszinātnēs un pārējās saturiskajās jomās samazinās, palielinoties IKT lietošanas laikam gan 

skolā, gan ārpus skolas (Geske, Grīnfelds, Kangro, & Kiseļova, 2016; OECD, 2015). 

Līdz ar to rodas nepieciešamība saprast, kādas ir IKT izmantošanas iespējas dabaszinātņu 

mācību procesā, kas ir jēgpilna tehnoloģiju lietošana un kāda ir pašreizējā valstu, skolotāju un 

skolēnu pieredze saistībā ar IKT izmantošanu dabaszinātņu mācību procesā. Iegūstot šādu 

informāciju, iespējams veikt secinājumus par to, kas pašlaik tiek teicami darīts un ko būtu 

nepieciešams pilnveidot dažādos izglītības sistēmas līmeņos, lai IKT izmantošana dabaszinātņu 

mācību procesā sniegtu pozitīvu ietekmi uz skolēnu mācīšanās rezultātiem un izglītības 

kvalitāti kopumā. 

Pētījuma objekts: IKT izmantošana dabaszinātņu priekšmetu stundās. 

Pētījuma mērķis: izpētīt IKT izmantošanas iespējas un pieredzi dabaszinātņu mācību 

procesā un izstrādāt ieteikumus izglītības jomā iesaistītajiem IKT jēgpilnas izmantošanas 

pilnveidei. 

Pētījuma uzdevumi: 

1. Veikt zinātniskās literatūras analīzi par izglītības kvalitāti, IKT izmantošanas 

nepieciešamību un iespējām dabaszinātņu mācību procesā; 

2. Apkopot IKT ieviešanas un lietošanas pieredzi dabaszinātņu mācību procesā 

dažādās valstīs; 

3. Izveidot aptauju pamatskolas dabaszinātņu skolotājiem un 7. – 9. klašu skolēniem, 

kā arī izveidot interviju ekspertiem par IKT lietošanu dabaszinātņu mācību 

procesā; 

4. Apkopot un izanalizēt pētījumā iegūtos rezultātus un izdarīt secinājumus par IKT 

pieejamību, izmatošanu, priekšrocībām un trūkumiem, kā arī nepieciešamajiem 

uzlabojumiem; 

5. Izveidot ieteikumus, kā pilnveidot IKT lietošanu dabaszinātņu mācību procesā 

izglītības sistēmas, skolas un indivīda līmenī. 

Pētījuma jautājums: kāda ir skolotāju un skolēnu pieredze IKT izmantošanā 

dabaszinātņu mācību procesā, un tās ietekmē uz mācīšanās rezultātiem? 

Pētījuma metodes: 

 zinātniskās literatūras analīze; 

 aptauja, intervija; 

 aprakstošās statistikas metodes. 

Pētījuma bāze: 

 82 literatūras avoti; 

 118 pamatskolas dabaszinātņu skolotāji un 545 7. – 9. klašu skolēni; 
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 2 ekspertes. 

Darba struktūra: maģistra darbu veido anotācija latviešu un angļu valodā, saturs, 

apzīmējumu saraksts, ievads, 4 nodaļas un 8 apakšnodaļas, nobeigums. Darbā iekļauti 27 attēli, 

3 tabulas, 3 pielikumi un 82 izmantotās literatūras avoti. Darba apjoms ir 72 lpp. 
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1. IZGLĪTĪBAS KVALITĀTE 

Tā kā maģistra darba mērķis ir izpētīt IKT izmantošanas iespējas un pieredzi dabaszinātņu 

mācību procesā un izstrādāt ieteikumus izglītības jomā iesaistītajiem IKT jēgpilnas 

izmantošanas pilnveidei, vispirms nepieciešams izprast izglītības kvalitātes saistību ar IKT. 

Tāpēc ir svarīgi izprast izglītības kvalitātes jēdzienu, kā izglītības kvalitāte tiek noteikta un kādi 

ir tās galvenie rādītāji. 

1.1. Izglītības kvalitātes jēdziens 

Kvalitatīva izglītība paaugstina cilvēka dzīves kvalitāti un veicina katras valsts attīstību. 

Lai gan izglītības kvalitāte ir plaši lietots jēdziens, tomēr tai viennozīmīga skaidrojuma nav. Šis 

jēdziens tiek analizēts gan kā izcilība izglītībā, izvirzīto mērķu sasniegšana, gan kā skolēnu un 

skolotāju darbība jeb process, gan kā augsti skolēnu mācīšanās sasniegumi, rezultāti. Turklāt 

jēdziena neviennozīmīgā izpratne var ietekmēt izglītības kvalitātes novērtēšanu (Global 

Education Monitoring Report Team, 2004; Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2015; Peršēvica, 

2013; Thomas, 2003). 

Latvijas izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. – 2020. gadam apakšmērķī „Izglītības 

vide: paaugstināt izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un attīstot atbilstošu 

infrastruktūru” ir minēti vairāki uzdevumi un galvenie pasākumi, kas saistīti ar izglītības 

kvalitāti, tomēr tie nesniedz pilnīgu izpratni par to, kas ir izglītības kvalitāte (Izglītības un 

zinātnes ministrija, 2013, 66.lpp.). Arī informācijā, kas pieejama Skola2030 mājas lapā un ar 

kompetenču pieeju mācību saturā saistītajiem Ministru kabineta noteikumiem, nav skaidri 

definēts, kas tiek saprasts ar jēdzienu „izglītības kvalitāte”. Tomēr, no publiskotās informācijas, 

autore secina, ka izglītības kvalitāti raksturo tas, vai skolēns noteikta izglītības posma beigās 

būs sasniedzis izvirzītos sasniedzamos rezultātus katrā mācību jomā, kas ir saistīti ar caurviju 

prasmēm un vērtībās balstītiem tikumiem (Skola2030, 2019). 

Apkopojot informāciju par izglītības kvalitātes jēdziena skaidrojumu, darba autore guva 

apstiprinājumu D. Blūmas (Blūma, 2013) paustajam, ka jebkura līmeņa izglītības iestādē ir 

vispārpieņemts izglītības kvalitāti noteikt izmērāmos rādītājos. Ja iepriekš izglītības kvalitātes 

rādītāji bija saistīti ar konkrētām zināšanām un prasmēm, tad mūsdienās veidojas zināšanu un 

prasmju saistība ar spēju mācīties visa mūža garumā, kas tiek ietverts kompetenču pieejas 

mācību saturā. Līdz ar to izglītības kvalitāte ir jāizsaka gan kvantitatīvos, gan kvalitatīvos 

aspektos. Lai saprastu, kam jābūt ietvertam jēdziena saturā, nepieciešams izprast izglītības 

kvalitātes aspektus, kas apkopoti 1.1. attēlā. Dotie aspekti ir savstarpēji saistīti un trūkumi kādā 

no tiem ietekmē citus un izglītības kvalitāti kopumā. 
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1.1. att. Izglītības kvalitātes aspekti, autores veidots pēc Global Education Monitoring Report Team 

(2004)  

Jaunākajā izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveides un ieviešanas starpziņojumā 

(Vossensteyn, Kaiser, Jovaišs, Bolinskis, Kovaļevskis, Jongbloaed, .. Redko, 2019) tika 

atspoguļota izglītības kvalitātes definīcija, kuru veido četras komponentes: atbilstība mērķim, 

kvalitatīvas mācības, iekļaujoša vide un laba pārvaldība (skat. 1.2. attēlu). Minētās četras 

komponentes tiek iedalītas apakškomponentēs, kas tālāk tiek iedalītas uzdevumos un to 

rādītājos. Autore šajā izglītības kvalitātes skaidrojuma kontekstā vēlas izcelt komponentes 

atbilstība mērķim apakškomponenti kompetences un sasniegumi, komponentes kvalitatīvas 

mācības apakškomponenti izglītības programmu īstenošana, kā arī komponentes iekļaujoša 

vide apakškomponenti infrastruktūra un resursi, jo šajos iedalījumos tiek iekļauts maģistra 

darbā pētītais izglītības kvalitāti ietekmējošais faktors, kas ir informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas. 
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1.2. att. Izglītības kvalitātes komponentes un to apakškomponentes, iegūts no Vossensteyn, Kaiser, 

Jovaišs, Bolinskis, Kovaļevskis, Jongbloaed, .. Redko (2019) 

Apkopojot izglītības kvalitātes skaidrojumus (skat. 1.1. tabulu), var secināt, ka jēdziena 

dažādību ietekmē izglītības daudzveidīgās funkcijas un ieinteresētās puses. Tāpēc, pēc autores 

domām, izglītības kvalitāte ir subjektīvs jēdziens, jo katrai iesaistītajai personai – izglītības 

iestādei, tās darbiniekiem, skolēniem, vecākiem, darba devējiem – jēdziens nozīmē ko 

atšķirīgu. Tomēr šīm ieinteresētajām pusēm būtu jābūt ar līdzīgiem viedokļiem par procesu un 

rezultātu, kas uzsvērts arī apkopotajos skaidrojumos. Līdz ar to izglītības kvalitātes noteikšanā 

būtiska nozīme ir procesam un rezultātam, kas atspoguļojas iepriekš izvirzītā mērķa 

sasniegšanā. To norāda arī L. Paņina, izglītības kvalitāti raksturojot gan kā procesu, gan kā 

rezultātu: „izglītības kvalitāte ir pazīmju un īpašību kopums, kas raksturo izglītības kā procesa 

un izglītības kā rezultāta atbilstību sabiedrības un indivīda prasībām un vajadzībām, sociālajām 

normām un valsts izglītības standartiem” (Paņina, 2007, 52. lpp.). Līdz ar to autore izglītības 

kvalitāti definē kā atbilstību iepriekš izvirzītam mērķim, tas ir, izglītības procesa un rezultāta 

atbilstība valsts izglītības standartam. 

1.1. tabula 

Dažādu autoru un avotu skaidrojums par izglītības kvalitātes jēdzienu, autores veidots 

Autori, avots Izglītības kvalitātes jēdziena skaidrojums 

Global Education Monitoring 

Report Team, 2004 

Izglītojamie un to daudzveidība; valsts ekonomiskais un sociālais 

konteksts; materiālie resursi un cilvēkresursi; mācīšanas un 

mācīšanās process; rezultāti un ieguvumi 

Skola2030, 2019 Izvirzīto sasniedzamo rezultātu sasniegšana katrā mācību jomā, kas 

saistīti ar caurviju prasmēm, tikumiem 
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1.1. tabulas turpinājums 

Izglītības un zinātnes 

ministrija, 2017 

Ieguldījumi; izglītības process; mācību rezultāti 

Paņina, 2007 Pazīmju un īpašību kopums, kas raksturo izglītības procesa, 

izglītības rezultātu atbilstību sabiedrības, indivīda prasībām un 

vajadzībām, sociālajām normām, valsts izglītības standartam 

Vossensteyn, Kaiser, Jovaišs, 

Bolinskis, Kovaļevskis, 

Jongbloaed, .. Redko, 2019 

Komponentes: atbilstība mērķim, kvalitatīvas mācības, iekļaujoša 

vide, laba pārvaldība 

Izglītības kvalitātes noteikšanu un pilnveidošanu Latvija un pārējās pasaules valstis veic 

atbilstoši izglītības standartam un piedaloties arī starptautisku organizāciju pētījumos. 

Piemēram, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD – Organisation for 

Economic Co-operation and Development) pētījumos par skolēnu matemātikas, dabaszinātņu 

un lasīšanas sasniegumiem Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā (PISA – 

Programme for International Student Assessment). Šajos pētījumos uzdevumi skolēniem netiek 

veidoti katrai valstij atsevišķi, ņemot vērā tās izglītības standartu, līdz ar to var rasties pretrunas 

saistībā ar autores izvirzīto izglītības kvalitātes jēdziena skaidrojumu. Starptautisko pētījumu 

uzdevumos tiek noteiktas skolēnu kompetences dažādās jomās, ar jēdzienu „kompetence” 

saprotot skolēna kā indivīda spēju lietot zināšanas, prasmes un paust attieksmi, risinot 

problēmas visdažādākajās situācijās (Valsts izglītības satura centrs, 2016a). Tomēr 

starptautiskajos pētījumos skolēniem veicamie uzdevumi atbilst obligāti apgūstamajam mācību 

saturam, kas ietverts valsts izglītības standartā, ko norāda OECD PISA dabaszinātņu ietvara un 

Latvijas pamatizglītības standarta salīdzinājums (Romanovska, 2014). Līdz ar to autores 

izglītības kvalitātes skaidrojums ir attiecināms ne tikai uz vienu konkrētu valsti, bet lietojams 

arī saistībā ar OECD PISA pētījumu rezultātiem. 

Autoriem par izglītības kvalitātes jēdzienu nav vienotas nostājas, tomēr ir iespējams 

izšķirt dažas kopīgas iezīmes, kā, piemēram, izvirzītā mērķa sasniegšana, process un rezultāts. 

Ar izvirzīto mērķi saprotot to, kas ir jāsasniedz, jāzina un jāprot, procesu kā skolotāja 

profesionālo darbību, skolēnu darbības mācību procesa laikā, izglītības iestādes darbību, 

rezultātu kā skolēnu mācību sasniegumus, absolventu skaitu, kas turpina iegūt izglītību 

augstākā pakāpē un citi. Izglītības kvalitāti nosaka novērtēšanas procesā, iegūstot informāciju, 

datus un izdarot spriedumus par to. 

1.2. Izglītības kvalitātes novērtēšana 

Kvalitātes noteikšanai un pilnveidošanai ir nepieciešams veikt novērtēšanu. Attīstoties un 

mainoties sabiedrībai, arī izglītība ir spiesta mainīties, tāpēc mainās izglītībai izvirzītie mērķi. 

Ja agrāk par izglītības kvalitātes pamatu tika uzskatītas konkrētas zināšanas un prasmes, kuras 
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jāapgūst, tad mūsdienās kvalitatīvas izglītības mērķis ir spēja nodrošināt iespēju personai apgūt 

tādas zināšanas un prasmes, kas nodrošinās iespēju mācīties visa mūža garumā (Blūma, 2013). 

Zinātniskajā literatūrā tiek norādīts, ka izglītības kvalitāti var analizēt, izmantojot trīs 

dažādus elementus, turklāt tajos atspoguļojas izglītības kvalitātes aspekti, kuri tika apkopoti 

1.1. attēlā. Viens no šiem izglītības kvalitātes vērtēšanas elementiem ir ieguldītie resursi 

izglītības sistēmā. Tie ir skolotāju kvalifikācija un pieredze, skolēnu skolas apmeklējums, 

mācību materiālu nodrošinājums, pieejamība un IKT izmantošana. Produktivitāte un rezultāti, 

piemēram, skolēnu attīstība, attieksme un eksāmenu rezultātu. Trešais elements ir process: 

vadības darba rezultāti, kas saistāmi ar ieguldītajiem resursiem, skolotāju profesionālā 

pilnveide, plānošana, sadarbība un mācīšanās apjoms (Chapman & Adams, 2002; Coates, 

2009). 

Eiropas komisijas Eurydice ziņojumā tiek norādīts, ka „vērtēšanas kritērijus veido divi 

komponenti, proti, parametrs vai vērtējamās jomas mērāmais aspekts un standarts jeb etalons, 

izpildes līmenis vai norma, attiecībā pret kuru parametrs tiek vērtēts. Tie veido kvantitatīvo 

un/vai kvalitatīvo bāzi, uz kuras pamata tiek izteikti secinājumi” (Eiropas komisija, 2015, 59. 

lpp.). Citā Eiropas komisijas ziņojumā izglītības kvalitātes novērtēšanai ir izvirzīti indikatori, 

kas apkopoti četrās jomās. Pirmajā jomā tiek iekļauts tas, kam autore pievēršas darbā: skolēnu 

snieguma līmenis matemātikā, lasīšanā, dabaszinātnēs, IKT, svešvalodā, mācīšanās mācīties un 

civilzinībās. Otrajā jomā ietverti panākumus raksturojuši rādītāji: izglītības pakāpes neieguvušo 

skolēnu skaits, skolēni, kuri turpina izglītības ieguvi augstākā pakāpē. Trešajā jomā ietverta 

izglītības vadība, kuras novērtēšana notiek, ņemot vērā iestādes vadīšanu un novērtēšanu, kā 

arī tiek ietverta vecāku līdzdalība bērna izglītības ieguves laikā. Ceturtā joma saistīta ar 

izglītības resursiem, piemēram, skolotāju izglītību un to apmācību, skolēnu skaita attiecību pret 

vienu datoru, kā arī izdevumiem uz vienu skolēnu izglītības ieguves laikā (European 

Commission, 2001). Savukārt vēl citi autori norāda, ka izglītības kvalitāti iespējams novērtēt 

dažādos līmeņos, kurus iespējams iedalīt izglītības sistēmas jeb makro līmenī, iestādes jeb mezo 

līmenī un individuālā jeb makro līmenī. Izglītības sistēmas līmenī vērtēšanā tiek ņemta vērā 

izglītības politika, tai skaitā veiktās reformas, ekonomiskais stāvoklis valstī un citi faktori. 

Izglītības iestādes līmenis tiek saprasts ar iestādes iekšējo darbību, piemēram, mācību procesa 

organizāciju, infrastruktūru, mācību un metodiskajiem resursiem. Individuālais mācību līmenis 

ir saistīts ar katru skolēnu. Tas var būt, piemēram, skolēna un skolotāja savstarpējās attiecības, 

skolēna mācīšanās rezultāti, motivācija, individuāli pieejami resursi (Koķe, 1999; Coates, 

2009). 

Ņemot vērā iepriekš minēto, var apgalvot, ka izglītības kvalitātes novērtēšana var 

attiekties uz dažādiem skolas darbības aspektiem, jomām un līmeņiem, piemēram, mācīšanu, 
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mācīšanos un pārvaldību. Tomēr divi galvenie vērtēšanas veidi gan Latvijā, gan citās Eiropas 

valstīs ir iekšējā un ārējā vērtēšana. Iekšējo vērtēšanu veic darbinieks vai darbinieku grupa, kas 

ir tieši iesaistīta skolas darbā, piemēram, skolas direktors, skolotāji vai administratīvie 

darbinieki un skolēni. Tas var būt ikgadējs pašnovērtējums, kurā tiek vērtēts pedagoģiskais 

un/vai vadības darbs. Skolas ārējo vērtēšanu, piemēram, akreditāciju veic vērtētāji, kuri ziņo 

vietējām, reģionālajām, centrālajām vai augstākajām izglītības pārvaldes iestādēm par 

rezultātiem un kuri nav tieši iesaistīti vērtējamās skolas darbā (Eiropas komisija, 2015; 

Izglītības kvalitātes valsts dienests, 2015). 

Autore piekrīt T. Koķes (1999) paustajam, ka neraugoties uz izglītības kvalitātes 

novērtēšanas dažādo interpretāciju, ir iespējams noteikt vairākus aspektus, kuri jāievēro, veicot 

kvalitātes novērtēšanu. Divi no šiem aspektiem ir: izglītības kvalitātes jēdziena skaidrojumam 

jābūt tādam, lai ietvertu sabiedrības sociālo un kultūras attīstības līmeni, ņemot vērā izglītības 

pieejamību, un kvalitātes novērtēšanu ir nepieciešams attīstīt kā vajadzību pēc novērtējuma 

pašiem izglītības iestādes vadītājiem, darbiniekiem un skolēniem, sekmējot to iesaisti šajā 

procesā. Atlikušies trīs aspekti, ko izdala T. Koķe (1999) ir, ka uzsvaru nepieciešams likt uz 

iestādes pašnovērtējumu, piesaistot neatkarīgus ekspertus, ir jāveido cieša saistība un 

izvērtēšana starp mācīšanās rezultātiem un īstenoto mācību procesu, kā arī uzmanība jāvērš 

vairāk uz izglītības iestādes attīstības stimulēšanu, nevis likumu, reglamentu izpildes pusi.  

Izglītības kvalitātes novērtēšana ir Eiropas Savienības un arī Latvijas pamatuzdevums 

izglītībā, tāpēc tiek veikti starptautiski salīdzinoši pētījumi, lai iegūtu regulārus, ticamus un 

objektīvus datus par dalībvalstu, partnervalstu izglītības kvalitāti (Johansone & Preuschoff, 

2009). Latvija piedalās vairākos pētījumos, piemēram, Starptautiskās izglītības sasniegumu 

novērtēšanas asociācijas International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement (IEA) koordinētajos pētījumos par skolotāju darba apstākļiem un mācību vidi 

skolās Teaching and Learning International Survey (TALIS) un OECD PISA pētījumos 

(Geske, Grīnfelds, Kangro, Kiseļova & Mihno, 2013; Geske, Grīnfelds, Kangro, & Kiseļova, 

2016). Maģistra darbā autore pievērsās OECD PISA pētījumu rezultātiem dabaszinātnēs, jo 

savā profesionālajā darbībā pārstāv šīs jomas mācību priekšmetus.  

Latvijā izglītības kvalitātes novērtēšanas process pašlaik sastāv no vairākiem elementiem, 

kurus var grupēt pēc mēroga jeb līmeņa. Starptautiskajā līmenī Latvija piedalās dažādos 

pētījumos, piemēram, jau minētajos OECD PISA pētījumos, kuros nosaka matemātikas, 

lasīšanas un dabaszinātņu izglītības kvalitātes līmeni, kā arī vēl citos starptautiskajos pētījumos, 

kas aptver vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības līmeni (skat. 1.2. tabulu). 
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1.2. tabula 

Latvijas dalība starptautiskajos pētījumos, autores veidots pēc Izglītības un zinātnes 

ministrija (b.g.) 

Pētījuma nosaukums Pētījuma raksturojums 

OECD PISA Starptautiski salīdzinošais pētījums, kas sniedz iespēju noteikt 

matemātikas, lasīšanas un dabaszinātņu izglītības kvalitātes līmeni 15 

gadīgo skolēnu vidū. 

OECD Programme for the 

International Assessment of 

Adult Competencies 

Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas 

pētījums sniedz iespēju izvērtēt pieaugušo profesionālās 

kompetences, salīdzināt tās starptautiskā kontekstā. 

OECD Teaching and 

Learning International 

Survey 

Starptautiskais mācību vides pētījums ir par skolotājiem, skolu 

vadītājiem, mācību vidi skolās. Rezultāti ļauj novērtēt reformu 

ietvaros sasniegto, plānot pedagogu izglītības organizēšanu un jomas 

turpmāku attīstību. 

OECD Indicators of 

Education Systems 

Izglītības indikatoru programma palīdz novērtēt skolēnu un skolu 

sasniegto, uzraudzīt izglītības sistēmu funkcionēšanu, resursu 

vadību, izglītības pakalpojumus. 

OECD Survey on the Careers 

of Doctorate Holders 

Apsekojums nodrošina apkopotu un starptautiski salīdzināmu 

informāciju par zinātņu doktoriem vecumā līdz 69 gadiem, kas 

doktora grādu ieguvuši Latvijā vai ārpus tās.  

IEA Progress In 

International Reading 

Literacy Study 

Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas 

lasītprasmes novērtēšanas pētījuma ietvaros tiek analizēti dati par 

lasītprasmi sākumskolā. 

IEA Trends In International 

Mathematics And Science 

Study 

Pētījumā tiek analizēts 4. klašu skolēnu matemātikas un dabaszinātņu 

izglītības attīstības līmenis. 

Pētījums par augtākās 

izglītības pārvaldību 

sadarbībā ar pasaules banku 

Vispusīgi tiek izvērtēta Latvijas augstskolu iekšējā pārvaldība, ņemot 

vērā Eiropas valstu labo praksi, kvalitātes standartus. Pētījuma 

virsmērķis: Latvijas augstākās izglītības modernizācijai atbilstoša 

augstskolu iekšējā pārvaldība. 

Valsts līmenī izglītības kvalitātes novērtēšanas procesu veido centralizētie eksāmeni, 

pārbaudes darbi, diagnosticējošie darbi, nacionālie pētījumi par izglītības politikas 

jautājumiem, kā arī akreditācija, licencēšana un pedagogu novērtēšana, kuru veic Izglītības 

kvalitātes valsts dienests. Savukārt skolu līmenī novērtēšanā tiek izmantota E-klase un skolu 

darba kvalitātes novērtēšanas sistēmas (Izglītības un zinātnes ministrija, 2016). Tomēr, 

neskatoties uz to, ka novērtēšana notiek ikvienā līmenī, tiek norādīta nepieciešamība pēc 

informācijas par skolēnu individuālajiem sasniegumiem, kā arī vienotas izglītības kvalitātes 

novērtēšanas sistēmas. Tāpēc pašlaik Latvijā tiek realizēts projekts, kurš beigsies 2022. gadā, 

par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidi un īstenošanu, lai apkopotu jau iepriekš 

minētās izglītības kvalitātes komponentes par visiem izglītības līmeņiem un veidiem, kas 

balstītos uz statistiskās informācijas un salīdzinošo izglītības pētījumu rezultātiem (Izglītības 

un zinātnes ministrija, 2016). 

Apkopojot izglītības kvalitātes novērtēšanas iespējas, var secināt, ka kvalitātes 

novērtēšana ir mainīgs un daudzpusīgs process, kurā var tikt ņemti vērā dažādi aspekti un 

elementi, piemēram, ieguldītie resursi, skolēnu mācīšanās rezultāti, vadības process, dažādi 
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mērogi un izglītības līmenis. Līdz ar to rodas nepieciešamība pēc saskaņota un vienota izglītības 

kvalitātes novērtēšanas procesa, ko varētu atrisināt izglītības kvalitātes monitoringa sistēma. 

