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Sabiedrībā pieaug pieprasījums pēc augstākas izglītības kvalitātes, tomēr izpratne par

izglītības kvalitāti ir dažāda (Kangro, 2000; Kellaghan & Greaney, 2001; Nielsen, 2006).

Būtiskākais izglītības kvalitātes rādītājs ir skolēnu mācīšanās rezultāti, kurus ietekmē dažādi

faktori, tai skaitā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) lietojums (Chiao & Chiu, 2018;

Hattie, 2017; Laizāne, 2014; Krasnopjorovs, 2017).

Skolēnu vidējie testa rezultāti dabaszinātnēs samazinās, palielinoties interneta lietošanas

ilgumam skolā un ārpus skolas (Geske, Grīnfelds, Kangro, & Kiseļova, 2016; OECD, n.d).

Aktualitāte

Interneta lietošanas ilgums parastā skolas dienā un skolēnu vidējie rezultāti 
dabaszinātnēs OECD PISA 2015 testā, autores veidots pēc OECD (n.d.)



izpētīt IKT izmantošanas iespējas un pieredzi dabaszinātņu mācību procesā

un izstrādāt ieteikumus izglītības jomā iesaistītajiem IKT jēgpilnas izmantošanas

pilnveidei.

Pētījuma mērķis:



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

Izglītības kvalitāte

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

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



Veidots pēc Medh (2020)

IKT iedalījums



Šķēršļi un faktori IKT pieņemšanai un integrācijai mācību procesā, autores veidots pēc Lawrence & 
Tar (2018)

Skolotāja attieksmi ietekmējošie šķēršļi, faktori



Singapūra – IKT lietošanai tiek pievērsta uzmanība saistībā ar reālo dzīvi, skolēnu pastāvīgu

darbu, vērtēšanu un IKT izmantošanas kvalitāti (Ling, 2016; Teng, 2016).

Japāna – IKT netiek gandrīz izmantotas, tomēr reformu ietekmē tas tiek mainīts. Tiek praktizēta

sadarbība ar citām valstīm (Komatsu & Rappleye, 2017; Ministry of Education, Culture, Sports,

Science and Technology, 2011).

Igaunija – plašu un kvalitatīvu IKT lietošanu ietekmējusi digitālas izglītības izvirzīšana par

mūžizglītības prioritāti. Līdz ar to tiek veiktas plānveidīgas un pēctecīgas darbības, kuras netiek

būtiski ietekmētas, mainoties atbildīgām amatpersonām (Daniela, Goba & Rubene, 2018; Jesmin &

Rinde, 2018).

Latvija – IKT dabaszinātņu mācību priekšmetos tiek lietotas, ko ir veicinājuši dažādi projekti un

iniciatīvas, tomēr skolotājiem nepieciešams atbalsts jēgpilnu darbību organizēšanā ar IKT (Dudareva,

2018; Daniela, Goba & Rubene, 2018).

Valstu pieredze IKT ieviešanā un izmantošanā 
dabaszinātņu mācību procesā



Pētījuma darbības posmi



7. – 9. klašu skolēnu viedoklis par IKT izmantošanu, lai 
sasniegtu dabaszinātņu jomai raksturīgus mācību rezultātus

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Veicina manu zināšanu un prasmju lietošanu reālās
dzīves situācijās

Uzlabo manu izpratni un atbildīgu lēmumu
pieņemšanu par apkārtējo pasauli un pārmaiņām tajā

Pilnveido manas pētnieciskā procesa prasmes

Uzlabo manas novērojumu, eksperimentu, pētījumu
veikšanas, pētījumu jautājumu formulēšanas prasmes

Veicina iespēju iegūt jaunas zināšanas un prasmes

Atbilžu skaits

Piekrītu

Nepiekrītu



Nolūki, kāpēc skolotāji klātienes mācību stundās lieto IKT

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sadarbības veicināšanai

Lai realizētu summatīvo vērtēšanu

Skolēnu grupu darba veikšanai

Novērojumu, eksperimentu, pētījumu veikšanai

Pastāvīgā darba veikšanai

Lai realizētu formatīvo vērtēšanu

Skolēnu ieinteresēšanai mācīties

Zināšanu, prasmju atkārtošanai, nostiprināšanai

Jaunu zināšanu, prasmju apgūšanai

Lai skolēni iegūtu informāciju

Informācijas nodošanai, saņemšanai

Atbilžu skaits



Skolotāju viedoklis par to, kā IKT var uzlabot dabaszinātņu 
mācību procesu un skolēnu mācīšanās rezultātus

0% 5% 10% 15% 20%

Attīsta loģisko domāšanu

Iespējams iepazīt, redzēt to, ko dzīvē nevarētu

Mācību procesa pielāgošana skolēniem

Pilnveido prames analizēt informāciju

Laika ekonomija

Viegla, ātra formatīvā vērtēšana, atgriezeniskā saite

Jaunu zināšanu ieguve

Ātra datu apstrāde, kad darbi veikti elektroniski

Attīsta pašavadīto mācīšanos

Ātri pieejama plašāka informācija, dati

Dažādo mācību procesu

Daudzveidīgas vizuālizācijas iespējas

Uzlabo motivāciju mācīties, ieinteresē

Atbilžu skaits



− izveidot vienotu platformu, kurā būtu apkopota IKT izmantošana, digitālie mācību līdzekļi,

kuriem skolotāji varētu bez maksas pieslēgties;

− Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā izveidot jaunu amatu valsts vai pašvaldību mērogā

par IKT izmantošanu un attīstību izglītībā, piemēram, izglītības tehnologs;

− 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;

− pēctecīgi un plānveidīgi, nevis tikai atsevišķu projektu ietvaros, nodrošināt skolu

materiāltehniskā nodrošinājuma pilnveidi;

− papildināt skolotāju profesijas standartu vai izveidot atsevišķu un detalizētāku digitālās

kompetences standartu skolotājiem;

− izveidot skolu vadībai, skolotājiem digitālās kompetences pašnovērtēšanas rīkus, lai

noskaidrotu dažādas nepieciešamības un profesionālās pilnveides vajadzības.

Ieteikumi valsts līmenī



Skolas līmenī:

− nenorobežot skolēnus no personīgo IKT izmantošanas mācību procesā;

− skolotāju attieksmes maiņu par labu IKT pieņemšanai un integrēšanai mācību procesā var

ietekmēt skolas vadība;

− iesaistīties skolotāju profesionālās pilnveides vajadzību noteikšanā un to tālākā pilnveidē;

− skolas attīstības plānā iestrādāt vai izveidot atsevišķu skolas digitālo attīstības plānu, kurā būtu

iekļauta digitālā izglītībā.

Indivīda līmenī:

− skolotājiem jākļūst atvērtākiem un pozitīvi noskaņotiem pret jaunām mācību metodēm, vērtīgu IKT

apguvi, tai skaitā vērtēšanā;

− skolotājiem savai pilnveidei nepieciešams izvērtēt IKT lietošanas zināšanas, prasmes un

kompetences un iesaistīties atbilstošos profesionālās pilnveides kursos, sadarboties;

− 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.

Ieteikumi skolas un indivīda līmenī



Paldies!


