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Kā izvērtēt IT rīku, ko izvēlamies lietot mācību 
procesā?

• Kas liecina par to, ka izvēlētais IT rīks ietekmē skolēna sasniegumus?



Kā izvērtēt IT rīku, ko izvēlamies lietot mācību 
procesā?

• Kas liecina par to, ka izvēlētais IT rīks ietekmē skolēna sasniegumus?

Jāmeklē atbilde uz citu jautājumu

• Kā lietojam izvēlētos IT rīkus, lai … konstruētu zināšanas, attīstītu vai 

pilnveidotu digitālo kompetenci … ietekmējot skolēnu sasniegumus?



IT rīku lietojums mācību procesā ietekmē 
skolēnu sasniegumus

JA

• Skolotājs pārvalda IT rīkus un ir izpratne par to lietojumu atbilstoši 

plānotajiem mērķiem

• Skolēns arī ārpus klases lieto IT rīkus mācībām

• Skolotājs ar IT rīku palīdzību sniedz atbalstu skolēniem, kuriem 

nepieciešama papildus palīdzība

• IT rīkus lieto kā papildinājumu nevis kā aizstājēju tradicionālam 

mācību procesam

• Skolotājs mērķtiecīgi/jēgpilni lieto tehnoloģijas mācību procesā

ICF Consulting Services Ltd. (2015). Literature Review on the Impact of Digital Technology on Learning and Teaching. 

Pieejams: http://dera.ioe.ac.uk/24843/1/00489224.pdf





Resursu apkopojumi (latviski)

https://digiklase.lv/



IT lietojums zināšanu konstruēšanai



Microsoft Partners in Learning. (2012). 21 CLD Learning Activity Rubrics.
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Savas prakses izvērtēšana



https://www.youtube.com/watch?v=fkW1mNaGfko

http://mentep-sat-runner.eun.org/

• Jāizveido konts (brīvpieeja)

• 30 jautājumi

• Jāizvēlas viena no piecām piedāvātajām 

situācijām, kā parasti rīkojos

• Var izvērtēt savas stiprās puses un tās, kurās 

nepieciešama profesionālā pilnveide







Skolotāju piemēri: darbošanās attiecīgajā līmenī

http://mentep.eun.org/en/practice-examples/

6. lapa

https://spark.adobe.com/page/qjig7I5oIWPFH/





Teorētiskais ietvars skolotāju 
pašnovērtējumam 21. gs. prasmju 

mācīšanai



http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/6437

THEORETICAL FRAMEWORK FOR TEACHERS SELF- ASSESSMENT 

TO TEACH 21ST CENTURY SKILLS

Dace Namsone, Līga Čakāne, Dace Eriņa





Mācību aktivitāšu plānošana



Learning Designer

https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/



Learning Designer

https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/

Jāizveido un jāaktivizē konts



Learning Designer

https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/

Ievadinformācija

Izveidotie 

dizaini/plāni

Jauna dizaina/plāna 

veidošana



Learning Designer



Learning Designer

https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/



Learning Designer



Vietnes profesionālai pilnveidei un 
resursi ar IT rīku aprakstiem

Vai skolotāji tam ir gatavi?

Vai es kā skolotājs tam esmu gatavs?



Apple Computer, Inc. (1995). Changing the Conversation About Teaching, Learning & Technology. A Report on 10 Years of ACOT Research.



https://iepazistitehnologijas.lv/



https://etwinning.lv/talakizglitiba/



http://www.eun.org/professional-development/academy



Resursu apkopojumi (latviski)

https://digiklase.lv/



Resursu apkopojumi (latviski)



Resursu apkopojumi (latviski)

https://oizglitiba.lv/



Resursu apkopojumi (latviski)



Blogs

https://www.freetech4teachers.com/



Blogs

https://manaklase.weebly.com/
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