Darba autore uzskata, ka pamatā katrai skolai ir nepieciešami savi kvalitātes novērtēšanas 

mehānismi, nosakot stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudus. Tādā veidā izglītības 

iestādē strādājošie apzinās to, ko ir nepieciešams uzlabot, izmantojot savas stiprās puses, lai 

pilnveidotos un veiksmīgi funkcionētu, uzlabojot izglītības kvalitāti kopumā. Autore izglītības 

kvalitātes novērtēšanas kontekstā īpaši vēlas izcelt tieši skolēnu mācīšanās rezultātus, jo vairāki 

autori kā būtiskāko izglītības kvalitātes rādītāju izceļ tieši tos. 

1.3. Mācīšanās rezultāti kā izglītības kvalitātes rādītājs 

Izglītības kvalitātes raksturošanai pamatoti var izvēlēties ikvienu no izglītība sistēmas 

aspektiem: infrastruktūra, skolas ēkas, administrācija, skolotāju profesionālā apmācība, vadības 

darbs, mācību materiāli, skolēnu mācīšanās rezultāti, mācību process (Kellaghan & Greaney, 

2001). J. Šīrens (Jaap Scheerens) (kā minēts Kalvāns, 2011) citi autori norāda, ka būtiskākais 

izglītības kvalitātes rādītājs ir saistīts ar skolēnu mācīšanās rezultātiem (Kangro, 2000; 

Kellaghan & Greaney, 2001; Nielsen, 2006; The European Centre for the Development of 

Vocational Training, 2008). Tāpēc, lai noskaidrotu izglītības kvalitāti ietekmējošos faktorus, ir 

jānosaka skolēnu mācīšanās rezultātus ietekmējošie aspekti, ar skolēnu mācīšanās rezultātiem 

saprotot to, kas skolēnam jāprot, jāzina un jāizprot, pabeidzot mācību procesa posmu, 

piemēram, pamatskolu (Cedefop, 2017).  

Gluži kā par izglītības kvalitātes jēdzienu, tāpat arī par skolēnu mācīšanās rezultātu 

ietekmējošiem faktoriem pētniekiem nav vienotas nostājas. Vienota izpratne nepastāv ne par 

konkrēta faktora ietekmes apjomu, ne par to vai ietekme ir pozitīva vai negatīva. Turklāt ir 

minēti vairāki simti mācīšanās rezultātu ietekmējošie faktori, piemēram, ģimenes sociāli 

ekonomiskais statuss, skolotāju izglītība, skolas mikroklimats, datoru un citu tehnoloģiju 

izmantošana, kalkulatoru, PowerPoint lietošana, humors (Chiao & Chiu, 2018; Hattie, 2017; 

Laizāne, 2014; Krasnopjorovs, 2017; Yaghoubi, Salimi, & Zarandi, 2018). No zinātniskajā 

literatūrā aplūkotajiem mācīšanās rezultātu ietekmējošiem faktoriem darba autore izvēlējās IKT 

lietošanu dabaszinātņu mācību procesā, jo gan Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras 

organizācijas (UNESCO) izglītības programmā (kā minēts Anspoka & Lasmanis, 2007), gan 

Latvijas izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam (Izglītības un zinātnes 

ministrija, 2020), piemēram, saistībā ar izglītības vides attīstību, ir minēta virzība uz jaunāko 

IKT ieviešanu izglītībā un to pieejamību ikvienam. Turklāt pastāv pretēji viedokļi par IKT 

izmantošanu mācību procesā un to ietekmi uz skolēnu mācīšanās rezultātiem (Delen & Bulut, 
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2011; Eurydice, 2011; Geske, Grīnfelds, Kangro, Kiseļova, & Mihno, 2015; Krasnopjorovs, 

2017; Lei, 2010). 

Iepriekš jau tika minēts, ka starptautiskas organizācijas veic pētījumus, lai noteiktu 

izglītības kvalitāti, kuru raksturo, ņemot vērā testu rezultātus par jauniešu apgūtajām 

kompetencēm, uzrādītajiem rezultātiem. Šādu darbību veic OECD organizācijas PISA 

programma, cikliski – ik pēc trim gadiem –, veicot 15 gadīgu skolēnu novērtēšanu lasīšanas, 

matemātikas un dabaszinātņu jomās. Katrā no cikliem tiek izvēlēta viena galvenā satura joma. 

Dabaszinātnes pēdējo reizi kā galvenā joma tika izvirzīta OECD PISA pētījuma sestajā ciklā 

PISA 2015 (Geske, Grīnfelds, Kangro, & Kiseļova, 2016), tāpēc autore maģistra darbā 

galvenokārt izmanto informāciju no šī cikla. PISA 2015 pētījumā dabaszinātņu kompetence 

vispārīgi tika definēta kā personas spēja lietot zināšanas dabaszinātnēs, lai spētu konstatēt 

problēmas, iegūt jaunas zināšanas, izskaidrot parādības dabaszinātnēs, kā arī lai izvirzītu 

secinājumus, kas ir pamatoti, izmantojot faktus. Dabaszinātņu kompetence ietver izpratni par 

šīs jomas raksturīgākajām iezīmēm: zināšanu ieguves un pētniecības veidi, izpratni par 

dabaszinātņu un tehnoloģiju veidoto materiālo, intelektuālo un kulturālo vidi, kā arī personas 

vēlmi nodarboties ar jautājumiem un idejām, kas saistītas ar dabaszinātnēm (Geske, Grīnfelds, 

Kangro, Kiseļova & Mihno, 2015). Šīs dabaszinātņu kompetences novērtēšanai tiek izmantotas 

trīs komponentes, kuras tiek sauktas par dabaszinātņu kompetencēm (skat. 1.3. attēlu) (Geske, 

Grīnfelds, Kangro, & Kiseļova, 2016).  

 

1.3. att. Dabaszinātņu kompetences novērtēšanas saturs, autores veidots pēc Geske, Grīnfelds, 

Kangro, & Kiseļova (2016) 

Dabaszinātņu uzdevumos ir ietverti dažādi zinātniski elementi un reālās dzīves situācijas, 

ievērojot savstarpēju saistību starp vairākiem aspektiem, no kuriem viens ir iepriekš minētās 

kompetences, bet pārējie aspekti ir: konteksts – personiskais, lokālais un globālais –, kurā 

dabaszinātnes un tehnoloģijas saistītas ar reālām situācijām pagātnē un tagadnē, attieksme, kuru 

nosaka skolēna interese par dabaszinātnēm un tehnoloģijām, atbildības izjūta un vides 
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problēmu uztvere, kā arī zinātniska pieeja pētījumiem, zināšanas – satura, procedurālās un 

epistēmiskās (OECD, 2017). Satura zināšanas ietver izpratni par galvenajiem faktiem, 

jēdzieniem un teorijām saistībā ar fiziku, ķīmiju, bioloģiju, Zemes un Visuma zinātņu tēmām. 

Procedurālās zināšanas saistītas ar datu vākšanu, analīzi, interpretāciju. Tas nozīmē, ka skolēns 

zina pētījumu pamatdarbības, sasaistot tās ar tādiem jēdzieniem kā atkarīgais, neatkarīgais, 

fiksētais mainīgais, kvantitatīvie un kvalitatīvie dati un citi. Savukārt epistēmiskās zināšanas 

skolēns parāda, saprotot atšķirību starp novērojumiem, eksperimentiem, faktiem, hipotēzēm, 

teorijām, u. tml., lai noteiktu piemērotāko darbību jaunu zināšanu ieguvei (OECD, 2017). Lai 

skolēns atrisinātu PISA dabaszinātņu uzdevumus, viņam jāprot zinātniski izskaidrot parādības, 

analizēt pieejamos vai iegūtos datus, izvērtēt, izveidot un realizēt pētījumu saistībā ar doto 

situāciju. Tāpat jāspēj risināt dažādu kontekstu situācijas un problēmas, ko ietekmē viņa 

zināšanas, vērtības un attieksmes. 

Skolēnu sasniegumus dabaszinātnēs var raksturot divējādi: punktos un kompetences 

līmeņos. Dabaszinātņu snieguma skala tika definēta OECD PISA 2006 pētījumā, kad pirmo 

reizi dabaszinātnes bija galvenā joma. Tika izveidota skala, lai OECD valstu skolēnu vidējie 

rezultāti atbilstu 500 punktiem ar standartnovirzi 100 punkti. Kompetences līmeņi raksturo 

skolēnu sniegumu. Tas nozīmē, ko skolēns var paveikt, ja testa rezultāts atbilst konkrētam 

līmenim. Tā kā uzdevumu saturs, grūtības pakāpes un punktu skalas uzdevumiem ir atsevišķas, 

tika izveidoti dabaszinātnēm atbilstoši septiņi līmeņi, no kuriem augstākais ir sestais, bet 

zemākie ir 1.a un 1.b līmenis. Skolēna atrašanās noteiktā kompetences līmenī nozīmē, ka šis 

skolēns spēj izpildīt vismaz pusi no šī līmeņa uzdevumiem, kā arī lielāko daļu no zemāko 

līmeņu uzdevumiem, bet ne visus. Saistībā ar PISA 2015 pētījumu jāatzīmē arī tas, ka šajā ciklā 

skolēnu testēšana pirmo reizi tika realizēta datorizēti, radot iespēju veikt daudzpusīgākus 

uzdevumus un darbības ar iegūtajiem datiem (Geske, Grīnfelds, Kangro, & Kiseļova, 2016). 

Latvijā notikuši vairāki diagnosticējošie darbi dabaszinātnēs 9.klasē, kas veidoti atbilstoši 

mācību priekšmetu standartam un OECD PISA dabaszinātņu ietvaram. Diagnosticējošos 

darbus veido rakstiski uzdevumi no visiem kompetences līmeņiem un satura jomām, piemēram, 

fizikālās parādības, bioloģiskie procesi, pētnieciskā darbība. Šajos darbos tiek iekļauti arī 

atbilstoši, brīvi pieejami bijušie OECD PISA pētījumu uzdevumi. Izanalizējot diagnosticējošo 

darbu uzdevumu saturu atbilstoši kompetences līmeņiem, un, iepazīstoties ar Latvijas pētnieku 

secinājumiem par diagnosticējošo darbu un PISA dabaszinātņu jomas saistību, var secināt, ka 

augstākā kompetences līmeņa uzdevumi ir vismazāk. Diagnosticējošajos darbos augstākās 

kompetences līmeņa uzdevumi bijuši divi vai trīs, turklāt šāda līmeņa uzdevumi neaptver visas 

jomas (Valsts izglītības satura centrs, 2016b). Piemēram, bioloģijas uzdevumi, kas atbilstu 
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augstam – 5. un 6. – PISA kompetences līmenim šajos diagnosticējošajos darbos no 2015. līdz 

2017. gadam nav (Bērtule & Namsone, 2018). 

OECD PISA veiktajos pētījumos tika noskaidrota arī dažādu faktoru saistība ar skolēnu 

uzrādītajiem rezultātiem. Piemēram, skolēnu rezultātu saistība ar skolas lielumu un pārvaldības 

sistēmu, sociāli ekonomisko statusu, kā arī faktoru, kas tiek pētīts šajā maģistra darbā: IKT 

lietošana. Lai iegūtu pietiekami plašu informāciju par IKT lietošanu mācību procesā un 

sasaistītu šos faktorus ar skolēnu rezultātiem, PISA 2015 skolēnu aptaujā bija iekļauti vairāki 

jautājumi par dažāda veida programmatūru, datoru pieejamību un izmantošanu. Jautājumos tika 

pievērsta uzmanība gan ierīču nodrošinājumam, gan lietošanas aspektiem. Rezultāti par Latviju 

norāda, ka skolēnu rīcībā esošo un pieejamo datoru skaits ir pietiekams, turklāt vairs neesot 

iemesla, lai uzturētu līdzšinējo uzskatu par nepietiekamu IKT pieejamību. Līdz ar to nozīmīgi 

kļūst īstermiņa un ilgtermiņa risinājumi izglītības sistēmas nacionālā mērogā, lai izveidotu 

dažādus IKT mācību materiālus vairākos mācību priekšmetos un visās izglītības ieguves 

pakāpēs, kas palielinātu un nodrošinātu vēlamo IKT ieguldījumu mācību procesā un skolēnu 

mācīšanās rezultātos (Geske, Grīnfelds, Kangro, & Kiseļova, 2016). Kā redzams 1.4. attēlā, 

Latvijā starp interneta lietošanas ilgumu un skolēnu vidējiem rezultātiem PISA 2015 testa katrā 

saturiskajā jomā ir negatīva saistība (Geske, Grīnfelds, Kangro, & Kiseļova, 2016; OECD, 

2015). Šāda iezīme raksturīga ne tikai Latvijai, bet arī citām pētījuma dalībvalstīm. 

 

1.4. att. Interneta lietošanas ilgums parastā skolas dienā un Latvijas skolēnu vidējie rezultāti 

OECD PISA 2015 testā, iegūts no Geske, Grīnfelds, Kangro, & Kiseļova (2016) 

Izglītības kvalitātes viens no svarīgākajiem rādītājiem ir skolēnu mācīšanās rezultāti, 

kurus var ietekmēt IKT izmantošanas biežums un ilgums. PISA 2015 pētījuma rezultāti norāda 

uz negatīvu saistību starp interneta izmantošanas ilgumu un skolēnu vidējiem rezultātiem katrā 

saturiskajā jomā. Līdz ar to var secināt, ka IKT izmantošana mācību procesā nesniedz vēlamo 

ietekmi uz skolēnu mācīšanās rezultātiem. 
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1.4. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošana dabaszinātņu 

mācību procesā 

IKT ietver tehnisko aprīkojumu, sakaru ierīces un programmatūru, lai nodrošinātu dažādu 

veidu informācijas iegūšanu, apstrādāšanu, analizēšanu, uzglabāšanu, pārsūtīšanu un 

noformēšanu (The World Bank Group, 2016). IKT ietver digitālās ierīces, piemēram, 

viedtālruni, interaktīvo tāfeli un digitālus jeb elektroniskus izdevumus, materiālus un resursus, 

kas var būt arī mācību līdzekļi. IKT izmatošana dabaszinātņu un citos mācību priekšmetos tiek 

pamatota dažādi, piemēram, skolēniem nepieciešams nodrošināt iespēju kļūt par digitalizētas 

sabiedrības daļu, skolotājiem ir vairāk iespēju un viņi var ieviest jaunu mācību metodiku, lai 

diferencētu mācību darbu saistībā gan ar talantīgajiem skolēniem, gan skolēniem ar mācīšanās 

grūtībām un speciālajām vajadzībām. IKT lietošana palielina skolēnu motivāciju iesaistīties 

mācību darbā, veicina savstarpējo sadarbību, skolēni mācās savā tempā atbilstoši vēlmēm un 

vajadzībām, skolēni uzņemas atbildību par savu mācīšanos, uzlabojas skolēnu attieksme pret 

mācībām, kā arī tiek pilnveidota digitālā kompetence, lai nākotnē veiksmīgi spētu konkurēt 

darba tirgū (Āne & Porozovs, 2017; Dudareva, 2018; Medh, 2020). Digitālā kompetence ir 

viena no Eiropas Savienības mūžizglītības pamatprasmēm, kas tiek skaidrota kā „digitālo 

tehnoloģiju pārliecināta, kritiska un atbildīga izmantošana un darbošanās ar šīm tehnoloģijām 

mācību un darba vajadzībām un nolūkā piedalīties sabiedrības dzīvē” (European Commission, 

2019, 24. lpp.). 

Lai skolēni pilnveidotu digitālo kompetenci, mācību procesā ir jāpilnveido pašvadītas 

mācīšanas prasmes, kas nozīmē, ka skolēns, izmantojot IKT, spēj izvirzīt savus mācīšanās 

mērķus, demonstrēt un reflektēt par savu mācību procesu. Ir jāattīsta zināšanu konstruēšanas 

prasmes, kas nozīmē, ka, izmantojot digitālās ierīces un resursus, skolēns rada sev jaunas 

zināšanas, produktus, veido jēgpilnu mācību pieredzi sev un citiem. Skolēns kļūst par radītāju, 

kas nozīmē, ka viņš identificē, risina un atrisina problēmas, radot jaunus noderīgus vai 

teorētiskus risinājumus, izmantojot IKT. Tāpat, lai skolēni attīstītu savu digitālo kompetenci ir 

jāpilnveido digitālās problēmrisināšanas prasmes, kas nozīmē, ka skolēns izstrādā un lieto 

problēmu risināšanās stratēģijas, izmantojot IKT iespējas: programmēšana, datu ieguve un 

apstrāde. Tāpat ir jāattīsta komunikācijas un sadarbības prasmes, kā arī jākļūst par sadarbības 

partneri, sadarbojas ar citiem lokālā un globālā mērogā (Dudareva. 2018; ISTE, 2016). 

ISTE (2016) piedāvā standartus skolotājiem, lai viņi attīstītu un pilnveidotu savu digitālo 

kompetenci un būtu prasmīgi veidot mācību procesu, kurā skolēni paši attīstītu un pilnveidotu 

savu digitālo kompetenci. Visaptverošs standarts, kurā digitālā kompetence ir aprakstīta piecās 

kompetences jomās ar kopumā 21 kompetenci, izveidots arī Eiropas līmenī ar jaunākās versijas 
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nosaukumu DigComp 2.1. Digitālo kompetenci skolas izglītībā var apgūt trīs veidos: kā 

atsevišķu mācību priekšmetu, iekļaušanu citos mācību priekšmetos un kā caurviju prasmi 

(European Commission, 2019). Latvijā, projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros, 

tiks īstenotas visas trīs pieejas (Skola2030, 2019). I. Dudareva (2018) norāda, ka vairums 

skolēnu mūsdienās izmanto daudzveidīgu digitālo vidi: sociālie mediji, lai tūlītēji apmainītos 

ar ziņām (WhatsApp, SnapChat), sociālie tīkli (Facebook, Twitter), ka arī mobilās lietotnes. 

Priekšroka tiek dota aktīvam darbam, ātrai informācijas apmaiņai nevis, piemēram, lekcijām, 

kas var radīt atšķirību starp skolēnu un skolotāja uztveri, nododot un saņemot informāciju. 

Būtiski ir tas, ka IKT izmantošanai mācību procesā nav jābūt pašmērķim. Svarīgākais ir, 

vai konkrētās tehnoloģijas izmantošana nekavēs, bet pilnveidos mācību procesu, lai sasniegtu 

izvirzīto mērķi. Līdz ar to svarīga nav tikai IKT ierīču esamība un pieejamība, bet arī pieejamais 

un izmantojamais saturs tajās. Tāpēc skolotājam rūpīgi jāizvērtē, kuras IKT būs piemērotas un 

kādās situācijās tehnoloģijas veicinās izvirzītā mērķa sasniegšanu (Daniela, Goba, Rubene, 

2018; Dudareva, 2018). IKT izmantošana mācību procesā var sniegt vairākas priekšrocības: 

 iespējams mācīties jebkurā vietā un laikā, kas var dažādot mācību vidi, kā arī 

ieekonomēt laiku, veicot dažādas darbības; 

 pieejami strukturēti mācību materiāli skolēniem, kuri nav bijuši skolā, kā arī iespējami 

daudzveidīgi informācijas pasniegšanas formāti: prezentācijas, video, animācijas u. c.; 

 iespēja piekļūt pasaules mēroga resursiem, ņemot vēra intereses un izglītības līmeni; 

 uzlabot skolēnu motivāciju mācīties, kā arī mācīšanas un mācīšanās kvalitāti; 

 var izveidot un veikt darbības, kas reālajā dzīvē nebūtu iespējamas, izmantojot, 

piemēram, virtuālās laboratorijas un simulācijas; 

 iespējams mācīties atbilstošā tempā, plānot laiku, sekot līdzi mācīšanās rezultātiem; 

 iespējams sagatavot skolēnus tam, kā mācīšanās notiks nākotnē, kad darba vajadzībām 

būs nepieciešams apgūt kaut ko jaunu, turklāt patstāvīgi, saprast, kur un kā meklēt 

informāciju, kur un kā saņemt atbalstu; 

 skolotājam pieejamas vairākas iespējas, lai sazinātos ar skolēniem, tā sniedzot 

individuālu atgriezenisko saiti (Ali & Equbal, 2020; Fransson, Lindberg & Olofsson, 

2018; Lawrence & Tar, 2018; Mendelovitch & Steiner, 2017; Teachthought, 2019); 

 nodrošina iespēju apgūt mācību saturu skolēniem ar speciālām vajadzībām un 

iesaistīties pašā mācību procesā (Jankovska & Prudņikova, 2017); 

 paplašina vērtējamo prasmju un zināšanu loku, pilnveido formatīvo un summatīvo 

vērtēšanu (O’Leary, Scully, Karakolidis & Pitsia, 2018). 

Dudareva (2018) arī raksta, ka skolēnu mācīšanās rezultātus pozitīvi var ietekmēt, ja IKT 

skolotājs brīvi pārvalda un viņam ir izpratne par tehnoloģiju lietošanu, kas saistīta ar izvirzīto 
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mērķu sasniegšanu, ja skolēns arī ārpus skolas izmanto IKT mācībām, lai ieguldītu papildu 

laiku konkrēta jautājuma apguvei, ja skolotājs, izmantojot IKT, sniedz atbalstu skolēniem, 

kuriem tas nepieciešams, kā arī IKT tiek lietotas kā papildinājums nevis aizstājējs 

tradicionālajam mācību procesam un skolotājs mācību procesā IKT lieto mērķtiecīgi. Šāda 

jēgpilna IKT izmantošana nodrošina iespēju skolēnam apgūt un nostiprināt dažādas prasmes 

digitālās kompetences pilnveidei. Analizētajā literatūrā tiek minēts arī tas, ka jēgpilna IKT 

izmantošana veicina efektīvāku mācīšanos, jo uzreiz procesā tiek saņemta atgriezeniskā saite 

un iespējama problēmas daudzpusīga skata izveide, izmantojot, piemēram, animācijas, 

modelēšanas programmas. Tāpat IKT izmantošana veicina izcilu darbu veidošanu, saglabāšanu, 

pilnveidošanu un pārskatīšanu. Pilnveido zināšanu konstruēšanu, kas iesaista skolēnus aktīvā 

mācību darbā, iegūstot pieredzi un iespēju mācīties no citiem, kā arī nodrošina mācību norisi 

jebkurā vietā un laikā (Abbott, Townsend, Johnston-Wilder & Reynolds, 2009; Dudareva, 

2018). Latvijā arī ir izstrādāti materiāli par to, kas ir jēgpilna IKT izmantošana mācību procesā 

saistībā ar kompetenču pieeju mācību saturā un kas ir vizuāli atspoguļota 1.5. attēlā.  

 

1.5. att. Skolēna jēgpilna IKT lietošana, iegūts no Butkēviča, Čakāne & Namsone (2018) 

Visas IKT izmantošanas iespējas dabaszinātņu mācību procesā nav iespējams uzskaitīt. 

Tāpēc tiek piedāvāts IKT iedalījums divās kategorijās. Pirmo kategoriju veido tehnoloģijas, kas 

ietver ekspertu veidotu interaktīvu mācību saturu un lietojamas kā līdzeklis, lai izveidotu 

zinātniski pamatotus argumentus un secinājumus. Otrajā kategorijā ietilpst dažāda veida 

lietojumprogrammatūras, kas nodrošina iespēju veikt praktisku darbību, lai veiktu zinātniskas 

izpētes darbības (Medh, 2020). 

Pirmajā kategorijā ietilpst, piemēram, teksts ar vizualizācijām, proti, teksts ar attēliem, 

shēmām, utt., pēc kura seko arī jautājumi. Animācijas, kurās detalizēti tiek parādīts sarežģīts 

process, pielāgojot skolēnu vajadzībām to norises ātrumu, piemēram, šūnu dalīšanās vai 

elpošana. Animācijas parasti ietver audiālu informācijas pasniegšanas veidu, lai paskaidrotu 

detalizēti, piemēram, katru šūnā notiekošo darbību (Medh, 2020). Simulācijās skolēns var 
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mainīt dažādus noteiktus mainīgos un novērot rezultātus. Piemēram, palielinot vai samazinot 

mitrumu, novēro automašīnas braukšanas ātruma izmaiņas saistībā ar berzes spēku vai kā noris 

fotosintēzes process dažādu faktoru ietekmē (Mendelovitch & Steiner, 2017). Spēles var saukt 

par simulācijas veidu, kurās skolēni var apgūt noteiktas prasmes. Piemēram, datorizēta kāršu 

spēle ķīmijā, kurā tiek uzzināts par dažādu ķīmisko elementu vērtību, mēģinot veidot 

molekulas, savienojumus. Virtuālās laboratorijas dod skolēniem plašāku pieredzi par 

laboratorijas darbu veikšanu. Tās ir līdzīgas simulācijām, kurās vizuāli bagātīgā veidā tiek 

mēģināts radīt īstas laboratorijas apstākļus. Piemēram, skolēni var virtuāli paņemt dažāda veida 

lēcas no kastes, lai izpētītu gaismas refrakciju. Citā simulācijā skolēni var izvēlēties dažādus 

vielu savienojumus, mainīt siltuma un spiediena mainīgos, lai redzētu, kā tiek ietekmēti 

savienojumi (Medh, 2020). 

Iepriekš uzskaitītajos IKT formātos piedāvātais dabaszinātņu izglītības saturs ir ne tikai 

izglītojošs, bet arī skolēniem saistošs. Lai gan šāda veida saturs papildina iespējas skolēniem 

apgūt līdz šim nezināmas zināšanas un jēdzienus, tas tomēr ir tikai vizuāli bagātīgs un 

interaktīvs esošo zināšanu, jēdzienu atspoguļojuma veids. Protams, iepriekš minētais ir 

nepieciešams, lai skolēni apgūtu pamatus un veidotu jaunas zināšanas. Tomēr IKT loma 

dabaszinātņu mācību procesā būtu jāpalielina, lai tā arī sekmētu augstākas domāšanas prasmes. 

Tas tiek norādīts arī zinātniskajā literatūrā, ka „IKT galvenokārt tiek izmantotas, lai atbalstītu, 

pilnveidotu un papildinātu esošo mācību praksi, nevis pārveidotu mācību priekšmetu saturu, 

mērķus un pedagoģiju” (Medh, 2020, 123. lpp.). Tehnoloģiju lomu dabaszinātņu mācību 

procesā var palielināt, izmantojot IKT, kas veido otro kategoriju. Šajā kategorijā tiek iekļautas 

lietojumprogrammatūras, kas ir netiešāks mācību veids, jo šīs tehnoloģijas var izmantot ne tikai 

mācībām. Izglītībā galvenais ir racionāla un efektīva lietojumprogrammatūru izmantošana, lai 

visveiksmīgāk izpildītu uzdevumus un sasniegtu nepieciešamos mērķus. Turpmāk ir uzskaitītas 

dažas lietojumprogrammatūras, kuras iespējams izmantot dabaszinātņu izglītībā. 

Vienas no tām ir izklājlapas, kas nodrošina iespēju sakārtot datus rindās un kolonnās, 

veikt ar tiem matemātiskas darbības, datus attēlot grafiski. Piemēram, skolēni strādā pie 

projekta, kas saistīts ar klimata izmaiņām. Šajā projektā skolēni vāc datus par maksimālo un 

minimālo temperatūru savā apgabalā pēdējo 10 gadu laikā. Pārlūkprogrammas, piemēram, 

Google Chrome sniedz iespēju ievadīt un atrast nepieciešamo informāciju, izmantojot dažādas 

meklētājprogrammas, piemēram, Google, Bing. Piemēram, veicot iepriekš minēto projektu par 

klimata izmaiņām, skolēni var atrast informāciju ne tikai par sava apgabala temperatūras 

izmaiņām, bet arī datus par blakus rajoniem, lai veiktu salīdzināšanu (Medh, 2020). Izmantojot 

prezentācijas, skolēni, skolotāji slaidos var sistemātiski attēlot tekstuālu un grafisku informāciju 

vai izveidot plakātu, nelielu grāmatu, lai savstarpēji nodotu informāciju. Domu karšu 
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lietojumprogrammatūras ir vērtīgs rīks izglītībā, ko skolēni var izmantot, lai jēgpilni organizētu, 

piemēram, apgūtos jēdzienus. Domu kartes lietderīgi var izmantot arī skolotāji, lai parādītu kā 

dažādi zinātniski jēdzieni ir savstarpēji saistīti. Piemēram, skolotājs izveido domu karti, lai 

uzskatāmi paradītu, kā dažādi fizikas mācību priekšmeta programmas jēdzieni ir saistīti ar 

fiziku kopumā, lai veidotu skolēniem plašāku izpratni. Modelēšanas lietojumprogrammatūras 

nodrošina iespēju izveidot virtuālus 2D un 3D modeļus. Klasisks piemērs būtu spēja izveidot 

un mainīt atoma modeli. Piemēram, ISIS-Draw ir lietojumprogrammatūra, kas nodrošina 

iespēju izveidot molekulu struktūras. Šāda struktūru izveidošana var palīdzēt izprast molekulu 

struktūru aspektus, kurus ierastā mācību procesā nebūtu iespējams novērot (Medh, 2020). 

Pastāv arī daudzas citas IKT, kas ir vienlīdz noderīgas mācību priekšmetu apguvē, 

piemēram, e-pasts, video vietnes, koplietošanas platformas u. c. Tehnoloģijas nemitīgi attīstās, 

kas veicina nepieciešamību pilnveidoties arī tās lietotājiem. IKT pašas par sevi nevar radīt 

pārmaiņas izglītībā, lai arī cik labi skola būtu ar tām nodrošināta. Svarīgs ir skolotāja darbs, 

plānošana, mērķtiecīga virzīšanās uz mērķi, IKT atbilstoša izvēle un jēgpilna lietošana. Lai 

skolotājs personīgi izvērtētu savas prasmes, digitālo kompetenci, nepieciešamos uzlabojumus 

IKT sasaistei ar mācību procesu, ir izveidots tiešsaistes pašnovērtēšanas rīks, kas brīvi pieejams 

18 valodās. Tāds ir TET-SAT rīks, kas izveidots Mentoring Technology-Enhanced Pedagogy 

projekta ietvaros (The MENTEP, n.d.). 

IKT ir jāpielāgo mācīšanas un mācīšanās procesam, nevis otrādi. Ir vispāratzīts fakts, ka 

IKT iekļaušana mācību procesā sniedz jaunas iespējas mācību procesam, inovācijas mācīšanas 

pilnveidei un skolēnu mācīšanās rezultātu uzlabošanai. Tomēr, lai IKT izmantošanai mācību 

procesā būtu pozitīva ietekme, nepieciešams ievērot dažus priekšnosacījumus, tas ir, jāpanāk, 

lai skolotājiem būtu gan piemērota kompetence izmaiņu ieviešanai, gan pozitīva attieksme 

(Conrads, Rasmussen, Winters, Geniet & Langer, 2017). 

Skolotājs ir persona, kura veido un virza mācību procesu klasē, līdz ar to arī nosaka 

tehnoloģiju izmantošanu. Tāpēc ir svarīgi noteikt faktorus, kas ietekmē skolotāja lēmumu par 

IKT pieņemšanu un iekļaušanu mācību procesā, lai skolotājs apgūtu digitālās prasmes un varētu 

rādīt paraugu nākamajai paaudzei, protot tehnoloģijas izmantot pārliecinoši, kritiski un atbildīgi 

(European Commission, 2019). 

IKT pieņemšanu un integrāciju mācību procesā kavē vairāki šķēršļi, piemēram, lietotāja 

attieksme, tehnoloģiskie iemesli, organizācijas jeb skolas noteikumi. Šķēršļi tiek iedalīti arī 

dažādos līmeņos: indivīda (skolotāja) līmenī, organizācijas (skolas) līmenī un nacionālā 

(izglītības sistēmas) līmenī. Piemēram, skolotāju līmenī tiek minēti šādi šķēršļi: laika, 

pārliecības, zināšanu un prasmju trūkums, bet skolas līmenī: apmācību trūkums, tehniskās 

problēmas un nepietiekams resursu daudzums. Savukārt cits autors šķēršļus iedala kā 
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materiālos un nemateriālos. Ar pirmajiem saprotot nepietiekamu datoru vai programmatūru 

daudzumu, bet otros kā skolotāju zināšanu un prasmju trūkumu IKT izmantošanai, grūtības 

pedagoģiju un mācību saturu sasaistīt ar tehnoloģijām (Fradale, Lynch, Yeigh & Willis, 2018; 

Lawrence & Tar, 2018). Pētnieki Lavrencs un Tars (Lawrence & Tar, 2018) veica gadījuma 

pētījumu, lai noteiktu un klasificētu, kādi faktori ietekmē skolotāju IKT pieņemšanu un 

integrāciju mācību procesā. Rezultātā autori izveidoja modeli, kurā piedāvāti galvenie šķēršļi 

un faktori, kas ietekmē skolotāju, organizācijas lēmumu pieņemt un integrēt IKT mācību 

procesā (skat. 1.6. attēlu). Autore piekrīt šo pētnieku paustajam, ka modelī nav iekļauti visi 

iespējamie šķēršļi, faktori, piemēram, skolēna līmeņa šķēršļi, kad IKT tiek ieviestas un 

izmantotas mācību procesā. Līdz ar to būtu nepieciešami turpmāki pētījumi, lai modeli 

pilnveidotu. 

 

1.6. att. Šķēršļi un faktori IKT pieņemšanai un integrācijai mācību procesā, autores veidots pēc 

Lawrence & Tar (2018) 

IKT pieņemšanas un integrācijas šķēršļi ir tie, kas neļauj vai kavē ieviest IKT mācību 

procesā, tos var iedalīt grupās. Viena no tām ir skolotāju līmeņa šķēršļi, tas ir IKT zināšanu 

trūkums. Tas attiecas uz skolotāju spēju lietot visdažādākās IKT mācību procesā kopumā. 

Pētījuma rezultāti norāda ciešu saikni starp skolotāja lēmumu par IKT izmantošanu un viņa 

zināšanām un prasmēm, tas ir, skolotāju IKT zināšanu un prasmju trūkums negatīvi ietekmē 

IKT lietošanu. Laika trūkums saistīts ar dalību profesionālās pilnveides programmās, kas 

ietekmē skolotāju zināšanas, prasmes, pieredzi mācību materiālus sasaistīt ar IKT. Skolotāju 

pretestība pret pārmaiņām saistīta ar skolotāju atteikumu mainīties no ierastā darbības veida. 

Pretestību visbiežāk skolotāji izrāda, minot laika trūkumu, iespēju, ka tehnoloģijas var aizstāt 

viņu, uzskats, ka līdzšinējā metodika ir laba un to nav nepieciešams mainīt, kā arī izpratnes 

trūkums par to, kādu ieguvumu IKT izmantošana var dot gan skolotājam, gan skolēniem. IKT 

integrēšanas sarežģītība skaidrojama ar to, ka skolotājiem nav prasmju kā IKT iesaistīt, 

piemēram, uzdevumu izpildē (Lawrence & Tar, 2018). 
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Organizācijas līmeņa šķēršļi ietver infrastruktūras ierobežojumus, kas saistāmi ar 

tehniskām problēmām, piemēram, interneta savienojuma ātrumu. Apmācības trūkums tiek 

minēts saistībā ar skolotāju līmeņa šķēršļiem, jo organizācijai būtu jāuzrauga kā un cik bieži 

skolotāji mācību procesā iekļauj IKT, lai konstatētu, kāda profesionālā pilnveide nepieciešama 

un to organizētu. Tiek norādīts, ka apmācības visvairāk nepieciešamas, lai pilnveidotu skolotāju 

digitālo kompetenci, kas pozitīvi ietekmētu arī IKT lietošanas attieksmi (Ali & Equbal, 2020; 

Alt, 2018). Piekļuves trūkums raksturojams ar to, ka skolotājiem nav pieejamas dažādas 

tehnoloģijas, piemēram, projektors, planšetdators, labs interneta savienojums, programmatūras, 

kā arī kopējais datoru skaits skolā nav pietiekams. Līdz ar to, ja skolotājam nav iespēju piekļūt 

pie IKT, viņš tās neizmantos. Tehniskā atbalsta trūkums nozīmē to, ka skolotāji nevēlas un 

neizmanto IKT, jo nezina un nav pārliecināti, kur vērsties pēc palīdzības, ja rodas kādas 

problēmas. Šāds tehniskais atbalsts nepieciešams, lai skolotājs justos droši un pārliecināti 

varētu izmantot IKT, kā arī lai skolotājam nebūtu jāpatērē laiks, lai veiktu tehnisko remontu un 

uzturēšanu (Lawrence & Tar, 2018).  

Attieksme pret IKT attiecas uz skolotāju vispārēju labvēlīgu vai nelabvēlīgu izjūtu 

izmantot IKT mācību procesā, kas savukārt var ietekmēt IKT pieņemšanu un integrāciju. Ja 

skolotājam ir negatīva attieksme pret IKT, viņš neizmantos tehnoloģijas mācību procesā pat ja 

būs pilnībā ar tām nodrošināts. Lielākoties skolotāju attieksmi ietekmē viņa mācību darba 

organizācija. Piemēram, ja mācību procesu balsta uz skolēnu veiktajām darbībām vai arī uz 

jautājumiem, kur nepieciešama iedziļināšanās, tad skolotājs ir atvērtāks IKT ieviešanai, jo 

uzskata, ka tas veicinās mērķu sasniegšanu. Savukārt, ja tiek atbalstītas tradicionālas mācīšanas 

veids, piemēram, zināšanu, faktu iegaumēšana, tad IKT nav nepieciešamas (Fradale, Lynch, 

Yeigh & Willis, 2018). Citos pētījumos (Alt, 2018; Lawrence & Tar, 2018; Mendelovitch & 

Steiner, 2017) ir minēts, ka attieksmi no skolotāju līmeņa faktora puses ietekmē skolotāju 

vecums, dzimums, izglītības pieredze, zināšanas par IKT, kā arī pieredze tehnoloģiju lietošanā. 

Tam autore piekrīt daļēji, jo ir skolotāji gan ar mazu, gan lielu darba stāžu, kas neizmanto vai 

gluži pretēji prasmīgi iekļauj tehnoloģijas mācību procesā. Autore piekrīt Lavrenca un Tara 

(Lawrence & Tar, 2018) pētījumā paustajam, ka skolotāji pieņem un integrē IKT mācību 

procesā, ja viņiem ir iepriekšējas zināšanas, prasmes un pieredze, lai spriestu par tehnoloģiju 

efektivitāti, nevis tikai tāpēc, ka IKT ir pieejamas. Līdz ar to var secināt, jo lielāka skolotāju 

pieredze darbā ar IKT, jo lielāka varbūtība, ka viņi paudīs pozitīvu attieksmi par tehnoloģiju 

lietošanu. 

Tehnoloģiskie faktori raksturo IKT īpašības un iespējas. Tas saistāms ar to, kādas 

priekšrocības skolotāji saredz, izmantojot IKT, salīdzinot tās ar citām tehnoloģijām vai mācību 

veidu bez IKT. Viena no pazīmēm, kas sniedz priekšroku vienas vai otras IKT izmantošanai, ir 
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tās saderība ar līdzšinējām tehnoloģijām un mācību darbu klasē. Tāpat IKT iekļaušanas ātrumu 

ietekmē lietošanas vienkāršība, iespēja demonstrēt un pārbaudīt dažādus mācību procesā 

iegūtos rezultātus, kā arī lietderīgums, lai veiktu nepieciešamos uzdevumus, sasniegtu mērķus, 

ieekonomētu laiku (Lawrence & Tar, 2018). Skolotāju darbības, lai pieņemtu un integrētu IKT 

mācību procesā, ietekmē arī organizācijas līmeņa faktori. Tie ir faktori, kas ietekmē 

organizācijas jeb skolas struktūru un kurus organizācija var pielāgot vai mainīt atbilstoši videi. 

Skolas vadības atbalsts attiecas uz dažādām darbības formām, kas var mudināt vai atturēt no 

IKT izmantošanas, piemēram, caur tiešiem rīkojumiem, vai ietekmējot atalgojuma sistēmu un 

piemaksas. Iestādes vadība parasti regulē arī piekļuvi infrastruktūrai un atbalsta IKT 

integrāciju, piešķirot resursus, piedāvājot profesionālās pilnveides kursus, rādot piemēru 

plašākai IKT izmantošanai, kā arī mudinot citus kolēģus lietot tehnoloģijas. Organizācijas 

vadībai līdz ar to ir jāuzņemas atbildība par šķēršļiem un pretestību, kas rodas IKT integrācijas 

procesā, jo tās rīcībā ir vairākas iespējas kā veiksmīgi palielināt skolotāju skaitu, kas jēgpilni 

izmanto IKT. Skolas vadības atbalsts rada labvēlīgu vidi IKT pieņemšanai un integrācijai. 

Turklāt, jo lielāks būs vadības atbalsts IKT izmantošanai, jo vairāk resursu tiks piešķirts 

tehnoloģiju un to izmantošanas pilnveidei. Resursi ir ļoti nozīmīgs faktors, jo IKT lietošanu 

mācību procesā galvenokārt ietekmē skolā pieejamās ierīces, lietojumprogrammatūras un 

skolotāju zināšanas, prasmes (Lawrence & Tar, 2018). 

Apkopojot iegūto informāciju par IKT lietošanu dabaszinātņu mācību procesā var secināt, 

ka tehnoloģiju izmantošana mācīšanas un mācīšanās laikā ir nepieciešama, lai skolēniem 

attīstītu un pilnveidotu nepieciešamās zināšanas un prasmes saistībā ar digitālo kompetenci, 

kuras ir un būs nepieciešamas ikdienas dzīvē. IKT izmantošanai nozīmīgas nav tikai pieejamās 

ierīces, bet arī tajās izmantojamais saturs, lai, salīdzinot ar tradicionālu mācību procesu, 

veiksmīgāk un pilnvērtīgāk sasniegtu izvirzītos mērķus. Tehnoloģiju lietošana sniedz daudz 

iespēju, piemēram, uzlabo mācīšanas un mācīšanās kvalitāti, kas ietilpst jēgpilnas IKT 

lietošanas aspektos. Dabaszinātņu mācību procesā iespējams lietot tādas IKT, kas ietver jau 

izveidotu mācību saturu un tādas, kas nav specifiskas tieši dabaszinātņu izglītībai, bet ir 

izmantojamas, lai veiktu praktiskas un zinātniskas izpētes darbības. Jēgpilna IKT izmantošana 

mācību procesā nevar notikt bez prasmīga skolotāja. Tāpēc jāizmanto dažādas iespējas un 

darbības, lai mainītu skolotāju attieksmi, zināšanas un pieredzi par labu IKT pieņemšanai un 

integrēšanai. Piemēram, skolas vadības darbības var būt: sniegt atbalstu un resursus tehnoloģiju 

lietošanai, rādīt piemēru, būt kā etalonam, mudināt kolēģus izmantot un dalīties ar IKT 

lietošanas pieredzi, piedāvāt profesionālās pilnveides kursus, dot tiešus rīkojumus, mainīt 

atalgojuma, piemaksu vai bonusu sistēmu. 
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Atsaucoties uz nodaļā minēto par izglītības kvalitātes jēdzienu, izglītības kvalitātes 

novērtēšanu un saistību ar skolēnu mācīšanās rezultātiem, un IKT lietošanu dabaszinātņu 

mācību procesā var secināt, ka: 

 izglītības kvalitātes jēdzienam nav viennozīmīga skaidrojuma, bet galvenokārt tajā 

tiek ietverta izglītības procesa un rezultātu atbilstība iepriekš noteiktam mērķim. Līdz 

ar to autore darba kontekstā izglītības kvalitāti definē kā atbilstību iepriekš izvirzītam 

mērķim, tas ir, izglītības procesa un rezultāta atbilstība valsts izglītības standartam; 

 izglītības kvalitātes novērtēšana var notikt daudzveidīgi, ņemot vērā gan dažādus 

novērtēšanas aspektus, elementus, gan līmeņus un mērogus, bet viens no noteicošajiem 

izglītības kvalitātes rādītājiem ir skolēnu mācīšanās rezultāti. Skolēnu mācīšanās 

rezultātus nosaka un to ietekmējošos faktorus pēta individuālā, organizācijas, 

nacionālā un starptautiskā līmenī; 

 skolēnu mācīšanās rezultātus ietekmē informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

lietošanas biežums un ilgums. Kā norāda OECD PISA pētījuma rezultāti, skolēnu 

vidējie rezultāti dabaszinātnēs samazinās, palielinoties interneta lietošanas biežumam 

un ilgumam; 

 informācijas un komunikācijas tehnoloģijas dabaszinātņu mācību procesā 

nepieciešams izmantot, lai skolēniem attīstītu un pilnveidotu digitālo kompetenci un 

uzlabotu mācīšanas un mācīšanās kvalitāti. Tomēr, kā norāda pētījumu rezultāti, IKT 

izmantošana mācību procesā ir pilnveidojama; 

 būtiska loma jēgpilnai IKT lietošanai dabaszinātņu mācību procesā ir skolotājam. 

Tāpēc nepieciešams noteikt vajadzības un veikt attiecīgas darbības, lai mainītu skolas 

darbinieku attieksmi par labu IKT lietošanai, panākot, ka skolotāji IKT pieņem un 

iekļauj dabaszinātņu mācību procesā. 

Lai pilnveidotu IKT lietošanas iespējas dabaszinātņu procesā, lietderīgi ir iepazīties ar 

citu valstu pieredzi par IKT ieviešanu un konkrētiem izmantošanas piemēriem. Tāpēc nākamajā 

nodaļā tiek apkopota dažādu valstu pieredze par šo tēmu.   
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2. VALSTU PIEREDZE IKT IEVIEŠANĀ UN IZMANTOŠANĀ 

DABASZINĀTŅU MĀCĪBU PROCESĀ  

Valstu pieredzes apkopošanai par IKT ieviešanu un izmantošanu dabaszinātņu mācību 

procesā, darba autore izvēlējās valstis, kuras OECD PISA 2015 pētījumā uzrādīja vienus no 

augstākajiem vidējiem rezultātiem dabaszinātnēs. Konkrētās valstis tika izvēlētas arī tāpēc, ka 

to IKT ieviešanas un izmatošanas pieredze ir atšķirīga, līdz ar to tas sniedz lielāku 

daudzveidību, lai varētu izvirzīt dažādus ieteikumus, kā uzlabot jēgpilnu IKT ieviešanas 

procesu un izmantošanu Latvijas dabaszinātņu izglītībā. Šādas pieredzes apkopošanai tika 

izvēlēta Singapūra, Japāna, Igaunija un arī Latvija. OECD PISA 2015 skolēnu vidējie 

sasniegumi dabaszinātnēs Singapūrai bija 556 punkti, Japānai – 538 punkti, Igaunijai – 534 

punkti, Latvijai – 490 punkti, bet vidēji OECD – 493 punkti (OECD, 2015). Saistība starp šo 

valstu skolēnu vidējiem rezultātiem un interneta izmantošanas ilgumu ir līdzīga kā 1.3. nodaļā 

minētajā par Latviju. Tas ir, arī Singapūras, Igaunijas un Japānas skolēnu vidējie rezultāti 

dabaszinātnēs samazinājās, palielinoties interneta lietošanas ilgumam skolā (skat. 2.1. attēlu). 

 

2.1. att. Interneta lietošanas ilgums parastā skolas dienā un skolēnu vidējie rezultāti 

dabaszinātnēs OECD PISA 2015 testā, autores veidots pēc OECD (2015) 

2.1. Singapūra 

Singapūras skolās plaši tiek izmantotas IKT ar mērķi attīstīt domāšanu, mūžizglītību un 

sociālo atbildību (Lim, 2007). Singapūras un arī citu valstu OECD PISA pētījuma datos parādās 

tendence, ka nesabalansēti mazs vai liels interneta lietošanas apjoms ikdienā tiek saistīts ar 

zemākiem rezultātiem, tādēļ ir būtiski pievērst uzmanību jēgpilnai digitālo rīku lietošanai 

mācību procesā, uzsverot kvalitāti pār kvantitāti. Piemēri IKT izmantošanai dabaszinātnēs 

Singapūrā ir daudz. Piemēram, pirms bioloģijas stundas, kurā skolēni pirmo reizi strādās ar 
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mikroskopu, skolotājs ir sagatavojis īsu video materiālu, kuru pats nofilmējis un kurā demonstrē 

mikroskopa lietošanu. Pēc tam, izmantojot PowerPoint sagatavotu materiālu, dod skolēniem 

veicamos uzdevumus. Par skolēnu darbu skolotājs pārliecinās, pārbaudot elektroniski iesūtītos 

attēlus, piezīmes, kuri iegūti, izmantojot mikroskopus, kas savienoti ar katra skolēna datoru 

(Lim, 2007). IKT izmanto, lai skolēniem demonstrētu problēmsituāciju, par kuru veicami 

uzdevumi. Piemēram, fizikā skolotājs, apvienojot dažādus video materiālus un klāt pievienojot 

subtitrus un mūziku, izveidoja video par zemūdeni un tās darbību. Pēc video noskatīšanās, 

skolēniem, izmantojot video dotos skaitļus, bija jāaprēķina zemūdens ātrums, turbīnas jauda u. 

c. lielumi. Pēc šāda uzdevuma veikšanas skolēni atzina, ka šis video piesaistīja uzmanību 

uzdevumu veikšanai, jo bija vizuāls un saistīts ar reālo dzīvi. Ģeogrāfijā skolotājs izmantoja 

videospēli Microsoft Flight Simulator 2000, lai no lidmašīnas pasažiera skata parādītu ceļu no 

vienas līdz otrai lidostai. Pēc tam skolēniem bija jākartē vietas, kuras redzēja lidojuma laikā. 

Programmas ainas bija reālistiskas un detalizētas, tāpēc skolotājs aizsāka diskusiju par zemes 

lietojuma veida izmaiņām, ēku augstumu, lidostas ietekmi uz vidi, cilvēkiem (Lim, 2007). 

Ģeogrāfijā IKT bieži izmanto, lietojot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, lai skolēni mācītos 

nolasīt informāciju no kartes, veiktu uzdevumus saistībā ar reljefu, pilsētu un lauku apdzīvotību, 

tūrismu un citām tēmām (Yap, Tan, Zhu & Wettasinghe, 2008). 

Vērtēšanai tiek izmantoti skolēnu izveidoti e-portfolio, par kuriem ir skaidri definēti 

vērtēšanas kritēriji. Piemēram, šādi skolēni saņēma vērtējumus fizikā. Viņiem vienā materiālā 

bija jāapkopo 10 nedēļu laikā veiktie laboratorijas darbi, tie jāanalizē, jāpapildina ar domu 

kartēm, pašnovērtējumu, ziņu rakstiem un zinātniskiem materiāliem par apgūto tematu. 

Skolotājs ieguva daudzpusīgu informāciju par skolēna mācīšanos un domāšanu, turklāt e-

portfolio ir izmantojams skolas vadības un vecāku informēšanai (Ling, 2016). Tiek norādīts, ka 

e-portfolio sniedz iespēju katrai iesaistītajai pusei jebkurā laikā aplūkot skolēna paveikto, 

izprast viņa mācīšanās veidu un sniegt atgriezenisko saiti (Logins, 2018). IKT tiek izmantotas, 

lai veiktu arī dažādu disciplīnu projektus. Piemēram, tiešsaistes diskusiju forumos skolēni risina 

nepieciešamo, sadarbojoties ar citu skolu skolēniem vai speciālistiem, veic video zvanus ar 

zinātniekiem (Lim, 2007; Wong, Quek, Divaharan, Liu, Peer & Williams, 2014). Singapūrā ir 

izveidotas pasaulslavenas lietojumprogrammatūras, kuras reālistiski ataino tādus fizikas 

jēdzienus un procesus, kas saistīti ar viļņiem un kustību, ķīmijā ar titrēšanu, atomu un molekulu 

uzbūvi, turklāt šie materiāli ir papildināti ar skolotājiem noderīgiem un skolēniem 

eksperimentēt motivējošiem resursiem, pieejams vietnē iwant2study.org (Open Educational 

Resources.., 2019; Teng, 2016). 

Singapūras skolās IKT izmantošanas pieredze un iespējas ir plašas, tomēr skolotāji atzīst, 

ka IKT ieviešanai jābūt pakāpeniskai, skaidrai un ka nepastāv viens risinājums, kas der visām 
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skolām. Uzmanība ir jāpievērš skolēnu iesaistīšanai, dziļākam mācību procesam, citu valstu 

pieredzei, sadarbībai ar tām, skolotāju savstarpējai sadarbībai, nevis IKT ieviešanas tempam 

skolā (Today, 2014). Pēc autores domām, šo skolotāju paustā nostāja un pieredze, ir iemesls 

veiksmīgai IKT ieviešanai mācību procesā un augstajiem skolēnu rezultātiem dabaszinātnēs. 

2.2. Japāna 

Japānas skolēni OECD PISA 2015 pētījuma dabaszinātņu jomā ieguvuši otru augstāko 

vidējo rezultātu – 538 punktus. Japāna pārējo valstu vidū, kuras ietvertas maģistra darbā, izceļas 

ar to, ka skolēni uzrādījuši augstākos vidējos sasniegumus dabaszinātnēs, ja internetu nav 

lietojuši (skat. 2.1. attēlu). Lai gan Japāna ir viena no vadošajām valstīm tehnoloģiju jomā, 

tomēr izglītībā to izmantošana ir minimāla. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

visbiežāk tiek izmantotas vien informātikas un programmēšanas priekšmetos (Aoki, 2010; 

Huerto & Hasegaw, 2015; Komatsu & Rappleye, 2017; Kusano, Frederiksen, Jones, Kobayashi, 

Mukoyama, Yamagishi, .. Ishizuka, 2013). Tiek minēts, ka Japānas izglītības programma ir 

balstīta uz faktiem un orientēta uz eksāmenu nokārtošanu. Pamatā tiek izmantotas mācību 

grāmatas un mācību aktivitātes netiek saistītas ar reālo dzīvi. Turklāt skolotājiem esot maz 

iespēju pielāgot mācību programmu, un viņi nav profesionāli sagatavoti IKT ieviešanai skolā 

(Vallance, 2008).  

OECD PISA 2015 pētījumā notika pāreja uz testu pildīšanu digitāli, iepriekš tas notika 

papīra veidā. Tiek norādīts, ka tas ir bijis iemesls, kāpēc Japānas, Honkongas un citu valstu 

skolēnu vidējie rezultāti samazinājās, salīdzinot ar OECD PISA 2012 pētījuma rezultātiem 

(Komatsu & Rappleye, 2017). Pētījumos tika atrasta vienas skolas pieredze par informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju lietošanu mācību procesā, tai skaitā dabaszinātņu priekšmetos. Šis 

pētījums tika veikts Tojamas (Toyama) skolā. Tajā skolotāji visbiežāk izmantoja klēpjdatorus, 

kompaktdisku atskaņotājus, projektorus, planšetdatorus un televizorus, lai attēlotu 

nepieciešamo informāciju attēlu, grafiku, tekstu vai video veidā (Huerto & Hasegaw, 2015). 

Par to kā skolēni izmantoja tehnoloģijas, nekas netika minēts. 

Lai gan Japānas skolēni ir spējīgi uzrādīt augstus sasniegumus starptautiskajos pētījumos 

bez plaša informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietojuma mācību procesā, Japānas 

izglītību pārraugošā ministrija ir sākusi veikt reformas. Pārmaiņu viens no mērķiem ir 

daudzveidīga un plaša tehnoloģiju izmantošana mācību procesā, lai nodrošinātu skolēniem 

nepieciešamo pieredzi un prasmju attīstību saistībā ar globalizāciju, mūžizglītību un valsts 

konkurētspējas palielināšanu. Lai izmaiņas mācību priekšmeta saturā un to apgūšanā būtu 

veiksmīgas, Japāna izmanto iespēju analizēt arī citu valstu pieredzi un pieaicināt ekspertus no 

valstīm ar līdzīgiem ekonomiskiem, sociāliem un politiskiem apstākļiem, kurās mācību procesā 
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tiek izmantotas IKT un uzrādīti augsti skolēnu vidējie rezultāti, piemēram, OECD PISA 

pētījumos. Viena no valstīm, ar kuru Japāna īstenoja šāda veida praksi, ir Singapūra (Ministry 

of Education, Culture, Sports, Science and Technology, 2011). 

2.3. Igaunija 

Neskatoties uz to, ka Latvijas un Igaunijas vēsturiskā situācija ir bijusi līdzīga, Igaunija 

pasaulē pazīstama ar savu digitalizācijas pieredzi (Skype, nacionāla mēroga e-pārvaldība) un 

atzīstamiem rezultātiem OECD PISA pētījumos. Šīs valsts viena no mūžizglītības prioritātēm 

ir digitālā izglītība, kas kopš 2014. gada atspoguļojas dažādos skolas aspektos: izmaiņas valsts 

izglītības programmā, atbalsts pedagogu profesionālajai pilnveidei klātienē un tiešsaistē, 

skolotāju sadarbības tīklu attīstīšana, nepieciešamo digitālo rīku izveide, novērtēšanas sistēmas 

un eksāmenu pārskatīšana, nodrošināts finansējums visiem iepriekš minētajiem aspektiem 

(Daniela, Goba & Rubene, 2018). Lai veiksmīgi nodrošinātu iepriekšminētās prioritātes 

attīstīšanos tika izveidota programma „Digital Revolution”. No 2015. līdz 2020. gadam Igaunijā 

tika paredzēts digitalizēt visas skolas, uzsvaru liekot uz e-infrastruktūras, e-mācību iespēju 

izveidi, atbalstot daudzveidīgāku kvalitatīvu digitālo mācību materiālu izmantošanu, kā arī 

īstenot pakāpenisku pāreju uz e-eksāmeniem. Tāpat programmā ir izveidots e-skolas portfeļa 

portāls, kas nodrošina skolēniem un skolotājiem pieeju dažādiem digitāliem mācību 

materiāliem no daudzveidīgiem informācijas tehnoloģiju veidiem un vidēm. Pašreizējie un 

jaunie izstrādātie e-mācību materiāli tiek pielāgoti vispārējās un profesionālās izglītības 

vajadzībām, skolotājiem tiek nodrošināti semināri, kursi profesionālajai izaugsmei (Daniela, 

Goba & Rubene, 2018). Viena no Igaunijas panākumu atslēgām, pēc autores domām, bija 

pēctecīga izglītības digitalizācijas vēsturiskā attīstība, kas nav būtiski mainīta, ņemot vērā 

politiskās varas izmaiņas (skat. 2.1. tabulu).  

2.1. tabula 

Igaunijas izglītības digitalizācijas attīstība, autores veidots pēc Daniela, Goba & Rubene (2018) 

Periods Notikušais 

1997 – 2000 Tiigrihüpe fonda izveide un infrastruktūras veidošana 

2001 – 2005 Tiigrihüpe pluss iniciatīva kompetenču pilnveidei 

2006 – 2012 Learning Tiger apakšprogramma IKT integrēšanai skolas dzīvē 

2013 – 2017 Informācijas tehnoloģiju fonda izglītībai (HITSA) dibināšana 

(HITSA (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus) veidots apvienojot „Tīģera lēciens”, 

Igaunijas informācijas tehnoloģiju fonds, Igaunijas izglītības un pētniecības tīkls) 

Pēctecīgās un plānveidīgās darbības rezultātā tika izveidotas platformas, kuras vienkopus 

satur visus digitālos mācību līdzekļus, kas sakārtoti atbilstoši vispārējās izglītības 
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programmām. Populārākās no tām ir koolielu.ee/waramu un e-koolikott.ee/. Speciālisti tās 

pastāvīgi atjaunina ar atraktīviem mācību materiāliem, kā arī ikviens cits var dot savu 

ieguldījumu. Mācību līdzekļu kvalitāti garantē mācību priekšmeta speciālisti, kuri pirms 

materiāla publiskošanas tos pārbauda (Daniela, Goba & Rubene, 2018). Autore vēlas izcelt to, 

ka, ja Igaunijā skola vēlas iesaistīties, piedalīties un saņemt daudzējādu atbalstu no HITSA, tai 

ir jāizstrādā skolas digitālās izglītības stratēģija un tai pakārtots konkrēts plāns, kuru izveido 

direktors, kurš ir izgājis digitālās izglītības apmācību, vai skolas IKT jomas koordinators 

(European Commission, 2019). 

Igaunijā, Latvijā, Eiropā skolotāja profesija ir regulēta ar noteiktiem standartiem, starp 

kuriem ir vērojamas atšķirības. Maģistra darba ietvaros autore vēlas izcelt atšķirību starp 

Igaunijas un Latvijas skolotāju profesionālās kompetences standartiem. Tas ir, Igaunijā 

skolotāju profesionālās kompetences standartā digitālajai kompetencei, kas minēta 1.4. nodaļā, 

ir izstrādāti atsevišķi standarti, kas attiecas tikai uz šajā profesijā nepieciešamo digitālo 

kompetenci. Latvijā digitālā kompetence iekļauta vispārīgā skolotāju profesionālās 

kompetences saturā, kas tiek definēta trīs punktos (European Commission, 2019). Speciāla 

standarta izstrāde noteiktai kompetencei attiecīgi tālāk ietekmē skolotāju vērtēšanas kritērijus 

un mācību procesu. 

Igaunijas skolu digitalizācijas procesā pastāv šķēršļi, kurus atklājuši skolu eksperti. Tie 

ir saistāmi ar resursu trūkumu, kas skaidrojams ar to, ka reizēm skolas, kas uzsāk digitalizāciju 

domā pārāk šauri tāpēc nespēj pamatot ierīču nepieciešamību un plānveidīga lietojuma iespējas. 

Tāpat nepareizas izmantošanas rezultātā aprīkojuma darbībā rodas traucējumi. Piemēram, 

individuālai izmantošanai paredzētas ierīces tiek izmantotas koplietošanā. Kā šķērslis tiek 

minēts arī atbalsta trūkums saistībā ar skolvadību, tehnisko atbalstu un apmācībām. Rezultātā 

skolotājiem ir nepieciešams strādāt virsstundas, lai apgūtu tehnoloģiju lietošanu. Turklāt ne visi 

skolotāji ir tehnoloģiju īpašnieki un lietotāji ikdienā, tāpēc ir pret digitalizāciju. Kā šķērslis tika 

minēts arī digitalizācijas ieguvumu mērījumu problemātika, jo visbiežāk tiek noteikti 

kvantitatīvi rādītāji, bet nav skaidrs, kā izvērtēt kvalitatīvus rezultātus. Turklāt tiek realizētas 

daudzveidīgas un periodiskas iniciatīvas, nevis izpētē balstīti pasākumi (Kikkas, Laanpere & 

Lorenz, 2016).  

Turpmāk doti piemēri par IKT izmantošanu dabaszinātnēs saistībā ar spēlēm un 

elektroniskiem mācību materiāliem. Spēlēm skolotāji visbiežāk izmanto dažādas lietotnes, 

piemēram, Kahoot, Quizzes, kuras var pielāgot ikvienam mācību priekšmetam un tematam, 

izveidojot attiecīgus uzdevumus. Visbiežāk spēļu realizēšanai tiek izmantoti datori, viedtālruņi, 

planšetdatori. Skolotāji norādīja, ka spēles visbiežāk tiek izmantotas, lai mācību procesā notiktu 

pārmaiņas, nostiprinātu skolēnu zināšanas, motivētu, radītu prieku, uzlabotu sociālās prasmes 
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un lai skolēni apgūtu jaunu mācību vielu. Aplūkotajā pētījumā par spēļu lietošanu mācību 

procesā, izmantojot IKT, vairums skolotāju norādīja, ka spēles izmantoja vismaz reizi nedēļā 

un idejas, motivāciju spēļu izmantošanai ieguva izglītības ieguves, profesionālās pilnveides 

laikā, no kolēģiem, skolēniem, izglītības tehnologa un personiski iegūtas informācijas (Jesmin 

& Rinde, 2018). Elektronisko mācību materiālu galvenās sastāvdaļas ir interaktīvi teksti, attēli, 

kartes, datu tabulas, grafiki, vārdnīcas, digitālu karšu dati, kurus iespējams izmantot citās 

datorprogrammās, piemēram, ArcExplorer, kā arī darba lapas, testi. Pētījumā – „The role of the 

electronic textbook in the use of active teaching methods” –  tika aplūkota elektronisko mācību 

materiālu izmantošana ģeogrāfijā, kuri izveidoti atbilstoši ģeogrāfijas priekšmeta programmai. 

Mācību materiālos liels uzsvars likts uz problēmu risināšanu, grupu darbu, pētījumos balstītiem 

projektiem, gadījumu izpēti un karšu izveidošanu. Materiāli izveidoti dažādos apguves līmeņos, 

kā arī uzmanība pievērsta tam, lai mācību darbs būtu aktīvs. Tāpēc ir pieejami dažādi mācību 

materiāli, darba lapas un instrukcijas, kas veicina skolēnu patstāvīgu darbību. Materiālus 

saprotamākus padara norādes uz dažādiem informācijas avotiem, shēmas, fotoattēli, kartes, 

animācijas, papildu datubāzes, lai izveidotu arī diagrammas un kartes (Liiber & Roosaare, 

2005). Elektroniskie mācību materiāli ģeogrāfijā nodrošina skolēniem individuālu un 

diferencētu darbu gan skolā, gan mājās, kas pēc autores domām, ir svarīgi it īpaši attālināto 

mācību laikā. 

2.4. Latvija 

Dudareva (2018) norāda, ka lielākā daļa skolotāju savu digitālo kompetenci pilnveido 

brīvajā laikā, tomēr vairums no viņiem IKT mācību procesā lieto, lai tikai sniegtu un lietotu 

informāciju, nevis lai ievērojami mainītu mācīšanās procesu. Latvijas skolotāji ir apguvuši 

prasmes IKT lietošanā un viņiem ir zināšanas par jēgpilnu tehnoloģiju lietošanu mācību 

procesā, bet izpildījums praksē par to ne vienmēr liecina. Lai IKT izmantošana reāli ietekmētu 

skolēnu rezultātus, ir nepieciešams laiks, sākot ar IKT ieviešanu skolā un skolotāju profesionālo 

pilnveidi. Kopš 1998. gada skolotājiem, kuri interesējās par IKT lietošanu skolā, bija iespēja 

apmainīties ar pieredzi un uzzināt jaunas idejas Latvijas skolu i-tehnoloģiju ekspozīcijā. Tāpat 

skolas Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros tika nodrošinātas ar mūsdienīgu laboratorijas 

aprīkojumu, demonstrāciju un IKT ierīcēm, tika izveidotas arī skolēnu darba lapas, atbalsta 

materiāli un organizēti profesionālās pilnveides kursi (Dudareva, 2018). Kā redzams 2.2. attēlā, 

IKT ienākšana Latvijas skolotāju praksē nav notikusi pēctecīgi, bet gan atsevišķu projektu veidā 

un ne visos mācību priekšmetos. Tomēr tas sāk mainīties no 2020./2021. mācību gadu, kad 

pakāpeniski tiek ieviests pilnveidotais mācību saturs – kompetenču pieeja vispārējā izglītībā. 
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2.2. att. IKT ienākšana Latvijas skolotāju praksē, iegūts no Dudareva (2018) 

Lai noskaidrotu, kā skolēni lieto IKT mācību procesā, cik aktīvi tehnoloģiju lietotāji ir 

skolēni, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra eksperti veica 

pētījumu, kurā vēroja 64 mācību stundas. Rezultātā 94% gadījumu IKT izmantoja skolotāji, bet 

22% gadījumu to darīja arī skolēni. Turklāt 40% gadījumu skolotāji lietoja zemas kvalitātes 

digitālos materiālus vai veidoja skolēniem tādas darbības, kuras varēja jēgpilni organizēt arī 

bez tehnoloģijām. Lai mācību procesā IKT tiktu jēgpilni izmantotas, skolotājs galvenokārt var 

pilnveidot savu profesionālo pieredzi, praktiski izmēģinot tehnoloģijas savā mācību priekšmetā. 

Tāpēc rodas nepieciešamība pēc visaptverošas atbalsta sistēmas, kurai jāietver skolas 

administrācijas atbalsts, profesionālās pilnveides kursi, piemēroti mācīšanas un mācīšanās 

materiāli, iespēja iepazīties un dalīties ar labās prakses piemēriem (Dudareva, 2018).  

Projekta „Dabaszinātnes un matemātika” izstrādātie vizuālie un interaktīvie materiāli, kā 

arī laboratorijas aprīkojums, demonstrāciju ierīces un citas IKT, plaši tiek izmantotas mācību 

stundās, piemēram, par šūnu dalīšanos, skaņas viļņiem, apstrādājot arī dažādus attēlus 

(Brangule, Bruņeniece, Dudareva, Muceniece & Nikolajenko, 2010). L. Danielas, L. Gobas un 

Z. Rubenes (2018) veiktajā pētījumā par digitālo mācību līdzekļu lietošanu Latvijā tika secināts, 

ka „Latvijas skolās vairāk tiek izmantoti maksas digitālie mācību līdzekļi, kas ir pieejami 

iegādājoties mācību līdzekļus no „Lielvārda”, „Zvaigznes” vai uzdevumi.lv, vai tiek izmantoti 

iepriekšējā plānošanas periodā izstrādātie, skolām bezmaksas pieejamie dabaszinātņu apguvei. 

Brīvpieejas resursi, tādi kā lietotnes, digitālās kartes u.c. tiek izmantoti epizodiski” (133. lpp.). 

Tas visbiežāk skaidrojams ar to, ka materiāli, lietotnes, rīki interneta vidē, kas ir brīvi pieejami, 
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veidoti angļu valodā, radot valodas barjeru, un skolotājiem nav bijusi pieredze par to, kā praksē 

tiek izmantota konkrētā tehnoloģija. Dabaszinātņu jomas prioritizēšana ar projektu 

„Dabaszinātnes un matemātika” ir radījusi pozitīvu ietekmi uz digitālo mācību līdzekļu 

pieejamību dabaszinātņu apguvē, tomēr citos mācību priekšmetos, piemēram, kas saistīti ar 

sociālajām zinātnēm, digitālie mācību līdzekļi netiek izmantoti, jo šādu materiālu nav (Daniela, 

Goba & Rubene, 2018). Līdz ar to var secināt, ka Latvijā IKT ieviešana skolās notiek periodiski 

ar projektiem, piemēram, „Samsung skola nākotnei”, „Dabaszinātnes un matemātika”, „Rīgas 

pilsētas vispārizglītojošo skolu informatizācija” un ne visās mācību satura jomās. Daniela, 

Goba un Rubene (2018) savā pētījumā norādīja neprecizitātes Izglītības likumā. Tajā atsevišķi 

definēta mācību literatūra, izdales materiāli u.c. mācību līdzekļi, kā arī digitālie mācību līdzekļi: 

elektroniskie izdevumi un resursi, kuros iekļauts izglītības programmas īstenošanai 

nepieciešamais saturs. Tomēr arī citi pie izdales un metodiskajiem materiāliem minētie veidi 

var būt izveidoti elektroniski. Piemēram, papildu literatūra, proti, uzziņu literatūra, 

kartogrāfiskie izdevumi u. c. Tāpēc būtu nepieciešams veikt izmaiņas Izglītības likuma 

formulējumā par digitālajiem mācību līdzekļiem. Formulējot to, ņemt vērā, ka digitālie mācību 

līdzekļi nebūtu jāizdala kā atsevišķs punkts, bet gan to, ka tā ir tikai forma kā mācību līdzeklis 

ir izstrādāts – šādā veidā padarot digitālo mācību līdzekļu iespējas plašākas. 

Apkopotajā valstu pieredzē vērojama dažāda pieeja IKT ieviešanai un izmantošanai 

dabaszinātņu mācību procesā. Ievērojami izceļas līdzšinējā Japānas pieredze, jo IKT netiek 

gandrīz izmantotas, tomēr reformu ietekmē tas tiek mainīts. Singapūrā IKT lietošanai tiek 

pievērsta uzmanība saistībā ar reālo dzīvi, skolēnu pastāvīgu darbu, vērtēšanu un IKT 

izmantošanas kvalitāti. Igaunijā plašu un kvalitatīvu IKT lietošanu dabaszinātņu mācību 

procesā ietekmējusi digitālas izglītības izvirzīšana par mūžizglītības prioritāti. Līdz ar to tiek 

veiktas plānveidīgas un pēctecīgas darbības, kuras netiek būtiski ietekmētas, mainoties 

atbildīgām amatpersonām. Arī Latvijā IKT dabaszinātņu mācību priekšmetos tiek lietotas, ko 

ir veicinājuši dažādi projekti, iniciatīvas. Autore starp šīm valstīm saskatīja kopīgu iezīmi, kas 

minēta arī pirmajā nodaļā: darbības, kas ietekmē skolotāju lietot IKT. Piemēram, skolotāju 

savstarpēja sadarbība, profesionālā sagatavotība, pašu veidoti digitālie mācību materiāli, 

speciāli skolotāju profesionālās kompetences standarti, profesionālās pilnveides kursi, 

izglītības tehnologa atbalsts un kvalitatīvi digitālie mācību un metodiskie materiāli. 

Veicot zinātniskās literatūras analīzi par izglītības kvalitātes jēdziena skaidrojumiem, 

novērtēšanas veidiem, galvenajiem rādītājiem, IKT lietošanas ietekmi uz skolēnu mācīšanās 

rezultātiem, IKT izmantošanas nepieciešamību un iespējām dabaszinātņu mācību procesā, kā 

arī, izpētot dažādu valstu pieredzi par IKT ieviešanu un lietošanu dabaszinātņu mācību procesā, 

autore secina, ka: 
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 izglītības kvalitātes dažādajiem skaidrojumiem ir kopīgi elementi, kas saistīti ar 

vienotiem izvirzītiem mērķiem, kas kalpo kā kritēriji, izglītības process un rezultāti. 

Līdz ar to izglītības kvalitāti var skaidrot kā izglītības procesa un rezultāta atbilstība 

valsts izglītības standartam; 

 izglītības kvalitātes novērtēšana realizējama, veicot izglītības iestādes iekšējo un ārējo 

vērtēšanu, kā arī piedaloties starptautiskos pētījumos. Novērtēšanas process var 

attiekties uz dažādiem skolas darbības aspektiem, jomām un līmeņiem, ņemot vērā, 

piemēram, ieguldītos resursus, skolēnu mācīšanās rezultātus, vadības procesu. Tomēr 

kā būtiskākais izglītības kvalitātes rādītājs tiek minēts skolēnu mācīšanās rezultāti; 

 skolēnu mācīšanās rezultātus var ietekmēt vairāki faktori, piemēram, ģimenes sociāli 

ekonomiskais statuss un IKT izmantošana. Kā norāda OECD PISA pētījuma rezultāti, 

skolēnu vidējie rezultāti dabaszinātnēs samazinās, palielinoties interneta lietošanas 

ilgumam; 

 zinātniskajā literatūrā IKT izmantošana dabaszinātņu mācību procesā tiek pamatota 

dažādi, piemēram, lai uzlabotu mācīšanas un mācīšanās kvalitāti, iespēja veikt 

darbības, kas reālajā dzīvē nebūtu iespējamas, izmantojot virtuālās laboratorijas un 

simulācijas jēdzienu, procesu, parādību izpētei. Turklāt kā nacionālā, tā starptautiskā 

mērogā tiek likts uzsvars uz nepieciešamību apgūt digitālo kompetenci; 

 Būtiska loma jēgpilnai IKT lietošanai dabaszinātņu mācību procesā ir skolotājam. 

Tāpēc nepieciešams noteikt vajadzības un veikt attiecīgas darbības, lai skolas 

darbinieku attieksme būtu pozitīva saistībā ar IKT, panākot IKT pieņemšanu un 

iekļaušanu dabaszinātņu mācību procesā. 

 augstus sasniegumus dabaszinātnēs iespējams sasniegt, IKT mācību procesā lietojot 

gan maz, gan plaši. Tomēr visu izpētīto valstu pieredze un darbība tiek vērsta uz 

daudzveidīgāku un kvalitatīvāku IKT izmantošanu dabaszinātņu mācību procesā. Tas 

atspoguļojas gan Singapūras, Japānas, Igaunijas, Latvijas nacionālajos izglītības 

dokumentos un projektos, gan darbībās, kas vērstas uz to, lai skolotāji apgūtu un 

pilnveidotu IKT lietošanas pieredzi; 

 IKT nemitīgi pilnveidojas, sniedzot jaunas iespējas, lai sasniegtu vēlamos mērķus. 

Tomēr vienlaikus tas uzliek jaunas prasības saistībā gan ar pieejamiem resursiem, 

zināšanām un prasmēm, gan arī ar mācību procesa organizēšanu un norisi, kā 

individuālā un skolas līmenī, tā arī sistēmas līmenī. Autorei tas sniedz ievirzi maģistra 

darba pētījumam – izpētīt dabaszinātņu skolotāju, 7. – 9. klašu skolēnu un ekspertu 

viedokli par IKT pieejamību, izmantošanu, iespējām un trūkumiem, kā arī 

nepieciešamajiem uzlabojumiem dabaszinātņu mācību procesā.  
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3. PĒTĪJUMA METODOLOĢIJA 

Maģistra darba empīriskās daļas mērķis bija izpētīt dabaszinātņu skolotāju, 7. – 9. klašu 

skolēnu un ekspertu viedokli par IKT pieejamību, izmantošanu, iespējām un trūkumiem, kā arī 

nepieciešamajiem uzlabojumiem, lai, ņemot vērā teorētiskajā daļā iegūto informāciju, izveidotu 

ieteikumus kā pilnveidot IKT lietošanu dabaszinātņu mācību procesā izglītības sistēmas, 

organizācijas jeb skolas un indivīda līmenī. Līdz ar to empīriskajā daļā tika realizēts pētījuma 

3. – 7. posms (skat. 3.1. attēlu). 

 

3.1. att. Pētījuma darbības posmi 

Pētījuma 1. un 2. posms veidoja maģistra darba teorētisko daļu, kuras izstrāde ilga no 

2019. gada novembra līdz 2020. gada aprīlim. Zinātniskās literatūras analīze par izglītības 

kvalitāti, tās saistību ar IKT izmantošanu dabaszinātņu mācību procesā, IKT izmantošanas 

nepieciešamību un iespējām, kā arī valstu pieredzes apkopošana, autorei sniedza pamatu 

empīriskās daļas izstrādei. 

Maģistra darba empīrisko daļu veido pētījuma 3. – 7. posms. Pētījuma 3. posms tika 

īstenots 2020. gada maijā, kad tika izveidota aptaujas anketa pamatskolas dabaszinātņu 

skolotājiem un 7. – 9. klašu skolēniem, kā arī intervijas jautājumi ekspertiem, balstoties uz 

teorētiskajā daļā analizēto informāciju, lai iegūtu kvantitatīvus un kvalitatīvus datus. Aptaujas 

tika izveidotas tikai pamatizglītības dabaszinātņu skolotājiem, kuri māca kādu no dabaszinātņu 

priekšmetiem, un pamatizglītības skolēniem, kuri mācās šos priekšmetus, jo pamatizglītības 
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pakāpe Latvijā visiem skolēniem ir obligāta, līdz ar to arī konkrēto mācību priekšmetu apguve 

ir obligāta. Turklāt autore ņēma vērā arī OECD PISA pētījuma metodoloģijas aspektus, kurā 

tiek testēti un anketēti skolēni, kas sasnieguši 15 gadu vecumu, kas atbilst 9. klašu skolēnu 

vecumam Latvijā. Autore pētījuma izlasē bez 9. klašu skolēniem iekļāva arī 8. un 7. klašu 

skolēnus, jo arī šie skolēni obligāti apgūst dabaszinātņu priekšmetus un tas sniedza iespēju iegūt 

plašāku viedokli par aptaujā iekļautajiem jautājumiem un dabaszinātņu mācību procesu līdz 9. 

klasei. Pētījuma izlase tikai veidota pēc ērtuma principa, lai iegūtu pēc iespējas lielāku 

respondentu skaitu. Skolotāju aptauja, autorei sadarbojoties ar trīs Latvijas Universitātes 

pasniedzējiem, tika izsūtīta 392 dabaszinātņu skolotājiem. Šiem skolotājiem tika lūgts izsūtīt 

saviem 7. – 9. klašu skolēniem paredzēto aptauju. Skolotāju un skolēnu aptauju jautājumi tika 

izveidoti, ņemot vērā teorētiskajā daļā iegūto informāciju par IKT izmantošanas 

nepieciešamību, priekšrocībām, trūkumiem, nepieciešamajiem uzlabojumiem un darbībām, kas 

tiek realizētās aplūkotajās valstīs. Aptaujās tika iekļauti arī atbilstoši jautājumi no OECD PISA 

2015 skolēnu aptaujas par IKT (OECD, 2015). Skolotāju aptaujā, kas redzama 1. pielikumā, 

kopumā ir 10 jautājumi ar 5 apakšjautājumiem: 20% slēgti, 67% atbilžu izvēles un 13% brīvo 

atbilžu jautājumi. Jautājumu skaits respondentam mainījās, ņemot vērā sniegto atbildi. Aptauju 

veidoja četri jautājumu bloki, kas tika veidoti, lai sasniegtu aptaujas mērķi: noskaidrot 

pamatskolas dabaszinātņu skolotāju viedokli par IKT lietošanu mācību procesā un saistību ar 

skolēnu mācīšanās rezultātiem. Pirmo bloku veidoja 1. un 2. jautājums, lai noskaidrotu kādu 

mācību priekšmetu respondents māca un vispārēju attieksmi saistībā ar IKT izmantošanu 

mācību procesā. Otrā bloka jautājumi– 3, 3a, 3b – sniedza informāciju par projekta 

„Dabaszinātnes un matemātika” izstrādāto elektronisko mācību materiālu izmantošanu un 

rezultātiem, kurus iespējams sasniegt ar šiem materiāliem. 4., 5., 6., 6a., 6b. un 6c. jautājums 

veidoja trešo jautājumu bloku, kuri sniedza informāciju par IKT pieejamību, izmantošanas un 

neizmantošanas iemesliem, kā arī konkrētu digitālo ierīču un resursu izmantošanas biežumu 

dabaszinātņu mācību procesā. Pēdējo bloku veidoja 7., 8., 9. un 10. jautājums, lai uzzinātu 

respondentu viedokli par IKT izmantošanas priekšrocībām, trūkumiem un nepieciešamajiem 

uzlabojumiem, lai pilnveidotu IKT lietošanu dabaszinātņu mācību procesā. 

7. – 9. klašu skolēnu aptauju veidoja 7 jautājumi ar 3 apakšjautājumiem: 10% slēgti un 

90% atbilžu izvēles jautājumi (skat. 2. pielikumu). Jautājumu skaits respondentam mainījās, 

ņemot vērā sniegto atbildi. Aptauja tika veidota, lai noskaidrotu 7. – 9. klašu skolēnu viedokli 

par IKT lietošanas iespējām un pieredzi skolā dabaszinātņu mācību stundu laikā un mājās, kā 

arī, kas skolēnu skatījumā būtu pilnveidojams IKT ieviešanā un lietošanā. 1. jautājums sniedza 

informāciju par to, kurā klasē mācās respondents, 2. un 3. jautājums veidoja jautājumu bloku, 

no kura iespējams uzzināt IKT pieejamību mājās un skolā dabaszinātņu priekšmetu stundās. 4., 
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4a., 4b. un 4c. jautājums arī veidoja jautājumu bloku, no kura bija iespējams uzzināt vai 

respondenti dabaszinātņu priekšmetu stundās izmato vai neizmanto IKT, kāpēc tas tiek darīts 

vai nedarīts un cik bieži konkrētas digitālās ierīces un resursi mācību stundās tika lietoti. Pārējie 

aptaujas jautājumi neveidoja jautājumu blokus. 5. jautājums atklāja to, cik ilgi respondents 

darba dienā, nedēļas nogalē, skolā vai ārpus tās lietoja internetu. Aptaujas 6. jautājums 

nodrošināja iespēju iegūt skolēnu viedokli par dabaszinātņu jomai specifisku rezultātu 

sasniegšanas iespējām, izmantojot IKT, un uzzināt vispārēju skolēnu attieksmi saistībā ar IKT 

izmantošanu mācību procesā. Pēdējais jautājums aptaujā tika iekļauts ar mērķi, lai uzzinātu, kas 

skolēnu skatījumā būtu nepieciešams, lai uzlabotu IKT lietošanu dabaszinātņu mācību procesā. 

Abās aptaujās tika iekļauti līdzīgi jautājumi, lai iegūto datu apstrādes un analīzes laikā būtu 

iespējams salīdzināt pamatskolas dabaszinātņu skolotāju un 7. – 9. klašu skolēnu viedokli.  

Ekspertiem tika sagatavota daļēji strukturēta intervija (skat. 3. pielikumu). Intervijā 

iekļautie jautājumi nodrošināja iespēju uzzināt, kāds ekspertu skatījumā ir IKT nodrošinājums 

un pieejamība Latvijas skolās dabaszinātņu mācību procesā, kādas ir priekšrocības, trūkumi un 

tehnoloģiju izmantošanas ietekme uz skolēnu mācīšanās rezultātiem. Ekspertiem tika vaicāts 

arī viedoklis par to, kas būtu jāveic saistībā ar IKT lietošanu, lai tiktu īstenota iespējamā pāreja 

uz valsts pārbaudījumiem tiešsaistē. Intervijas jautājumi tika saistīti ar skolotāju un skolēnu 

aptaujā iekļautajiem, lai iegūtu daudzpusīgāku skatījumu par konkrētu jautājumu. 

Pētījuma ietvaros tika izmantotas divas datu vākšanas metodes, lai iegūtu kvantitatīvus 

un kvalitatīvus datus pētījuma mērķa sasniegšanai. Skolotāju un skolēnu viedokļa uzzināšanai 

tika izmantota aptauja, jo tas ir viens no visizplatītākajiem instrumentiem datu savākšanai, 

turklāt tā sniedza iespēju iegūt lielu respondentu skaitu, neraugoties uz laika un resursu 

ierobežojumiem, un nodrošina dalībnieku anonimitāti (Geske & Grīnfelds, 2006). Aptaujas 

metode autorei nodrošināja iespēju uzzināt daudzu respondentu viedokli, kā arī anonimitāte 

nodrošināja lielāku iespējamību, ka dalībnieki atbildēs ticami. Turklāt jautājumi, kas izveidoti 

pēc Likerta skalas norādīja respondentu attieksmi saistībā ar digitālo ierīču un resursu lietošanu 

konkrētu dabaszinātņu mērķu sasniegšanai, tā atklājot IKT lietošanas nepieciešamību. Intervija 

kā metode tika izmantota, lai uzzinātu ekspertu viedokli par IKT nodrošinājumu, pieejamību 

skolās dabaszinātņu mācību procesam, kā arī par tehnoloģiju izmatošanas priekšrocībām, 

trūkumiem un ietekmi uz skolēnu mācīšanās rezultātiem. Šī metode tika izvēlēta, jo ekspertu 

skaits nebija tik ievērojams kā skolotāju un skolēnu, turklāt intervijas laikā bija iespējams uzdot 

papildinošus un precizējošus jautājumus, lai tiktu iegūta padziļinātāka informācija. 

Pētījuma 4. posms tiks īstenots no 2020. gada 22. maija līdz 2020. gada 24. jūnijam, veicot 

pamatizglītības dabaszinātņu skolotāju un 7. – 9. klašu skolēnu anketēšanu, izmantojot 

tiešsaistes aptauju platformu QuestionPro. Pētījuma 5. posms – ekspertu intervēšana – tika 
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realizēts 2020. gada jūlijā un augustā, ņemot vērā laiku, vietu un veidu, kas tika saskaņots ar 

uzrunātajiem ekspertiem. Ar ekspertu piekrišanu autore darbā norādīja ekspertu vārdu un 

uzvārdu un intervijas tika ierakstītas, lai, apkopojot iegūto informāciju, nekas netiktu aizmirsts. 

Interviju piekrita sniegt divi no uzrunātajiem ekspertiem – Latvijas Universitātes profesore, 

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne, Pedagoģijas zinātniskā institūta 

direktore Linda Daniela un Dr. paed., Latvija Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju 

centra direktore, vadošā pētniece, Skola2030 konsultante mācību satura izstrādē Dace 

Namsone. Intervijas ar ekspertēm notika attālināti, izmantojot Microsoft Teams programmu. 

Intervija ar Lindu Danielu notika 2020. gada 7. jūlijā ar Daci Namsoni 2020. gada 4. augustā. 

Aptauju un interviju rezultāti tika apkopoti un analizēti pētījuma 6. posmā, kas veikts 

2020. gada jūlijā, augustā, septembrī. Iegūtie dati tika apkopoti, izmantojot datu statistiskās 

analīzes metodes ar programmām SPSS un Microsoft Excel. Tika izmantotas aprakstošās 

statistikas metodes, piemēram, frekvenču tabulas, kas attēlotas grafiku veidā, mainīgo 

pārkodēšana jautājumos ar Likerta skalu. Atbildes „pilnīgi nepiekrītu” un „nepiekrītu” tika 

pārkodētas kā „nepiekrītu”, savukārt atbildes „piekrītu”, „pilnīgi piekrītu” kā „piekrītu” 

skolotāju aptaujas 2., 3a. jautājumā, kā arī skolēnu aptaujas 6. jautājumā. Tika izveidotas arī 

procentu tabulas, kas pēc tam pārvērstas grafikos. Pētījuma 7. posms īstenots 2020. gada 

septembrī, oktobrī, novembrī, izmantojot teorētiskajā un empīriskajā daļā iegūto informāciju. 

Šajā posmā tika izstrādāti ieteikumi izglītības sistēmas, skolas un indivīda līmenī, lai 

pilnveidotu jēgpilnu IKT lietošanu dabaszinātņu mācību procesā, kas sniegtu pozitīvu ietekmi 

uz skolēnu mācīšanās rezultātiem un tādējādi arī izglītības kvalitāti. 

Autores pētījuma ierobežojums saistāms ar 2020. gada 12. marta Latvijas valdības 

izsludināto lēmumu par ārkārtas stāvokli valstī, lai ierobežotu vīrusa slimību Covid-19. Līdz ar 

to sākotnēji plānotais eksperiments empīriskajā pētījumā netika realizēts. Tāpēc izglītības 

kvalitātes aspekta – skolēnu mācīšanās rezultāti – saistību ar IKT izmantošanu dabaszinātņu 

mācību procesā autore var novērtēt pēc pētījuma teorētiskās daļas atziņām un aptaujāto 

pamatskolas dabaszinātņu skolotāju, 7. – 9. klašu skolēnu un eksperšu sniegtajiem viedokļiem.  
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4. INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS 

DABASZINĀTŅU MĀCĪBU PROCESĀ 

Pētījuma 4. posmā skolotāju aptauja, autorei sadarbojoties ar trīs Latvijas Universitātes 

pasniedzējiem, tika izsūtīta 392 dabaszinātņu skolotājiem. Šiem skolotājiem tika lūgts izsūtīt 

saviem 7. – 9. klašu skolēniem paredzēto aptauju. No visiem dabaszinātņu skolotājiem izsūtīto 

aptaujas anketu aplūkoja 202 skolotāji, no kuriem 154 sāka to aizpildīt, bet pilnībā pabeidza 

118 respondenti. Precīzs 7. – 9. klašu skolēnu skaits, kuriem tika izsūtīta skolēnu aptauja nav 

zināms, jo autore šādu informāciju no anketētajiem skolotājiem neievāca. Tomēr ir zināms, ka 

7. – 9. klašu skolēnu aptauju atvēra 1203 skolēni no kuriem 889 sāka to aizpildīt, bet pabeidza 

545 respondenti. Līdz ar to maģistra darbam kā derīgas tika atzītas un analizētas 118 

dabaszinātņu skolotāju un 545 7. – 9. klašu skolēnu atbildes. Autore maģistra darbā izmantoja 

tikai to respondentu atbildes, kas aptauju aizpildīja pilnībā. 

No 118 skolotājiem 10% māca bioloģiju, 60% - fiziku, 24% - ģeogrāfiju un 6% - ķīmiju, 

tomēr vairāki skolotāji norādīja, ka māca vairāk nekā vienu no minētajiem dabaszinātņu 

priekšmetiem. Skolotāju sniegtās atbildes netika analizēts, ņemot vērā mācību priekšmetu, kuru 

respondents māca, jo respondentu skaits, kas pārstāv katru no priekšmetiem ir atšķirīgs. No 545 

7. – 9. klašu skolēniem 7. klasē mācījās 13%, 8. klasē – 48% un 9. klasē – 39% respondentu. 

Pamatskolas skolēnu atbildes netika analizētas, ņemot vērā klasi, jo respondentu skaitā katrā 

klasē ir ievērojamas atšķirības. 

Vairums anketēto dabaszinātņu skolotāju jeb 92% pozitīvi vērtēja digitālo ierīču un 

resursu izmantošanu saistībā ar skolēnu mācīšanās rezultātu uzlabošanu (skat. 4.1. attēlu). 

Gandrīz visi respondenti norādīja, ka digitālos mācību līdzekļus iespējams sabalansēti lietot 

kopā ar tradicionālajiem mācību līdzekļiem, tomēr vairāk kā puse, kas ir 65% norādīja, ka 

tradicionālos mācību līdzekļus digitālie mācību līdzekļi nevar aizstāt. Turklāt ārēju, piespiedu 

apstākļu dēļ, konkrēti bijusī ārkārtas situācija, skolotāji sāka izmantot sev jaunas digitālās 

ierīces un mācību līdzekļus, to norādīja 86% respondentu. 
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4.1. att. Skolotāju viedoklis par digitālo mācību līdzekļu izmantošanu 

7. – 9. klašu skolēni arī piekrita, ka digitālās ierīces un resursi uzlabo viņu mācīšanās 

rezultātus dabaszinātnēs, to norādīja 73% respondenti (skat. 4.2. attēlu). Tāpat aptaujātie 

skolēni norādīja, ka digitālie mācību līdzekļi var aizstāt tradicionālos mācību līdzekļus un ka 

abu mācību līdzekļu veidu izmantošanu ir iespējams sabalansēt, to norādīja attiecīgi 59% un 

82% respondentu. 

 

4.2. att. 7. – 9. klašu skolēnu viedoklis par digitālo mācību līdzekļu izmantošanu 

69% no visiem aptaujātiem skolotājiem savā darbā izmantoja projekta „Dabaszinātnes un 

matemātika” izstrādātos elektroniskos mācību materiālus. Lielākoties šo mācību materiālu 

izmantošanu skolotāji vērtēja pozitīvi, lai sasniegtu projektā izvirzītos sasniedzamos rezultātus. 

Piemēram, skolēni var iegūt jaunas zināšanas un prasmes, ko norādīja 62% respondentu, kā arī 

šie elektroniskie mācību materiāli veicināja pētnieciskā procesa prasmju pilnveidi, kas ir, 

pētījuma jautājuma formulēšanu, novērošanu, eksperimentēšanu, datu ieguvi, apstrādi, analīzi, 

secināšanu. To apstiprināja 53% respondentu (skat. 4.3. attēlu). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ārkārtējās situācijas laikā mācību procesā sāku

izmantot jaunas digitālās ierīces un digitālos mācību

līdzekļus

Digitālo mācību līdzekļu lietošanu iespējams

sabalansēt ar tradicionālo mācību līdzekļu lietošanu

Digitālie mācību līdzekļi var aizstāt tradicionālos

mācību līdzekļus

Jēgpilna digitālo ierīču un digitālo resursu

izmantošana mācību procesā uzlabo skolēnu

mācīšanās rezultātus

Atbilžu skaits

Piekrītu

Nepiekrītu

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Digitālo mācību līdzekļu lietošanu iespējams

sabalansēt ar tradicionālo mācību līdzekļu lietošanu.

Digitālās ierīces un resursi var aizstāt tradicionālos

mācību līdzekļus (piem., drukātas grāmatas, burtnīcas

u.c.).

Digitālo ierīču un resursu izmantošana dabaszinātņu

priekšmetos uzlabo manus mācīšanās rezultātus.

Atbilžu skaits

Piekrītu

Nepiekrītu



44 

 

4.3. att. Skolotāju viedoklis par projekta „Dabaszinātnes un matemātika” izveidotajiem 

elektroniskajiem mācību materiāliem 

Tas 31% respondentu, kas norādīja, ka neizmanto projekta „Dabaszinātnes un 

matemātika” elektroniskos mācību materiālus, visbiežāk minēja, ka to nedara, jo ģeogrāfijas 

mācību priekšmetam šajā projektā nav izveidoti elektroniski mācību materiāli, skolotāji 

izmanto citu resursu materiālus, kā arī tāpēc, ka šī projekta elektroniskie mācību materiāli ir 

novecojuši, satur kļūdas un nav labas kvalitātes (skat. 4.4. attēlu). Autore šīs atbildes ieguva no 

respondentu atvērtajām atbildēm, izvēloties atslēgas vārdus, kas visbiežāk tika minēti, un 

sagrupējot tos. 

Ekspertes – L. Daniela un D. Namsone – saistībā ar jautājumu par projekta 

„Dabaszinātnes un matemātika” izveidoto elektronisko mācību materiālu lietošanas iespējām 

sasniegt šī projekta mērķus, pauda līdzīgus viedokļus. Ekspertes apstiprināja, ka konkrētā 

projekta elektroniskie mācību materiāli nodrošināja iespēju sasniegt projekta izvirzītos mērķus 

un ir labi, ņemot vērā IKT iespējas, kad konkrētie elektroniskie mācību materiāli tika izveidoti. 

Ekspertes minēja, ka, izvērtējot šo materiālu kvalitāti, iespējas un, ņemot vērā šodienas IKT 

lietošanas perspektīvas, projekta „Dabaszinātnes un matemātika” elektroniskie mācību 

materiāli ir novecojuši un vāji no interaktivitātes viedokļa, tāpēc mūsdienu prasībām vairs nav 

atbilstoši. 
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4.4. att. Skolotāju minētie iemesli par projekta „Dabaszinātnes un matemātika” elektronisko 

mācību materiālu neizmantošanu 

Darba autore, kura strādā par ģeogrāfijas skolotāju, bet ir mācījusi arī bioloģiju, piekrīt 

gan skolotāju, gan eksperšu viedoklim. Viņasprāt, projekta „Dabaszinātnes un matemātika” 

elektroniskos mācību materiālus skolotājs var izmantot kā labu alternatīvu mācību grāmatai, lai 

nodotu skolēniem zināšanas, vizualizētu nepieciešamo informāciju, lai sasniegtu vēlamo 

rezultātu. Tomēr šo digitālo materiālu interaktivitāte vairs nav atbilstoša tagadējām prasībām 

un iespējam. Piemēram, šajos materiālos esošos pārbaudes testus ērti lietot, izmantojot datoru. 

Tomēr tas nav pārskatāmi un ērti, lai katrs skolēns mācību stundas laikā, izmantojot savu 

personisko viedtālruni, veiktu tur esošo pašpārbaudes testu, turklāt arī skolotājs nevar iegūt 

katra skolēna rezultātus. 

Arī no skolēniem tika noskaidrots, vai digitālie mācību līdzekļi, nodrošina iespēju 

sasniegt dabaszinātņu jomai raksturīgus rezultātus. Skolēniem tika piedāvāti līdzīgi 

apgalvojumi kā skolotājiem, tikai uzsvars netika likts uz specifiskiem digitāliem mācību 

materiāliem no projekta „Dabaszinātnes un matemātika”, bet gan vispārēji par digitālajiem 

mācību līdzekļiem kopumā. 4.5. attēlā redzams, ka skolēni pozitīvi vērtēja digitālo mācību 

līdzekļu ieguldījumu dabaszinātņu jomas rezultātu sasniegšanai. Piemēram, 88% respondentu 

norādīja, ka digitālo ierīču un līdzekļu izmantošana dabaszinātņu priekšmetos veicina iespēju 

iegūt jaunas zināšanas un prasmes, 76% respondentu norādīja, ka uzlabo novērojumu, 

eksperimentu, pētījumu veikšanas, pētījuma jautājuma formulēšanas prasmes. 
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4.5. att. 7. – 9. klašu skolēnu viedoklis par digitālo ierīču un mācību līdzekļu izmantošanu, lai 

sasniegtu dabaszinātņu jomai raksturīgus mācību rezultātus 

Lai skolēni sasniegtu iepriekš minētos dabaszinātņu jomas mērķus, nepieciešams noteikt 

dažādu IKT pieejamību skolēniem laikā, kad norit mācību process. Līdz ar to visiem 7. – 9. 

klašu skolēniem tika uzdots jautājums, kura rezultāti ar atbildi „jā, pieejams un es to lietoju” 

redzami 4.6. attēlā. Šie rezultāti norāda, ka dabaszinātņu priekšmetu stundās skolēniem ir 

pieejama personiskā ierīce, piemēram, viedtālrunis tomēr tas nav pieejams visiem skolēniem, 

lai katrs varētu izmantot mācīšanās platformas, kas tika norādīts kā vispieejamākais un 

izmantotākais IKT piemērs – 90%. Savukārt simulācijas ir tās, kas skolēniem visvairāk nav 

pieejamas un netiek izmantotas. Arī planšetdatori nav pieejami vairāk kā 70% respondentu, kas, 

pēc autores domām, ir viena no nepieciešamākajām IKT, lai skolēni jēgpilni mācību procesā 

varētu lietot tehnoloģijas. Tas ir tāpēc, ka planšetdators sniedz daudz vairāk iespēju nekā 

viedtālrunis un ar to var rīkoties ikviens skolēns individuāli jebkurā vietā, salīdzinot, piemēram, 

ar interaktīvo tāfeli, projektoru. 

Autores iegūtie rezultāti sakrīt ar Latvijā iepriekš veiktu pētījumu „Datu apkopojums un 

ārvalstu un Latvijas pieredzes analīze par digitālo mācību līdzekļu pieejamību un izmantošanu 

vispārējās izglītības mācību satura nodrošināšanai”, kurā piedalījās 228 skolas (Daniela, Goba 

& Rubene, 2018). Pētījumā iegūtie rezultāti apstiprina autores iegūtos datus, piemēram, par 

planšetdatoru pieejamību. Planšetdatori, kas ir ērti pārvietojami un sniedz iespēju darboties, 

esot mazāk piesaistītiem specifiskai vietai, nav pieejami 69,6% skolu, kas piedalījās pētījumā, 

21,4% skolu pieejami 1 – 20 planšetdatori, 8,4% skolu pieejami 21 – 50 planšetdatori un vienai 

skolai tie ir 90. Turklāt, kā minēts pētījumā, planšetdatori mācību stundās netiek izmantoti, vai 

arī tas notiek epizodiski. Pārsvarā šīs ierīces lieto skolotāji, lai sagatavotu nepieciešamos 

materiālus. Līdz ar to viens no būtiskākajiem aspektiem, kas sākotnēji veicina jēgpilnu IKT 

lietošanu dabaszinātņu mācību procesā, ir digitālo ierīču, līdzekļu pieejamība un pietiekams 

skaits, lai nodrošinātu skolēnus. Tāpēc svarīgi ir domāt par daudzfunkcionālu un ērtu ierīču 
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iegādi, lai mācību process, izmantojot IKT, nebūtu ierobežots konkrētu telpu robežās un būtu 

pieejams ikvienam skolēnam un skolotājam vajadzīgā brīdī. 

 

4.6. att. IKT, kuras 7. – 9. klašu skolēniem ir pieejamas un tiek lietotas dabaszinātņu stundās 

Aptaujās tika noskaidrots IKT nodrošinājums un pieejamība un, kā redzams 4.7. attēlā, 

30% skolotāju nav pieejams pietiekams digitālo ierīču, resursu nodrošinājums, lai skolēni 

veiktu praktiskus, virtuālus novērojumus, eksperimentus, pētījumus. Tikai 10% respondentu 

sev un skolēniem pieejamo digitālo ierīču, resursu nodrošinājumu novērtēja kā pilnīgu. Tomēr 

vairums jeb 60% respondentu norādīja, ka IKT nodrošinājums ir pietiekams un gandrīz pilnīgs, 

kas saskan ar OECD PISA 2015 veikto pētījumu, kura rezultāti liecina par to, ka Latvijā 

skolēniem ir pieejams pietiekams IKT nodrošinājums (skat. 1.3. nodaļu). 

Eksperte L. Daniela intervijā norādīja, ka IKT dabaszinātņu mācību jomai Latvijā ir 

daudz pieejamākas un skolas ar tām ir labāk nodrošinātas nekā citos mācību priekšmetos. Tas 

tika pamatots ar jau maģistra darbā pieminētā projekta „Dabaszinātnes un matemātika” 

īstenošanas laikā iepirktajiem sensoriem, interaktīvajām tāfelēm, citām ierīcēm un 

izveidotajiem digitālajiem mācību resursiem. Tomēr eksperte minēja, ka digitālo ierīču un 

resursu praktiska izmantošana gan varētu notikt labāk. Arī D. Namsone pauda līdzīgu viedokli, 

norādot ka pieejamība tika nodrošināta ar Eiropas Sociālā fonda projektu „Dabaszinātnes un 

matemātika”. Tomēr intervijā eksperte izteica bažas par to, kā notiek IKT izmantošana. 

Respektīvi, ko skolotājs zina un prot saistībā ar tehnoloģiju izmantošanu un kā organizē mācību 

darbu, lai skolēns lietotu pieejamās ierīces un resursus.  

Autore, ņemot vēra savu darba pieredzi, var piekrist aptaujā iegūtajiem rezultātiem un 

eksperšu paustajam viedoklim, jo pilnīgs digitālo ierīču un resursu nodrošinājums, lai skolēni 

veiktu praktiskas un virtuālas pētnieciskas darbības, ir pieejams, lai veiktu dažus, atsevišķus 

darbus, piemēram, noteikt asinsspiediena izmaiņas, ņemot vērā cilvēka veiktās darbības. 

Vairāki un daudzpusīgāki pētnieciskie darbi nav realizējami, jo sensori un citas iekārtas ar laiku 

ir nolietojušās un netiek iepirktas jaunas, atjauninātas. Autore, sarunājoties ar kolēģiem, ir 
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secinājusi, ka visbiežāk, kolēģi nemeklē jaunus risinājumus kā izveidot un realizēt skolēniem 

veicamus pētnieciskos darbus, izmantojot pieejamās un labi funkcionējošās digitālās ierīces un 

resursus, jo ikdienā tam pietrūkst laika, nav vēlmes meklēt jaunas iespējas kā lietot IKT, kā arī 

trūkst pieredzes un prasmju kā vispār izmantot pieejamās tehnoloģijas. Piemēram, autores visu 

kolēģu dabaszinātņu kabineti ir aprīkoti ar interaktīvajām tāfelēm no projekta „Dabaszinātnes 

un matemātika”, tomēr tā tiek izmantota tikai attēlu, tekstu un video parādīšanai skolēniem, kas 

iespējams arī, piemēram, televizorā, to autore ir novērojusi atklātajās stundās.  

 

4.7. att. Skolotāju novērtējums par digitālo ierīču un resursu nodrošinājumu, lai skolēni veiktu 

pētnieciskas darbības 

Dabaszinātņu skolotājiem tika vaicāts arī par interneta pieejamību mācību stundās. No 

118 skolotājiem 1% internets dabaszinātņu mācību stundās nav pieejams ne skolotājam, ne 

skolēniem, 17% internets ir pieejams tikai skolotājiem un vairumam jeb 82% internets mācību 

stundās ir pieejams gan skolotājam, gan skolēniem. 98 % respondentu iepriekšējā mācību gada 

klātienes mācību procesā ir izmantojuši IKT. Atlikušie 2% skolotāji visbiežāk norādīja, ka 

digitālās ierīces un resursus nav izmantojuši, jo tās bieži nestrādā un ar tām notiek problēmas, 

kā arī tiek izjusts laika, zināšanu un prasmju, labās prakses piemēru, tehnisko un citu līdzekļu 

trūkums. 

72% 7. – 9. klašu skolēni norādīja, ka IKT dabaszinātņu priekšmetu stundās pirms 

ārkārtas situācijas ir izmantojuši. Pārējie 28% pamatskolas skolēnu tās neesot izmantojuši, jo 

šo priekšmetu stundās nebija nepieciešams izmantot tehnoloģijas, to norādīja 17% respondentu, 

skolas iekšējās kārtības noteikumi aizliedz lietot mācību stundās digitālās ierīces – 16%, mācību 

stundu laikā visiem skolēniem nav pieejama nepieciešamā ierīce – 11% un interneta pieejamība 

vai ātrums, vai stabilitāte nav pietiekama, to norādīja 8% respondentu. 

Darba autore skolotāju „Piekrītu” atbildes no 3a. jautājuma, kas redzams 4.3. attēlā, 

apvienoja ar 5. jautājumu par interneta pieejamību mācību stundās. Rezultātā tika iegūts 

apstiprinājums tam, ka projekta „Dabaszinātnes un matemātika” izveidotie elektroniskie 
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mācību materiāli veicināja dabaszinātņu jomas rezultātu sasniegšanu, ja gan skolotājam, gan 

skolēniem mācību stundas laikā ir pieejams internets un klātienes mācību stundu laikā tiek 

izmantotas IKT.  

Aptaujās tika noskaidrots dažādu IKT izmantošanas biežums un mērķis, kad mācību 

process iepriekšējā mācību gadā notika klātienē. 4.8. attēlā redzams, cik bieži dabaszinātņu 

skolotāji izmantoja dažādas IKT. Katrā vai gandrīz katrā mācību stundā skolotāji lietoja 

projektoru un interaktīvo tāfeli. Bieži, kas ir vienu reizi nedēļā, skolotāji izmantoja mācīšanās 

platformas, piemēram, soma.lv, uzdevumi.lv, Google Classroom, dzm.lu.lv, Moodle, savu 

personisko ierīci, piemēram, viedtālruni un digitālos izdales materiālus. Reti, vienu līdz divas 

reizes mēnesī, respondenti lietoja simulācijas, lietotnes, piemēram, Kahoot!, Plickers, Padlet. 

36% skolotāji mācību stundās neizmantoja planšetdatoru, lai gan tas bija pieejams. No aptaujā 

dotajiem IKT piemēriem, dabaszinātņu skolotājiem visbiežāk nav pieejams planšetdators. 

Iegūstot šādu informāciju, iespējams secināt to, kādiem jābūt jauniem digitālajiem mācību 

līdzekļiem, lai tos varētu izmantot, lietojot skolotājiem jau pieejamās un visbiežāk lietotās IKT, 

kā arī to, kādu IKT pieejamībā un izmantošanā ir jāiegulda līdzekļi.  

 

4.8. att. Biežums, kādā skolotāji izmantoja dažādas IKT pirms ārkārtas situācijas 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pamatskolas dabaszinātņu skolotāji klātienes 

mācību procesā visbiežāk izmantoja, lai nodotu un saņemtu teksta, attēlu, grafiku, video un cita 

veida informāciju, to norādīja 84% respondentu, lai skolēni iegūtu informāciju – 83% un tiktu 

apgūtas jaunas zināšanas un prasmes – 82% (skat. 4.9. attēlu). Šos rezultātus var saistīt kopā ar 

iepriekšējā attēlā iegūtajiem, jo visbiežāk izmantotās IKT nodrošina iespēju skolotājiem veikt 

minētās darbības. 

Arī šie autores dati sakrīt ar L. Danielas, L. Gobas un Z. Rubenes (2018) veikto pētījumu, 

kurā tika secināts, ka pamatskolas posmā izteikti daudz, salīdzinot ar pārējiem izglītības 
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posmiem, tiek lietoti dažādi digitālie uzskates līdzekļi. Tas ir saistāms ar autores iegūtajiem 

rezultātiem par skolotāju visbiežāk minētajiem iemesliem, kad tiek izmantotas IKT. Līdz ar to 

digitālo mācību līdzekļu izveide un pilnveide ir nepieciešama, jo tiek bieži izmantoti, lai 

realizētu mācību procesā nepieciešamās darbības. 

 

4.9. att. Nolūki, kāpēc skolotāji klātienes mācību stundās lieto IKT 

Arī 7. – 9. klašu skolēniem bija jānorāda dažādu digitālo ierīču pieejamība un to 

izmantošana. Skolēniem tika vaicāts par dažādu ierīču pieejamību un izmantošanu mājās, lai 

gūtu priekšstatu par to, kā un kādi būtu jāveido skolēniem veicamie digitālie uzdevumi mājās. 

Kā redzams 4.10. attēlā skolēni mājās visvairāk izmantoja viedtālruni ar piekļuvi internetam, 

kā arī pārnēsājamu klēpjdatoru, līdz ar to skolēniem veicamie digitālie uzdevumi jāveido tā, lai 

tos varētu veiksmīgi veikt, izmantojot minētās ierīces. 

 

4.10. att. Digitālo ierīču pieejamība un izmantošana 7. – 9. klašu skolēniem mājās 

Tiem skolēniem, kuri norādīja, ka dabaszinātņu priekšmetu stundās pirms ārkārtas 

situācijas izmantoja IKT – 72%, tika uzdoti jautājumi par IKT lietošanas biežumu un mērķi 

skolā. Kā redzams 4.11. attēlā, katrā vai gandrīz katrā mācību stundā skolēni visvairāk 
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izmantoja savu personisko ierīci. Skolēni norādījuši, ka visbiežāk ir izmantojuši arī interaktīvo 

tāfeli un projektoru. Šis izmantošanas veids, pēc darba autores domām, atšķiras no tā, kā skolēni 

lieto savu personisko ierīci, jo nav ticams, ka skolēns katru vai gandrīz katru mācību stundu 

izmantotu, praktiski darbojoties, interaktīvo tāfeli un projektoru. Šie atbilžu varianti šajā 

biežuma kategorijā lielākoties noteikti ir atzīmēti tāpēc, jo skolotājs, izmantojot šīs IKT, 

skolēniem ir kaut ko demonstrējis. Tas sakrīt ar to, kas redzams 4.8. attēlā par skolotāju 

visbiežāk izmantotajām ierīcēm. Arī jau iepriekš pieminētajā L. Danielas, L. Gobas un Z. 

Rubenes (2018) veiktajā pētījumā mācīšanās platformas lielākoties tiek izmantotas regulāri un 

bieži turklāt tieši dabaszinātņu jomas apguvē. Reti jeb vienu līdz divas reizes mēnesī anketētie 

skolēni dabaszinātņu priekšmetu stundās lietoja lietotnes, kas saistītas ar mācībām. 

Skolotāju un skolēnu atbildēs par IKT lietošanas biežumu skolā sakrīt tas, ka reti tiek 

izmantotas lietotnes. Skolēni norādīja, ka mācību stundās neizmanto simulācijas, to norādīja 

65% skolēnu. Tomēr skolotāji norādīja, ka simulācijas izmantoja biežāk nekā skolēni (skat. 4.8. 

attēlu). Līdz ar to autore var secināt, ka, visticamāk, simulācijas skolotāji tikai demonstrē 

skolēniem, nevis skolēni tās patstāvīgi lieto. Skolotāju un skolēnu atbildēs vērojama līdzība 

saistībā arī ar planšetdatoru izmantošanu, tas ir, tie netiek plaši izmantoti. Piemēram, 

planšetdatorus neizmanto 47% skolēnu un 36% skolotāju (skat. 4.11. un 4.8. attēlu). Pēc autores 

domām, šo ierīču neizmantošana, pat ja tie ir pieejami skolā, ir zaudēta iespēja, lai veicinātu 

jēgpilnu tehnoloģiju izmantošanas procesu, kad galvenais ierīces lietotājs būtu skolēns. 

Planšetdatoru lietošana būtu kā ļoti laba iespēja pilnveidot digitālo kompetenci tiem skolēniem, 

kuriem nav pieejama sava personiskā digitālā ierīce, kā arī šī ierīce veicinātu arī citu digitālo 

mācību līdzekļu, piemēram, simulāciju izmantošanu mācību stundās. 

 

4.11. att. Biežums, kādā 7. – 9. klašu skolēni izmanto dažādas IKT dabaszinātņu mācību stundās 
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Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas skolēni katru dienu visbiežāk izmantoja, lai 

pārlūkotu internetu skolas darbiem, to norādīja13% respondentu (skat. 4.12. attēlu).  1 – 2 reizes 

nedēļā 7. – 9. klašu skolēni visbiežāk IKT lietoja, lai rakstītu pārbaudes darbus un citus darbus 

ar vērtējumu 1 – 10 ballēs, to norādīja 21% respondentu. Tāpat 1 – 2 reizes nedēļā skolēni IKT 

bieži izmanto, lai iegūtu informāciju, kas nepieciešama uzdevumu izpildei stundā – 20%. 1 – 2 

reizes mēnesī dabaszinātņu priekšmetos IKT tika lietotas sagatavota darba prezentēšanai un lai 

mācību stundās veiktu īsu, ātru savu zināšanu pārbaudi, to attiecīgi norādīja 40% un 24% 

respondentu. Nekad vai gandrīz nekad skolēni skolā neizmantoja skolas datoru grupu darbam 

un saziņai ar citiem skolēniem. Šīs skolēnu atbildes ir saistāmas ar skolotāju atbildēm, kas 

redzamas 4.9. attēlā, kurā redzami nolūki, kāpēc skolotāji klātienes mācību stundās lietoja IKT. 

Piemēram, visbiežāk skolotāji norādīja, ka IKT lieto informācijas nodošanai un saņemšanai un 

lai skolēni iegūtu informāciju, kas saskan ar skolēnu atbildēm, ka katru dienu un bieži IKT tiek 

izmantotas interneta pārlūkošanai skolas darbiem un informācijas iegūšanai, lai izpildītu 

uzdevumu stundā. Līdz ar to var apgalvot, ka informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

skolotāji un skolēni pārsvarā izmanto, lai iegūtu, saņemtu un nodotu informāciju, kas saistīta ar 

mācību satura apguvi. 

 

4.12. att. 7. – 9. klašu skolēnu dažādu darbību biežums ar IKT skolā 

Pamatskolas skolēni tika aicināti arī norādīt interneta izmatošanas ilgumu gan skolā, gan 

ārpus tās, kas raksturotu iepriekš minēto tehnoloģiju un ar tām veikto darbību lietošanas ilgumu. 

4.13. attēlā redzams, ka esot skolā, respondenti visbiežāk, kas ir 24%, internetu lietoja vienu 

līdz divas stundas, bet darba dienā un ārpus skolas vidējais interneta lietošanas ilgums 

palielinājās, jo 32% respondentu to izmanto divas līdz četras stundas. Interneta izmantošanas 

ilgums ievērojami palielinājās nedēļas nogalēs, ārpus skolas, kad visbiežāk tika atzīmēts 
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interneta lietošanas ilgums vairāk kā sešas stundas dienā, to norādīja 33% respondentu. Autorei, 

iegūstot šos rezultātus, radās jautājums, ko skolēni, kas norādīja, ka tipiskā darba dienā skolā 

internetu izmanto vairāk kā divas stundas, sasniedzot un pat pārsniedzot sešu stundu ilgumu, 

ko norādīja 12% respondentu, dara. Līdz ar to autorei rodas bažas, cik jēgpilni skolēns izmanto 

internetu, vai tas notiek tikai mācību nolūkiem, vai lielākoties izklaidei, jo nav ticams, ka 

skolotāji organizētu mācību procesu, kurā skolēni tik ilgu laiku izmantotu internetu. Turklāt tas 

nozīmē, ka lielāko daļu no skolā pavadītā laika, skolēns atrodas digitālajā vidē. 

Tā kā skolēni lielu daļu sava brīvā laika pavada digitālajā vidē, pēc autores domām, 

vecākiem ir liela nozīme, skolēnu kritiskai, atbildīgai un pārliecinātai IKT izmantošanai. Tāpēc 

arī politikas veidotājiem, skolu vadībai, skolotājiem nepieciešams būt prasmīgiem, lai 

savlaicīgi, sniegtu un spētu dot vadlīnijas, padomus vecākiem dažādās situācijās par skolēnu 

drošību tiešsaistē. 

 

4.13. att. 7. – 9. klašu skolēnu interneta izmantošanas ilgums darba dienā, nedēļas nogalē, skolā 

un ārpus skolas 

Dabaszinātņu skolotājiem tika lūgts atzīmēt IKT izmantošanas priekšrocības un trūkumus 

mācību procesā. Kā redzams 4.14. attēlā, vislielāko ieguvumu respondenti saņem no iespējas 

iegūt daudzveidīgus materiālus, kas ir attēli, video, shēmas utt., demonstrēt, vizualizēt mācību 

materiālu, kuru reāli klasē drošības un laika dēļ nav iespējams īstenot, kā arī tas, ka skolotāji 

var ieekonomēt uz lapu drukāšanu. L. Daniela, kā galvenās IKT izmantošanas priekšrocības 

intervijā minēja iespēju piekļūt daudzveidīgai informācijai, tehnoloģiju pielāgošanu personām 

ar speciālām vajadzībām, kā arī iespēju skolēniem saprast, kā strādā pasaule, ierīces un 

sistēmas, piemēram, sensori liftā vai roboti lielās rūpnīcās un kā šos robotus vadīt, programmēt. 

D. Namsone minēja šādus ieguvumus: laika ekonomija, ko sniedz, piemēram, datu uzkrājēji un 

sensori, mācību procesa vizuālizācija ar animācijām, simulācijām un tālizpēti, sadarbības 

iespējas, lai veiktu kopīgu darbu, kā arī iespēju mācīties dažādos veidos. Šādas IKT sniegtās 
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priekšrocības mācību procesā tika minētas arī darba teorētiskajā daļā no apkopotās zinātniskās 

literatūras. 

Kā būtiskāko trūkumu 81% respondentu minēja to, ka ir nepieciešams papildus laiks, lai 

sagatavotos jēgpilnai IKT lietošanai. Tāpat kā trūkums tika minēts nepietiekams tehniskais 

aprīkojums un tas, ka skolēni IKT izmantošanu uztver kā izklaidi, attiecīgi tie ir 43% un 42% 

respondentu (skat. 4.15. attēlu). 

Ekspertes Lindas Danielas minētie riski saistībā ar IKT lietošanu ir: skolēnu uzmanība, 

interese var palikt īslaicīga līdz ar to arī skolēnu spēja atcerēties kaut ko konkrētu arī paliek 

īslaicīgāka, kas var ietekmēt spēju analizēt informāciju. Kā arī tika minēts tas, ka skolēni pavada 

arvien vairāk laika digitālajā vidē un, kā teica eksperte: „Cik brīva ir un būs lietotāja griba, 

ņemot vērā jau tagad esošos algoritmus, kas, piemēram, ieejot kādā mājaslapā, atrod un sniedz 

lietotājam it kā viņam vēlamo informāciju”. To var attiecināt arī uz mācību procesu, kad, 

aplūkojot kādu informāciju, ko un kā darīt, citā reizē veids kā izveidot, piemēram modeli, būs 

līdzīgs jau redzētajam, nevis tāds, lai veidotu citādāk. Dace Namsone pie trūkumiem arī minēja 

skolēnu motivāciju, jo skolēnam klasē, redzot citus skolēnus darbojoties un izzinot, var rasties 

vēlme darīt to pašu, nekā tad, ja skolēnam jāmācās pastāvīgi mājās, kā tas notika ārkārtējās 

situācijas laikā. Kā trūkumus D. Namsone minēja arī tos, kas saistīti ar finansiāliem resursiem, 

piemēram, ierīču, programmu, atjauninājumu izmaksas, kā arī to, ka skolotājiem nepieciešama 

atbilstoša profesionālā pilnveide. 

Arī L. Danielas, L. Gobas, Z. Rubenes (2018) pētījumā būtiskākie trūkumi digitālo ierīču 

un līdzekļu izmantošanai un pilnveidei mācību procesā tika minēti saistībā ar finansiālo resursu 

nepietiekamību. Līdz ar to šis jautājums ir jārisina valstiskā mērogā, jo ietekmē daudzas skolas, 

skolotājus un skolēnus. 

 

4.14. att. Skolotāju viedoklis par IKT izmantošanas priekšrocībām dabaszinātņu mācību procesā 
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4.15. att. Skolotāju viedoklis par IKT izmantošanas trūkumiem dabaszinātņu mācību procesā 

Pamatskolas dabaszinātņu skolotājiem tika uzdots jautājums par to, kā, viņuprāt, IKT var 

uzlabot dabaszinātņu mācību procesu un skolēnu mācīšanās rezultātus. Visbiežāk skolotāji 

norādīja, ka IKT var uzlabot dabaszinātņu mācību procesu un skolēnu mācīšanās rezultātus, jo 

tehnoloģiju izmantošana uzlabo skolēnu motivāciju mācīties un ieinteresē mācību procesā, to 

minēja 19% respondentu (skat. 4.16. attēlu). Arī daudzveidīgas vizualizācijas iespējas, mācību 

procesa dažādošanas iespējas, ātri iegūstama plašāka informācija un dati, var uzlabot mācību 

procesu un skolēnu mācīšanās rezultātus. Šī jautājuma atbildes tika apkopotas, ņemot vērā 

respondentu atbildēs minētos atslēgas vārdus. 

Abu eksperšu viedoklis saistībā ar jautājumu, kā IKT izmantošana var uzlabot 

dabaszinātņu mācību procesu un skolēnu mācīšanās rezultātus, līdz ar to arī izglītības kvalitāti, 

bija līdzīgs. L. Daniela minēja, ka, pirmkārt, IKT dabaszinātņu mācību procesā var uzlabot 

mācīšanās rezultātus, kas saistīti ar to, kā strādā tehnoloģijas, piemēram, sensori, veicot 

praktiskas darbības. Šādā veidā veicinot zināšanu konstruēšanu, kura ir viena no pazīmēm, kas 

raksturo jēgpilnu IKT izmantošanu, maģistra darbā minēts 1.4. nodaļā. Otrkārt, tiekot dažādotas 

iespējas un pilnveidotas skolēnu prasmes par to, kā piekļūt zināšanām un tās uzglabāt. 

Piemēram, tā var būt ieskenēta grāmatas lapaspuse, filma, virtuālā realitāte, lai pētītu, kā 

eksperte minēja, piemēram, asinsvadu iekšieni. Treškārt, iespējams palielināt skolēnu interesi 

un motivāciju. L. Daniela norādīja, ka tehnoloģiju izmantošana būtiski nevar mainīt skolēnu 

zināšanas, kas saistāmas, piemēram, ar to, vai konkrēta formula, fakts tiek apgūts no grāmatas 

vai ekrānā izlasītas informācijas, bet varot pozitīvi mainīt to, kas tika minēts iepriekšējos trīs 

punktos. D. Namsone, līdzīgi kā L. Daniela, norādīja uz to, ka IKT izmatošana nevar uzlabot 

skolēnu zināšanas, kas atbilst reproduktīvam līmenim. Tomēr D. Namsone atzina, ka digitālās 

ierīces un resursi var uzlabot dabaszinātņu mācību procesu un skolēnu mācīšanās rezultātus 

0% 20% 40% 60% 80%

Gan skolēniem, gan skolotājiem nav pieejams stabils,

ātrs interneta savienojums

Skolēniem mācības no grāmatām nešķiet tik

aizraujošas, ja to pašu veiktu, izmantojot IKT

Trūkst nepieciešamo zināšanu, prasmju, lai rīkotos ar

tehnoloģijām

Digitālās ierīces nolietojas un skolai nav pietiekamu

līdzekļu, lai iegādātos nepieciešamo

Skolēni digitālo ierīču izmantošanu uztver kā izklaidi

Tehniskā aprīkojuma trūkums skolā

Nepieciešams papildus laiks, lai sagatavotos jēgpilnai

IKT lietošanai

Atbilžu skaits



56 

saistībā ar skolēnu intereses un motivācijas palielināšu par mācību priekšmetu, kā arī, sniedzot 

dažādas iespējas, lai ieekonomētu laiku. D. Namsones teiktais saistībā ar to, ka IKT, salīdzinot 

ar tradicionālo mācību veidu, nevar būtiski uzlabot skolēnu reproduktīva līmeņa zināšanas un 

IKT lietošana veicina skolēnu motivāciju un interesi, sakrita ar citu pētnieku paustajiem 

viedokļiem, kuri apkopoti un analizēti darba teorētiskās daļas 1.4. nodaļā. 

 

4.16. att. Skolotāju viedoklis par to, kā IKT var uzlabot dabaszinātņu mācību procesu un 

skolēnu mācīšanās rezultātus 

Lai digitālo ierīču un resursu izmantošana kļūtu plašāka un IKT lietošana pilnveidotos un 

būtu jēgpilna, skolotāji norādīja uz nepieciešamību pēc vienotas platformas, kurā valsts valodā 

būtu apkopoti visi digitālie mācību līdzekļi, digitālo ierīču, resursu lietošanas iespējas un 

skolotāja pieredze, kas tiktu regulāri papildināta, to norādīja 81% respondentu (skat. 4.17. 

attēlu). Tāpat skolotājiem būtu nepieciešami daudzveidīgi digitālie mācīšanas un mācīšanās 

materiāli valsts valodā, kā arī plānveidīga un pēctecīga izglītības politika saistībā ar skolu un 

mācību procesa digitalizāciju, to attiecīgi atzīmēja 69% un 51% respondentu. Citi uzlabojumi 

tika minēti saistībā ar skolotāju ieinteresētības attīstību lietot digitālās ierīces un resursus, kā 

arī nepieciešamību nodrošināt visiem vienādu bezmaksas pieeju jau esošajām platformām, 

kuras paredzētas mācību procesam. Autore piekrīt skolotāju paustajam viedoklim, jo attālināto 

mācību laiks apstiprināja to, ka Latvijā ir vairākas labas mācību platformas, kas katra satur 

atsevišķus un labus elementus, kurus būtu ērti lietot, ja vien atrastos vienā platformā, nevis 

vairākās. Tāpat autore pamatstudiju laikā būtu vēlējusies apgūt prasmes vai vismaz gūt 

priekšstatu, kas saistīts ar digitālu mācību materiālu ne tikai atrašanu un izmantošanu, bet arī 

jaunu un kvalitatīvu izveidošanu. Tas ir tāpēc, ka, beidzot studijas un strādājot pilnas slodzes 

darbu, laiks, lai apgūtu šādas prasmes, kurām nepieciešams meklēt daudz informācijas ārzemju 

avotos, vingrināties un praktiski darboties, ir ierobežots. 
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75% 7. – 9. klašu skolēni norādīja uz nepieciešamību pēc skolotāju pozitīvākas attieksmes 

saistībā ar digitālo ierīču un resursu izmantošanu dabaszinātņu priekšmetu stundās, 68% 

respondentu izteica to, ka nepieciešams ātrāks un stabilāks bezvadu interneta savienojums un 

60% atzīmēja nepieciešamību pēc lielāka ierīču skaita, lai tās pietiktu ikvienam skolēnam. 

Atbilžu variantā „cits” pamatskolas skolēni atsevišķi izdalīja nepieciešamību pēc konkrētām 

digitālajām ierīcēm, piemēram, skolā ierīkot ātru bezvadu internetu, nodrošināt skolēnus ar 

ātrākas veiktspējas datoriem un atļaut mācību stundās lietot skolēniem savus personiskos 

viedtālruņus (skat. 4.18. attēlu). 

Savukārt ekspertes intervijās minēja to, kas darbā arī jau tika aprakstīts 1.4. apakšnodaļā 

par digitālo kompetenci. Ekspertes teica, ka būtu nepieciešams pilnveidot skolotāju digitālo 

kompetenci, kas nav tikai konkrētas ierīces ieslēgšana un lietošana, bet arī tas, kā skolotājs spēj 

motivēt skolēnus, atrodoties otrpus ekrānam, kā koncentrēties veicamajam darbam, lai skolēns, 

piemēram, nepārslēgtos uz citu mājaslapu. Līdz ar to jau no pašiem pamatiem, sākot ar 

skolotājam, nepieciešamajām prasmēm, kas aprakstītas profesijas standartā, skolotāja interesi 

un motivāciju izmantot IKT, skolotāju sagatavošanu augstskolā un to, kā mērīt skolotāja 

prasmes ir jāmainās, ko pārvalda atbilstošā ministrija un politikas veidotāji. Piemēram, 

Igaunijā, ko darba autore rakstīja 2.3. apakšnodaļā, skolotāju kopējā profesijas standartā jau ir 

atsevišķi iekļauti digitālās kompetences standarti, kuriem skolotājam ir jāatbilst. Tāpat D. 

Namsone intervijā minēja, ka arī katras skolas vadība var ietekmēt skolotāju motivāciju un 

panākt vienotu rīcību uz kopīgu mērķi, kas var būt saistīta ar IKT izmantošanas pilnveidi. 

Vaicājot ekspertēm, kas, pēc viņu domām, būtu jāveic jau pašlaik, lai ikviens veiksmīgi 

sagatavotos un tiktu īstenota iespējamā pāreja uz valsts pārbaudījumiem tiešsaistē, D. Namsone 

minēja, ka vislielākā vērība būtu jāpievērš uzdevumu saturam. Piemēram, vai skolēniem 

tiešsaistē, grupu veidā ir jāatrisina kāda problēma vai katram ir jāizvēlas jautājuma atbilde no 

jau dotajām. Līdz ar to sākotnēji būtu jāizprot, kas saturiski tiek mērīts, un tikai pēc tam būtu 

jādomā par tehniskiem risinājumiem un iespējām, nevis otrādi, ka uzdevumi tiek pielāgoti 

iespējām, ko piedāvā IKT. L. Daniela arī uzmanību vērsa uz to, kādi būtu veicamie uzdevumi. 

Vai tie būs tādi paši kā drukātā veidā, tikai veicami digitāli, vai tomēr uzdevumi tiks izveidoti 

tādi, kas realizējami tikai ar IKT iespējām. Daniela minēja, ka tas, kas attiecas tieši uz vadības 

līmeni būtu saistāms ar noteiktas programmatūras iegādi un datoru aprīkošanu, lai skolēni, 

atrodoties pie ekrāna, nevarētu pārslēgties un pieslēgties pie informācijas avotiem, no kuriem 

būtu iespējams iegūt informāciju, atbildi uzdevumam vai citādi būtu nepiemēroti attiecīgam 

laikam mācību procesā. Eksperte minēja, ka šādas programmatūras ne tikai kontrolē, kur 

lietotājs pieslēdzas, bet arī fiksē darbības, kas tiek veiktas ārpus ekrāna. Piemēram, vai skolēns 

skatās kaut kur ārpus ekrāna, kur, iespējams, ārpus kameras redzamības leņķa, ir novietota kāda 
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grāmata vai cits darba izpildes palīglīdzeklis. Eksperte teica, ka šādas programmas jau tiek 

izmantotas vairākās Latvijas augstskolās.  

Lai IKT lietošana dabaszinātņu mācību procesā pilnveidotos un sniegtu pozitīvu ietekmi 

uz skolēnu mācīšanās rezultātiem, nepieciešams novērst jau iepriekš minētos trūkumus un veikt 

nepieciešamos uzlabojumus. Vieni no tiem, gan autores iegūtajos skolotāju un skolēnu aptauju 

rezultātos, gan L. Danielas, L. Gobas, Z. Rubenes (2018) pētījumā ir saistīti ar finansiāliem 

resursiem. Otrs, ko kā nepieciešamos uzlabojumus minēja 46% skolotāji un 75% skolēni, 

ekspertes un kas izcelts arī L. Danielas, L. Gobas un Z. Rubenes (2018) pētījumā, ir saistīts ar 

skolas personāla resursiem. Tas ir, skolotājiem ir nepieciešama motivācija, laiks, lai apgūtu 

digitālās ierīces, mācību līdzekļus, un atbilstoši profesionālās pilnveides kursi, kuros apgūt 

jaunas zināšanas, prasmes un sagatavotos darbam ar tehnoloģijām, kas minēts arī 1.4. nodaļā. 

 

4.17. att. Skolotāju viedoklis par nepieciešamajiem uzlabojumiem, kas pilnveidotu digitālo ierīču 

un resursu izmantošanu dabaszinātņu mācību procesā 

 

4.18. att. 7. – 9. klašu skolēnu viedoklis par nepieciešamajiem uzlabojumiem, kas pilnveidotu 

digitālo ierīču un resursu izmantošanu dabaszinātņu priekšmetu stundās 
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Apkopojot anketēto dabaszinātņu skolotāju, 7. – 9. klašu skolēnu atbildes un intervēto 

eksperšu teikto, darba autore secina, ka: 

 IKT jēgpilna lietošana uzlabo skolēnu mācīšanās rezultātus, to norādīja 92% skolotāju, 

73% skolēni, kā arī abas ekspertes, liekot uzsvaru uz IKT ieguvumu, kad skolēnam 

jāapgūst produktīva līmeņa prasmes. Tāpat IKT izmantošana nodrošina iespēju 

skolēniem sasniegt dabaszinātņu jomai raksturīgus rezultātus;  

 dabaszinātņu priekšmetu stundās skolotājiem un skolēniem ir pieejams pietiekams 

IKT nodrošinājums, ko ir veicinājuši Latvijā īstenotie projekti. Kā norāda rezultāti, 

skolēniem mācību stundās visvairāk bija pieejama un tika lietota personiskā ierīce, 

piemēram, viedtālrunis un mācīšanās platformas. Savukārt skolotāji visbiežāk 

izmantoja projektoru, interaktīvo tāfeli un arī mācīšanās platformas. Līdz ar to skolēni 

IKT izmantoja gan individuāli, gan sadarbojoties kolektīvā, kad tiek organizēts mācību 

darbs ar kopīgi lietojamām IKT. Tomēr planšetdatori, kas būtu ērti lietojami dažādās 

vidēs un sniegtu daudzveidīgas iespējas, ir pieejami un tiek izmantoti vismazāk; 

 IKT visbiežāk tiek izmantotas informācijas nodošanai, saņemšanai un meklēšanai, ko 

norādīja 84% skolotāju un 30% skolēnu, norādot atbildi „katru dienu” un „gandrīz 

katru dienu” par IKT izmantošanas biežumu; 

 kā norādīja skolotāji un ekspertes, būtiskākie ieguvumi no IKT izmantošanas saistāmi 

ar piekļuvi daudzveidīgai informācijai, materiāliem, to lietošanu, iespējām pielāgot 

mācību procesu atbilstoši vajadzībām, demonstrēt, vizualizēt to, ko reāli drošības un 

laika dēļ nebūtu iespējams, kā arī tiek ieekonomēts laiks. Savukārt trūkumi ir saistīti 

ar laika nepietiekamību, lai sagatavotos jēgpilnai IKT izmantošanai, finansiāliem 

resursiem, skolotāju prasmju, pieredzes trūkumu, lai prasmīgi rīkotos ar IKT; 

 skolotāji un ekspertes apgalvoja, ka IKT izmantošana uzlabo skolēnu mācīšanās 

rezultātus, jo tehnoloģiju lietošana veicina skolēnu motivāciju mācīties, ieinteresē, 

sniedz daudzveidīgas vizualizācijas iespējas, praktiski darbojoties, nodrošina iespēju 

saprast kā strādā ierīces, pilnveido skolēnu prasmes piekļūt, analizēt un uzglabāt 

dažāda veida informāciju, zināšanas; 

 pētījuma rezultāti liecina, ka, lai jēgpilna IKT izmantošana dabaszinātņu mācību 

priekšmetos uzlabotos, ir nepieciešama: vienota platforma, kurā būtu apkopots viss 

nepieciešamais, daudzveidīgi digitālie mācīšanas un mācīšanās materiāli, plānveidīga 

un pēctecīga skolu digitalizācija, atbilstoši un pieejami profesionālas pilnveides kursi 

skolotājiem, izmaiņas skolotāju profesijas standartā un skolotāju sagatavošanā 

augstskolā, kā arī izmaiņas skolēniem veicamo uzdevumu saturā un datorprogrammas, 

kas ierobežo un fiksē skolēna darbības, esot digitālā vidē.  
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NOBEIGUMS 

Lai sasniegtu darba mērķi un atbildētu uz pētījuma jautājumu, autore analizēja zinātnisko 

literatūru par izglītības kvalitāti tās novērtēšanu, rādītājiem, saistību ar IKT lietošanu, valstu 

pieredzi, kā arī veica pamatskolas dabaszinātņu skolotāju, 7. – 9. klašu skolēnu anketēšanu un 

ekspertu intervēšanu. No iegūtās un analizētās informācijas, maģistra darba autore secina: 

1. Izglītības kvalitāte ietver mācību procesa un rezultātu atbilstību iepriekš noteiktiem 

mērķiem un viens no galvenajiem tās rādītājiem ir skolēnu mācīšanās rezultāti, kurus 

ietekmē tāds faktors kā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana. 

2. Zinātniskajā literatūrā tehnoloģiju lietošana dabaszinātņu mācību procesā tiek 

pamatota ar iespēju uzlabot skolēnu mācīšanās rezultātus, dažādot mācību procesu, 

palielināt skolēnu motivāciju, interesi, kā arī pilnveidot digitālo kompetenci. 

3. Analizētajā literatūrā un apkopotajā valstu pieredzē konstatējams, ka skolotājam ir 

būtiska loma jēgpilnai tehnoloģiju izmantošanai, tāpēc nepieciešams noteikt 

vajadzības un veikt attiecīgas darbības, lai viņu attieksme būtu pozitīva saistībā ar 

tehnoloģiju pieņemšanu un iekļaušanu dabaszinātņu mācību procesā. 

4. Vairums jeb 92% skolotāju, 73% skolēnu aptaujās un abas ekspertes intervijās 

norādīja, ka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana dabaszinātnēs 

uzlabo skolēnu mācīšanās rezultātus, kā arī sniedz iespēju sasniegt šai mācību jomai 

raksturīgus rezultātus. 

5. Skolotāji un skolēni aptaujās norādīja, ka IKT visbiežāk izmanto dažāda veida 

informācijas nodošanai, saņemšanai un meklēšanai. Skolēni mācību stundās to 

visbiežāk dara, izmantojot savu personisko ierīci, piemēram, viedtālruni un mācīšanās 

platformas, savukārt skolotāji, izmantojot projektoru, interaktīvo tāfeli un mācīšanās 

platformas. 

6. Būtiskākie ieguvumi no tehnoloģiju izmantošanas dabaszinātņu mācību procesā 

skolotāju un eksperšu skatījumā ir piekļuve daudzveidīgai informācijai, mācību 

procesa pielāgošana dažādām vajadzībām, demonstrēšana un vizualizēšana, kā arī 

laika ekonomija, tomēr, lai pilnveidotu jēgpilnu informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju lietošanu, ir nepieciešami uzlabojumi gan izglītības sistēmas un skolas 

līmenī, gan individuālā līmenī. 

Ņemot vērā maģistra darbā iegūto informāciju un rezultātus, autore izveidoja ieteikumus 

izglītības jomā iesaistītajiem jēgpilnas IKT lietošanas pilnveidei valsts, skolas un indivīda 

līmenī. Šie ieteikumi ir par to, kas būtu nepieciešams, pilnveidojams, lai jēgpilna IKT 
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izmantošana dabaszinātņu mācību procesā uzlabotos, kā arī pozitīvi ietekmētu skolēnu 

mācīšanās rezultātus, līdz ar to arī izglītības kvalitāti.  

Ieteikumi valsts līmenī: 

 pārformulēt Izglītības likumā to, kas ir digitālie mācību līdzekļi, jo pašlaik esošais 

formulējums neietver visus iespējamos digitālo mācību līdzekļi veidus; 

 papildināt atbilstošus Ministru kabineta noteikumus ar minimālo stundu skaitu un 

biežumu skolotāju profesionālajā pilnveidē, apmeklējot kursus, kas saistīti ar IKT 

izmantošanu mācību procesā. Vēlams būtu, ka šo kursu ietvaros pedagogs pats 

pastāvīgi mācību procesā ar skolēniem pielieto jaunu IKT rīku, digitālos mācību 

līdzekļus un ar savu pieredzi dalītos ar citiem kolēģiem, lai attīstītu, piemēram, 

skolotāju sadarbības tīklus; 

 izstrādāt jaunas vai aktualizēt un popularizēt jau esošas vadlīnijas, kampaņas un citus 

informatīvus pasākumus vecākiem par skolēniem drošu interneta lietošanu; 

 izveidot vienotu platformu, kurā būtu apkopota IKT izmantošana, digitālie mācību 

līdzekļi, kuriem skolotāji varētu bez maksas pieslēgties. Šajā platformā popularizēt arī 

bezmaksas IKT izmantošanas labās prakses piemērus, ko dara arī paši skolotāji, tā 

attīstot skolotāju sadarbības tīklus. Norādīt uz iespēju, ka saturs bezmaksas IKT rīkos 

veidojams arī latviešu valodā, piemēram, lietotnēs plickers, Google, Kahoot. Turklāt, 

izstrādājot jaunus digitālos mācību materiālus, ņemt vērā to, kādas IKT skolotājiem, 

skolēniem pašlaik ir pieejamas un tiek lietotas; 

 Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā izveidot jaunu amatu valsts vai  pašvaldību 

mērogā par IKT izmantošanu un attīstību izglītībā, piemēram, izglītības tehnologs. Šis 

cilvēks vai cilvēki izveidotu, uzturētu un, sadarbībā ar priekšmetu ekspertiem, 

pilnveidotu iepriekš minēto vienoto platformu, kas būtu attiecināmas uz valsts mērogu. 

Šādas profesijas pārstāvji gan valsts, gan pašvaldības mērogā pēctecīgi un stratēģiski 

piesaistītu finansējumu un pilnveidotu skolu materiāltehniskos līdzekļus saistībā ar 

IKT. Izvērtētu IKT lietošanu, balstoties uz konkrētiem kritērijiem, novērtējot, kuri 

līdzekļi jēgpilni veicina mācīšanos un uzlabo mācīšanās rezultātus, kuri mācību 

tehniskie līdzekļi ir piemēroti konkrētai mācību videi un konkrētam mācību saturam. 

Izglītības tehnologs pašvaldībā arī organizētu profesionālās pilnveides kursus, 

apvienojot gan tehnoloģiju izstrādātājus, gan praktizējošu skolotāju pieredzi, šo 

sadarbību un pieredzi arī popularizētu, piemēram, izveidotajā platformā un plašsaziņas 

līdzekļos. Izglītotu sabiedrību par IKT izmantošanas iespējām un riskiem. Izglītības 

tehnologs iegūtu citu valstu pieredzi par IKT izmantošu izglītībā, labākos piemērus 

pielāgojot un ieviešot Latvijā; 
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 veicot pārmaiņas mācību priekšmeta saturā un to apgūšanā, analizēt iepriekšējo un arī 

citu valsti pieredzi, pieaicināt ekspertus no valstīm ar līdzīgiem ekonomiskajiem, 

sociālajiem un politiskajiem apstākļiem, kurās mācību procesā tiek izmantotas IKT un 

uzrādīti augsti rezultāti starptautiskajos pētījumos, piemēram, OECD PISA; 

 skolotāju sagatavošanā augstākajā izglītībā pilnveidot digitālās kompetences apgūšanu 

un izmantot aktuālās tehnoloģijas, lai topošie profesionāļi apgūtu darbošanos ar 

dažādām IKT un prastu paši izstrādāt jaunus, kvalitatīvus digitālos mācību līdzekļus. 

Arī skolu vadītāju, direktoru izglītošanā vairāk un konkrētāk iekļaut stratēģijas, kas 

veicinātu digitālās jomas attīstību skolā; 

 piedāvāt un nodrošināt skolotājiem pieejamā laikā un atbilstošam iepriekšējo zināšanu 

un prasmju līmenim profesionālās pilnveides kursus digitālās kompetences pilnveidei. 

Organizēt šādus kursus gan klātienē, gan tiešsaistē, attīstot, piemēram, masveida 

atvērtos tiešsaistes kursus Massive Open Online Courses (MOOC); 

 pēctecīgi un plānveidīgi, nevis tikai atsevišķu projektu ietvaros, nodrošināt skolu 

materiāltehniskā nodrošinājuma pilnveidi un veikt ieguldījumus interneta tīkla 

stiprināšanā, kas netiktu būtiski mainīts, nomainoties atbildīgajām amatpersonām; 

 papildināt skolotāju profesijas standartu vai izveidot atsevišķu un detalizētāku 

digitālās kompetences standartu skolotājiem, kurā tiktu minētas konkrētas norādes par 

nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm saistībā ar IKT lietošanu, kā 

arī šīs kompetences novērtēšanu; 

 ieviest praksi, ka digitālo mācību līdzekļu izstrādātāji dodas uz augstskolām un 

skolām, lai iepazīstinātu un apmācītu topošos un esošos skolotājus ar savu izveidoto 

tehnoloģisko risinājumu, iespējām; 

 izveidot skolu vadībai, skolotājiem digitālās kompetences pašnovērtēšanas rīkus, lai 

noskaidrotu dažādas nepieciešamības un profesionālās pilnveides vajadzības. 

Ieteikumi skolas līmenī: 

 nenorobežot skolēnus no personīgo IKT izmantošanas mācību procesā, tā uzlabojot 

iespēju nodrošināt visus skolēnus ar nepieciešamo ierīci mācību stundu laikā; 

 skolu darbiniekiem būtu ne tikai jāapgūst IKT, bet arī jāpilnveido mācīšanās kultūra 

un jāveido mācīšanās kopiena, kas šīs tehnoloģijas prot jēgpilni lietot. Jātiecas izglītot 

skolotājus, skolēnus un vecākus par mūsdienīgām mācīšanās iespējām, ieguvumiem 

un arī riskiem. Arī skolas vadībai jātiecas uz izglītošanos, jo nereti skolas, kas uzsāk 

digitalizāciju domā pārāk šauri un līdz ar to arī nespēj pamatot aprīkojuma 

nepieciešamību, plānveidīga lietojuma potenciālu, kā arī plašākas aprīkojuma iespējas; 
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 skolotāju attieksmes maiņu par labu IKT pieņemšanai un integrēšanai mācību procesā 

var ietekmēt skolas vadība. Lai to panāktu, skolas vadībai savi darbinieki ir arī 

jāmotivē, sniedzot viņiem skaidru un saprotamu informāciju par to, kā ir veicams 

darbs, kas tiek sagaidīts un kā katra konkrētā darbinieka veikums ietekmēs skolu 

kopumā, tās attīstību. Darbinieku motivēšanai var izmantot vairākus paņēmienus: 

veidot dažādas darba grupas ar noteiktiem mērķiem un atbildību katram tajā, uzticēt 

skolotājam kādu pienākumu, par ko viņš ir atbildīgs, nodrošināt atbilstošus 

profesionālās pilnveides kursus un ar apgūto iepazīstināt pārējos kolēģus. Veikt 

izmaiņas atalgojuma un piemaksu sistēmā vai piešķirt citus apbalvojumus, 

apliecinājumus un papildu bonusus, kā arī kopīgi ar darbiniekiem izveidot tādu skolas 

kultūru un klimatu, kurā ikvienam ir skaidrs kā un kāpēc tiek veikts mācību process ar 

IKT un kā katrs skolotājs ietekmē kopējo skolas izaugsmi;  

 iesaistīties skolotāju profesionālās pilnveides vajadzību noteikšanā un to tālākā 

pilnveidē, ņemot vērā gan skolotāju darbības atklātajās stundās, kolēģu atsauksmes un 

konkrētā skolotāja viedokli, kas secināts pēc pašnovērtēšanas rīka izmantošanas; 

 aprīkot mācību procesā izmantotos datorus ar speciālām programmām, kas fiksē un 

kontrolē to, kādas interneta vietnes atver un izmanto skolēns; 

 skolas attīstības plānā iestrādāt vai izveidot atsevišķu skolas digitālo attīstības plānu, 

kurā būtu iekļauta digitālā izglītībā, kas nozīmē, ka gan digitālās kompetences 

pilnveide, gan jaunas mācību metodes kļūst par nozīmīgu skolas attīstības un mācību 

procesa daļu. Skolas digitālās attīstības plāna izveidi un realizēšanu uzticēt skolas IKT 

skolotājam vai darbiniekam, kurš ir specializējies digitālajā izglītībā. 

Ieteikumi indivīda līmenī: 

 skolotājiem jākļūst atvērtākiem un pozitīvi noskaņotiem pret jaunām mācību 

metodēm, vērtīgu IKT apguvi, tai skaitā vērtēšanā, tādā veidā rādot pozitīvu piemēru 

arī par mūžizglītības nozīmi; 

 skolotājiem savai pilnveidei nepieciešams izvērtēt IKT lietošanas zināšanas, prasmes 

un kompetences jau pēc esošiem un izstrādātiem snieguma līmeņu aprakstiem, 

pašnovērtēšanas rīkiem un iesaistīties atbilstošos profesionālās pilnveides kursos, 

sadarboties ar kolēģiem, lai pilnveidotu prasmes; 

 veidot mācību stundu un uzdevumu saturu tādu, lai skolēns, jēgpilni izmantojot IKT, 

uzlabotu tādas zināšanas un prasmes, kuras bez tehnoloģiju lietošanas nebūtu 

iespējams pilnveidot, tāpat iekļaut IKT skolēnu vērtēšanā;   

 iepazīstināt skolēnu vecākus, aktualizēt nepieciešamo informāciju un sniegt atbalstu 

par skolēnu drošu darbību digitālajā vidē. 
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Maģistra darba izpildes laikā tika izpildīti visi izvirzītie uzdevumi. Tika sasniegts darba 

mērķis – izpētīt IKT izmantošanas iespējas un pieredzi dabaszinātņu mācību procesā un 

izstrādāt ieteikumus izglītības jomā iesaistītajiem IKT jēgpilnas izmantošanas pilnveidei –  un 

atbildēts uz pētījuma jautājumu: kāda ir skolotāju un skolēnu pieredze IKT izmantošanā 

dabaszinātņu mācību procesā un tās ietekmē uz mācīšanās rezultātiem. To pierāda izvirzītie 

secinājumi un izstrādātie ieteikumi izglītības jomā iesaistītajiem, lai pilnveidotu IKT jēgpilnu 

izmantošanu dabaszinātnēs, pamatojoties uz zinātniskās literatūras analīzi un pētījumā 

iegūtajiem rezultātiem. 

Pētījuma perspektīvas par izglītības kvalitāti un IKT izmantošanu dabaszinātņu mācību 

procesā ir dažādas. Piemēram, darbā tika anketēti pamatskolas dabaszinātņu skolotāji un 7. – 9. 

klašu skolēni, tomēr plašāki pētījumi, kurā tiktu iesaistīts lielāks pamatskolas un arī vidusskolas 

skolēnu skaits, kā arī dabaszinātņu un citu priekšmetu skolotāji, nodrošinātu kvalitatīvāku un 

plašāku datu ieguvi, kas sniegtu arī jaunus secinājumus. Tāpat autore uzskata, ka lietderīgi būtu 

turpmāki pētījumi, kuros tiktu noteikti IKT pieņemšanas un iekļaušanas šķēršļi, faktori mācību 

procesā ne tikai no skolotāju un organizācijas skatupunkta, bet arī no skolēnu, brīdī, kad 

tehnoloģijas tiek ieviestas mācību procesā. Tāpat vērtīgi būtu izpētīt, kā IKT izmantošana 

noteiktos mācību procesa posmos, piemēram, vērtēšanā ietekmē skolēnu mācīšanās rezultātus. 
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1. PIELIKUMS. SKOLOTĀJU APTAUJAS PARAUGS 

Sveicināti! 

Esmu Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes maģistra 

programmas Izglītības vadība 1. kursa studente Santa Baumane. Maģistra darba ietvaros 

veicu 7. – 9. klašu dabaszinātņu skolotāju anketēšanu par digitālo ierīču un digitālo resursu 

lietošanu mācību procesā. Nepieciešamais laiks anketas aizpildīšanai ir aptuveni 15 minūtes. 

Anketa ir anonīma un iegūtie dati tiks izmantoti maģistra darbā apkopotā veidā.  

 

1. Kuru mācību priekšmetu Jūs mācāt? (Atzīmējiet tik atbildes, cik nepieciešams) 

 Bioloģiju 

 Fiziku 

 Ģeogrāfiju  

 Ķīmiju 

 

2. Lūdzu, novērtējiet apgalvojumu, izvēloties vienu atbildi katrā rindā! 

(Digitālie mācību līdzekļi – digitāli radītas vai digitalizētas mācību grāmatas, metodiskie 

līdzekļi, papildu literatūra, uzskates līdzekļi, spēles, simulācijas, testi, uzdevumi, video un 

audio materiāli, izmantojot gan vizuālu, gan audiāli ierakstītu informāciju, vai to kombināciju) 
 

Apgalvojums Pilnīgi 

nepiekrītu 

Nepiekrītu Piekrītu Pilnīgi 

piekrītu 

Jēgpilna digitālo ierīču un digitālo resursu 

izmantošana mācību procesā uzlabo skolēnu 

mācīšanās rezultātus. 

    

Digitālie mācību līdzekļi var aizstāt 

tradicionālos mācību līdzekļus. 

    

Digitālo mācību līdzekļu lietošanu iespējams 

sabalansēt ar tradicionālo mācību līdzekļu 

lietošanu. 

    

Ārkārtējās situācijas laikā mācību procesā sāku 

izmantot jaunas digitālās ierīces un digitālos 

mācību līdzekļus. 

    

 

3. Vai Jūs savā darbā izmantojat projekta "Dabaszinātnes un matemātika" izstrādātos mācību 

materiālus? 

 Jā (pāriet uz 3.a. jautājumu) 

 Nē (pāriet uz 3.b. jautājumu) 

 

3a. Lūdzu, novērtējiet apgalvojumu, izvēloties vienu atbildi katrā rindā! 
Apgalvojums Pilnīgi 

nepiekrītu 

Nepie

krītu 

Piekr

ītu 

Pilnīgi 

piekrītu 

Projekta "Dabaszinātnes un matemātika" izveidotie 

elektroniskie mācību materiāli veicināja skolēniem iegūt 

jaunas zināšanas, prasmes. 

    

Projekta “Dabaszinātnes un matemātika” izveidotie 

elektroniskie mācību materiāli veicināja skolēnu 

novērojumu, eksperimentu, pētījumu jautājumu 

formulēšanas prasmes. 

    

Projekta "Dabaszinātnes un matemātika" izveidotie 

elektroniskie mācību materiāli veicināja skolēnu 

pētnieciskā procesa prasmes: pētījuma jautājuma 
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formulēšanu, novērošanu, eksperimentēšanu, datu ieguvi, 

apstrādi, analīzi, secināšanu. 

Projekta "Dabaszinātnes un matemātika" izveidotie 

elektroniskie mācību materiāli veicināja skolēnu zināšanu, 

prasmju lietojumu reālās dzīves situācijās. 

    

Projekta "Dabaszinātnes un matemātika" izveidotie 

elektroniskie mācību materiāli veicināja skolēnu izpratni, 

atbildīgu lēmumu pieņemšanu par apkārtējo pasauli un 

pārmaiņām tajā. 

    

 

3b. Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc savā darbā neizmantojat projekta "Dabaszinātnes un 

matemātika" izstrādātos materiālus? 

 

4. Novērtējiet skalā no 1 līdz 5 savas skolas digitālo ierīču un resursu nodrošinājumu, lai skolēni 

veiktu praktiskus un virtuālus novērojumus, eksperimentus, pētījumus. (1 – nepietiekams, 2 – 

daļēji pietiekams, 3 – pietiekams, 4 – gandrīz pilnīgs, 5 – pilnīgs) 

1 2 3 4 5 

 

5. Vai klātienes mācību stundās gan Jums, gan skolēniem ir pieejams internets?  

 Jā, gan skolotājam, gan skolēniem 

 Jā, tikai skolotājam 

 Nē, nav pieejams ne skolotājam, ne skolēniem 

 

6. Vai šajā mācību gadā klātienes mācību procesā izmantojāt digitālās ierīces un resursus? 

 Jā (pāriet uz 6.b., 6.c.) 

 Nē (pāriet uz 6.a.) 

 

6a. Kāpēc neizmantojāt digitālās ierīces un resursus klātienes mācību procesā? (Atzīmējiet tik 

atbildes, cik nepieciešams) 

 laika trūkums; 

 labas prakses piemēru deficīts; 

 tehnisko un citu līdzekļu trūkums; 

 digitālās ierīces bieži nestrādā, ar tām notiek problēmas; 

 trūkst nepieciešamo zināšanu un prasmju tehnoloģiju lietošanai mācību procesā; 

 skolas noteikumi aizliedz atsevišķu digitālo ierīču, piemēram, viedtālruņu, 

planšetdatoru, lietošanu mācību stundās; 

 personiska attieksme un uzskati par tehnoloģijām, mācīšanu un mācīšanos; 

 cits… 

6.b. Lūdzu, norādiet izmantošanas biežumu katrai dotajai digitālajai ierīcei un resursam 

dabaszinātņu mācību procesā pirms ārkārtas situācijas. 
 Nav 

pieeja

ms 

Neizm

antoju 

Izmantoju 

reti (1 – 2 

reizes 

mēnesī) 

Izmantoju 

bieži (1 

reizi 

nedēļā) 

Izmantoju 

katrā vai 

gandrīz katrā 

mācību stundā 

Planšetdators      

Projektors      

Interaktīvā tāfele       

Digitālie izdales materiāli      

Mācīšanās platformas (piemēram, 

soma.lv, uzdevumi.lv, google 

clasroom, dzm.lu.lv, moodle) 
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Jūsu personiskā ierīce, piemēram, 

viedtālrunis 

     

Simulācijas      

Lietotnes (piemēram, kahoot, padlet, 

plickers) 

     

 

6.c. Lūdzu, norādiet, ar kādu mērķi digitālās ierīces un resursi klātienes mācību procesā tika 

izmantoti. (Atzīmējiet tik atbildes, cik nepieciešams) 

 lai realizētu formatīvo vērtēšanu; 

 lai realizētu summatīvo vērtēšanu; 

 jaunu zināšanu, prasmju apgūšanai; 

 zināšanu un prasmju atkārtošanai, nostiprināšanai; 

 skolēnu ieinteresēšanai mācīties; 

 sadarbības veicināšanai; 

 lai skolēni iegūtu informāciju; 

 skolēnu pastāvīgā darba veikšanai; 

 skolēnu grupu darba veikšanai; 

 teksta, attēlu, grafiku, video u.c. veida informācijas nodošanai, saņemšanai; 

 novērojumu, eksperimentu, pētījumu veikšanai, tas ir, datu ieguve, reģistrēšana, 

apstrāde, analīze u.c.; 

 cits… 

 

7. Lūdzu, norādiet digitālo ierīču un resursu izmantošanas priekšrocības dabaszinātņu mācību 

procesā. (Atzīmējiet tik atbildes, cik nepieciešams) 

 Nav jādrukā daudz lapu; 

 Iespējama uzdevumu diferenciācija. 

 Skolēni saprot, ka internets nav tikai izklaidei; 

 Palielinās skolēnu interese par mācību priekšmetu; 

 Daudzveidīgu materiālu (attēlu, video, shēmu u.c.) ieguve; 

 Ātri iespējams paveikt dažādas darbības; 

 Iespējams iegūt datus, izmantojot simulācijas, sensorus u.c. ierīces; 

 Iespējams ātri izlabot skolēnu darbus, apkopot datus, veikt secinājumus, kad darbi 

pildīti elektroniski; 

 Skolēni var izmantot savas viedierīces, tāpēc skolotājam nav nepieciešamas visus ar tām 

nodrošināt; 

 Iespējams demonstrēt, vizualizēt mācību materiālu, kuru reāli klasē drošības un laika 

dēļ nav iespējams īstenot; 

 cits… 

8. Lūdzu, norādiet digitālo ierīču un resursu izmantošanas trūkumus dabaszinātņu mācību 

procesā. (Atzīmējiet tik atbildes, cik nepieciešams) 

 Tehniskā aprīkojuma trūkums skolā; 

 Skolēni digitālo ierīču izmantošanu uztver kā izklaidi; 

 Trūkst nepieciešamo zināšanu, prasmju, lai rīkotos ar tehnoloģijām. 

 Gan skolēniem, gan skolotājiem nav pieejams stabils, ātrs interneta savienojums; 

 Nepieciešams papildus laiks skolotājam, lai sagatavotos jēgpilnai digitālo ierīču un 

resursu lietošanai; 

 Digitālās ierīces nolietojas, sabojājas un skolai nav pietiekamu līdzekļu, lai iegādātos 

nepieciešamo; 

 Skolēniem mācības no grāmatām nešķiet tik aizraujošas, ja to pašu veiktu, izmantojot 

digitālās ierīces un resursus; 

 cits… 
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9. Kā, Jūsuprāt, digitālās ierīces un digitālie resursi var uzlabot dabaszinātņu mācību procesu 

un skolēnu mācīšanās rezultātus? 

 

10. Lūdzu, norādiet, kas, Jūsuprāt, būtu nepieciešams, lai pilnveidotu digitālo ierīču un resursu 

izmantošanu dabaszinātņu mācību procesā. (Atzīmējiet tik atbildes, cik nepieciešams) 

 Nekas; 

 Atbilstoši profesionālās pilnveides kursi piemērotā laikā un vietā; 

 Vienota platforma valsts valodā, kurā būtu apkopoti visi digitālie mācību līdzekļi, 

digitālo ierīču, resursu lietošanas iespējas un skolotāju pieredze, kas tiktu regulāri 

papildināta; 

 Skolas administrācijas atbalsts; 

 Plānveidīga un pēctecīga izglītības politika saistība ar skolu un mācību procesa 

digitalizāciju; 

 Mācību priekšmeta standartā, programmā doti tieši norādījumi par digitālo ierīču un 

resursu izmantošanu: 

 Pedagogu sagatavošanā augstākajā izglītībā izmantot aktuālās tehnoloģijas, lai topošie 

skolotāji apgūtu digitālo ierīču un resursu izmantošanu, kā arī prastu izstrādāt jaunus 

digitālos mācību līdzekļus; 

 Daudzveidīgi digitālie mācīšanas un mācīšanas materiāli valsts valodā; 

 Cits… 

Paldies par Jūsu veltīto laiku un atbildēm! 
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2. PIELIKUMS. SKOLĒNU APTAUJAS PARAUGS 

Sveicināti! 

Esmu Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes maģistra 

programmas Izglītības vadība 1. kursa studente Santa Baumane. Maģistra darba ietvaros 

veicu 7. – 9. klašu skolēnu anketēšanu par digitālo ierīču un digitālo resursu lietošanu 

dabaszinātņu priekšmetos. Nepieciešamais laiks anketas aizpildīšanai ir aptuveni 17 

minūtes. Anketa ir anonīma un iegūtie dati tiks izmantoti maģistra darbā apkopotā veidā.  

 

1. Kurā klasē Tu mācāties? (Izvēlies vienu no variantiem) 

 7. klasē 

 8. klasē 

 9. klasē 

 

2. Lūdzu, norādi vai Tev mājās ir dotās digitālās ierīces! 

 Jā, un es to lietoju Jā, bet es to nelietoju Nav 

Galddators    

Pārnēsājams klēpjdators    

Planšetdators    

Viedtālrunis ar piekļuvi internetam    

 

3. Lūdzu, norādi vai Tev savā skolā dabaszinātņu priekšmetu stundās ir izmantošanai 

pieejamas zemāk minētās digitālās ierīces un digitālie resursi?  

(Dabaszinātņu priekšmeti – bioloģija, fizika, ģeogrāfija, ķīmija) 
 Jā, pieejams un es 

to lietoju 

Jā, pieejams, bet 

es to nelietoju 

Nav 

pieejams 

Planšetdators    

Projektors    

Interaktīvā tāfele    

Digitālie izdales materiāli    

Mācīšanās platformas (piemēram, soma.lv, 

uzdevumi.lv, google clasroom, dzm.lu.lv, 

moodle) 

   

Tava personiskā ierīce, piemēram, 

viedtālrunis 

   

Simulācijas    

Lietotnes (piemēram, kahoot, padlet, 

plickers) 

   

 

4. Vai dabaszinātņu priekšmetu stundās pirms ārkārtas situācijas izmantoji digitālās ierīces 

un digitālos resursus? 

 Jā (pāriet uz 4.b., 4.c.) 

 Nē (pāriet uz 4.a.) 

 

4a. Kāpēc, Tavuprāt, digitālās ierīces un digitālos resursus pirms ārkārtas situācijas 

dabaszinātņu priekšmetu stundās neizmantoji? (Atzīmē tik atbildes, cik nepieciešams)  

 Mācību stundu laikā visiem skolēniem nav pieejams dators vai viedtālrunis, vai cita 

nepieciešamā tehniskā ierīce; 

 Mācību stundu laikā internets nav pieejams vai arī tā ātrums un stabilitāte ir 

nepietiekama, kad pieslēdzas daudzi skolēni; 

 Dabaszinātņu priekšmetu stundās nebija nepieciešams izmantot digitālās ierīces un 

resursus; 
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 Skolas iekšējās kārtības noteikumi aizliedz lietot mācību stundās digitālās ierīces, 

piemēram, viedtālrunis; 

 Cits… 

4.b. Lūdzu, norādi cik bieži katru no dotajām digitālajām ierīcēm un resursiem lietoji skolā 

pirms ārkārtas situācijas dabaszinātņu priekšmetu stundās! 
 Neizm

antoju 

Izmantoju 

reti (1 – 2 

reizes 

mēnesī) 

Izmantoju 

bieži (1 reizi 

nedēļā) 

Izmantoju 

katrā vai 

gandrīz katrā 

mācību stundā 

Planšetdators     

Projektors     

Interaktīvā tāfele     

Digitālie izdales materiāli     

Mācīšanās platformas (piemēram, soma.lv, 

uzdevumi.lv, google clasroom, dzm.lu.lv, 

moodle) 

    

Tava personiskā ierīce, piemēram, 

viedtālrunis 

    

Simulācijas     

Lietotnes (piemēram, kahoot, padlet, 

plickers) 

    

 

4.c. Lūdzu, norādi cik bieži skolā pirms ārkārtas situācijas izmantoji digitālās ierīces un 

resursus dabaszinātņu priekšmetos, lai veiktu zemāk minētās darbības!  
 Nekad vai 

gandrīz 

nekad 

1 – 2 

reizes 

mēnesī 

1 – 2 

reizes 

nedēļā 

Gandrīz 

katru 

dienu 

Katru 

dienu 

Interneta pārlūkošana skolas 

darbiem 

     

Paveikto darbu ievietošanai tam 

paredzētā vietnē 

     

Skolas datoru izmantošana grupu 

darbam un saziņai ar citiem 

skolēniem 

     

Mācību stundas laikā veiktu īsu, 

ātru savu zināšanu pārbaudi 

     

Rakstītu pārbaudes un citus 

darbus uz vērtējumu ballēs 

     

Iegūtu informāciju, kas  

nepieciešama uzdevuma izpildei 

stundā 

     

Sagatavota darba prezentēšanai      

 

5. Lūdzu, novērtē, cik ilgi Tu dienā lietoji internetu gan skolā, gan ārpus tās pirms ārkārtas 

situācijas? 

 

 

 Nemaz 1 – 30 

min  

31- 60min 1 – 2h 2 – 4h 4 – 6h  Vairāk kā 6h 

Tipiskā darba 

dienā, skolā 

       

Tipiskā darba 

dienā, ārpus skolas 

       

Nedēļas nogalēs, 

ārpus skolas 
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6. Lūdzu, novērtē apgalvojumu, izvēloties vienu atbildi katrā rindā! 

(Digitālie mācību līdzekļi – digitāli radītas vai digitalizētas mācību grāmatas, papildu literatūra, 

uzskates līdzekļi, spēles, simulācijas, testi, uzdevumi, video un audio materiāli, izmantojot gan 

vizuālu, gan audiāli ierakstītu informāciju, vai to kombināciju) 
Apgalvojums Pilnīgi 

nepiekrītu 

Nepie

krītu 

Piekr

ītu 

Pilnīgi 

piekrītu 

Digitālās ierīces un digitālo mācību līdzekļu lietošana 

dabaszinātņu priekšmetos veicina iespēju iegūt jaunas 

zināšanas un prasmes. 

    

Digitālās ierīces un digitālo mācību līdzekļu lietošana 

dabaszinātņu priekšmetos uzlabo manas novērojumu, 

eksperimentu, pētījumu veikšanas, pētījumu jautājumu 

formulēšanas prasmes. 

    

Digitālās ierīces un digitālo mācību līdzekļu lietošana 

dabaszinātņu priekšmetos pilnveido manas pētnieciskā 

procesa prasmes: pētījuma jautājuma formulēšanu, 

novērošanu, eksperimentēšanu, datu ieguvi un apstrādi, 

analīzi, secināšanu. 

    

Digitālās ierīces un digitālo mācību līdzekļu lietošana 

dabaszinātņu priekšmetos veicina manu zināšanu un 

prasmju lietošanu reālās dzīves situācijās. 

    

Digitālo ierīču un digitālo mācību līdzekļu lietošana 

dabaszinātņu priekšmetos uzlabo manu izpratni un 

atbildīgu lēmumu pieņemšanu par apkārtējo pasauli un 

pārmaiņām tajā. 

    

Digitālo ierīču un resursu izmantošana dabaszinātņu 

priekšmetos uzlabo manus mācīšanās rezultātus. 

    

Digitālās ierīces un resursi var aizstāt tradicionālos mācību 

līdzekļus (piem., drukātas grāmatas, burtnīcas u.c.). 

    

Digitālo mācību līdzekļu lietošanu iespējams sabalansēt ar 

tradicionālo mācību līdzekļu lietošanu. 

    

 

7. Kas, Tavuprāt, būtu nepieciešams, lai uzlabotu digitālo ierīču un digitālo resursu lietošanu 

dabaszinātņu priekšmetu stundās? (Atzīmē tik atbildes, cik nepieciešams)  

 Ātrāks un stabilāks bezvadu interneta savienojums; 

 Lielāks ierīču, piemēram, klēpjdatoru un sensoru skaits, lai tās būtu ikvienam 

skolēnam; 

 Daudzveidīgi digitālie mācīšanās materiāli valsts valodā;  

 Uzdevumi un projekti, kas veicami skolā un mājās, izmantojot digitālās ierīces un 

resursus; 

 Skolotāju pozitīva attieksme saistībā ar digitālo ierīču un resursu lietošanu 

dabaszinātņu priekšmetu stundās; 

 Cits… 

Paldies par Tavām sniegtajām atbildēm un veltīto laiku!  
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3. PIELIKUMS. EKSPERTU INTERVIJAS PARAUGS 

Labdien! Esmu Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 

maģistra programmas Izglītības vadība studente Santa Baumane. Maģistra darba „Izglītības 

kvalitāte un IKT izmantošana dabaszinātņu mācību procesā” ietvaros veicu pētījumu par to kā 

izglītības kvalitāte ir saistāma ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošanu 

dabaszinātņu mācību procesā, lai izveidotu ieteikumus, kā pilnveidot IKT lietošanu 

dabaszinātnēs izglītības sistēmas, organizācijas un indivīda līmenī. Maģistra darbs ir saistāms 

ar Jūsu profesionālo darbību, tāpēc Jūsu viedoklis ir būtisks, lai iegūtu plašāku redzējumu par 

aplūkoto tēmu un iespējamiem uzlabojumiem. Intervijas ilgums ir aptuveni 30 minūtes. Iegūtā 

informācija tiks apkopota un izmantota maģistra darbā. 

Jautājumi: 

1. Kā Jūs vērtējat datoru, interneta, digitālo resursu un citu IKT nodrošinājumu un 

pieejamību Latvijas skolās dabaszinātņu mācību procesam? 

2. Kā IKT izmantošana dabaszinātņu mācību procesā var uzlabot skolēnu mācīšanās 

rezultātus, līdz ar to arī izglītības kvalitāti? 

3. Kādas ir IKT izmantošanas priekšrocības dabaszinātņu mācību procesā? 

4. Kādi ir IKT izmantošanas trūkumi dabaszinātņu mācību procesā? 

5. Kas būtu jādara izglītības sistēmas, organizācijas un indivīda līmenī, lai iepriekš 

minētos trūkumus novērstu un pilnveidotu IKT lietošanu dabaszinātnēs? 

6. Kas būtu jāsāk darīt jau tagad ikvienai iesaistītajai pusei, lai veiksmīgi sagatavotos un 

īstenotu iespējamo parēju uz valsts pārbaudījumiem tiešsaistē? 
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Maģistra darbs „Izglītības kvalitāte un IKT izmantošana dabaszinātņu mācību procesā” 

izstrādāts LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka pētījums veikts patstāvīgi, izmantoti tikai tajā norādītie 

informācijas avoti un iesniegtā darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai. 

Autors: Santa Baumane________________________________ 
personiskais paraksts 

Datums: 13.11.2020. 

 

Rekomendēju/nerekomendēju darbu aizstāvēšanai 

Vadītāja: docente, Dr. sc.admin. Rita Kiseļova ______________________________ 
personiskais paraksts, datums 

 

 

Recenzents: …………………………………………….. 

 

 

Darbs iesniegts Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļā 

Datums: __________________ 

Dekāna pilnvarotā persona: docente Rita Kiseļova ____________________________ 
personiskais paraksts 

 

 

 

Darbs aizstāvēts maģistra gala pārbaudījuma komisijas sēdē 

___________gada_____________________, protokols nr. _______________ 

vērtējums _______________________________________________________ 

Komisijas sekretāre: docente Rita Kiseļova ____________________________ 
personiskais paraksts 


