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IEVADS
Profesionālās izglītības efektivitāti un mācību procesa kvalitāti ir iespējams būtiski
uzlabot, izmantojot praksē jaunākās pedagoģijas atziņas un informācijas tehnoloģijas. To
apstiprina fakts, ka pēdējos 10 gados ar labiem rezultātiem skolās un augstskolās izmanto
tālmācības (e-mācību) metodes un tehnoloģijas kā papildinājumu tradicionālajām mācību
metodēm.
„Daudziem cilvēkiem ir dabiska tendence palikt ieslēgtiem pašreizējā domāšanas modelī.
Izglītībā tas tā īpaši ir skolotājiem, kuri lielu dzīves daļu pavadījuši klasē, – sākumā kā skolēni,
vēlāk kā skolotāji,” apgalvo grāmatas „Neierobežots” autori Gordons Draidens (Dryden) un
Džanete Vosa (Vos) (Draidens, Vosa 2009, 71). Grāmatas apakšvirsraksts precīzāk raksturo tās
revolucionāro saturu – „Jaunais mācību apvērsums un septiņas atslēgas tā veicināšanai”.
Protams, domāšanas veida maiņa prasa gan gribas piepūli, gan spēju atteikties no
klišejām un ieradumiem. Tāpat vajadzīga pedagoga vēlme (iekšēja vajadzība) un drosme
mainīties pašam un mainīt savu darba stilu, izkļūt no rutīnas, nebaidīties mācīties un izmēģināt
ko jaunu, pašam kļūstot jaunākam un tādējādi tuvinoties saviem audzēkņiem. Jau tas vien, ka jūs
esat izvēlējies šo lasāmvielu, parāda, ka vēlaties mainīt savu domāšanas modeli (vai jau esat to
mainījis) un meklējat iespējas ieviest mācību procesā kaut ko jaunu.
ESF projektā „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko
zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” ekspertu grupa ir saņēmusi uzdevumu un
izvirzījusi mērķi atbalstīt profesionālās izglītības pedagogus, izstrādājot metodisko līdzekli
mācību materiālu izveidei un īstenošanai e-vidē. Šis metodiskais līdzeklis ir paredzēts
profesionālo skolu skolotājiem kā mācību resurss patstāvīgām mācībām par e-mācību metodiku
un tehnoloģijām. Tas izmantojams arī kā rokasgrāmata, patstāvīgi uzsākot pakāpenisku mācību
procesa virtualizāciju. Metodiskais līdzeklis jums varētu noderēt kā pirmais ceļvedis šajā
aizraujošajā virtuālajā pasaulē, kurā jūsu audzēkņi jau uzturas regulāri un kurā labprāt satiktos
arī ar saviem skolotājiem.
Metodiskajā līdzeklī ir iekļautas šādas galvenās tēmas:
• Tālmācības un e-mācību pamati.
• E-mācību plānošana un mācību materiālu izstrāde.
• E-vides un to lietošanas īpatnības, materiālu ievietošana, testi u. c.
• Mācību īstenošana e-vidē (administrēšana, mācību atbalsts, kvalitātes vadība u. c.).
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https://skolas.rtu.lv/course/category.php?id=29 jūs varat aplūkot paraugus trim e-mācību
kursiem, kas tika atzīti par labākajiem RTU.
Metodisko līdzekli veido 5 nodaļas ar pielikumiem. Pirmās divas nodaļas sniedz
informāciju par tālmācības un e-mācību principiem, kā arī par to, kāpēc ir svarīgi e-mācības
ieviest profesionālajās izglītības iestādēs. Savā ziņā tas ir ievads e-mācību filozofijā, kas balstīts
uz jaunākajām pedagoģijas un izglītības filozofijas atziņām par mācīšanos kā iespējami
patstāvīgi vadītu un virzītu procesu un pedagoga lomu tajā.
Lasot nākamās divas nodaļas, jūs iegūsit jau konkrētus padomus par to, kā sākt veidot un
plānot mācības, izmantojot e-mācību metodes un tehnoloģijas. Tur būs pieejama arī informācija
par mācību materiālu un testu izstrādi.
Pēdējā nodaļā (cerams, ka līdz tai nonāksit) atradīsit ne mazāk noderīgas tēmas par
dažādiem teorētiskiem un praktiskiem aspektiem e-mācību procesa īstenošanā, bet metodiskā
līdzekļa nobeigumā sniegts īss tēmu saturiskais apkopojums.
Bibliogrāfijā iekļauta literatūra, kas izmantota šī darba tapšanā un uz kuru dotas atsauces
metodiskā līdzekļa tekstā, savukārt ieteicamās literatūras sarakstā jūs atradīsit grāmatu
nosaukumus un saites uz papildu informācijas avotiem par e-mācībām savām tālākajām
studijām. Tāpat arī terminu skaidrojums (sk. 1. pielikumu), u. c. materiāli, kas ievietoti
pielikumos, varētu būt jums noderīgi.
Lai jums interesants ceļojums virtuālajā mācību pasaulē!
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1. TĀLMĀCĪBA UN E-MĀCĪBAS
Ikdienā mēs satopamies ar bieži lietotu terminu – informācijas sabiedrība. Tas raksturo
pieaugošo informācijas un zināšanu nozīmi visās dzīves jomās. Informācijas sabiedrībā veidojas
un attīstās augsti izglītotu indivīdu kopiena, un zināšanu ekonomika sekmē visas sabiedrības un
ikviena indivīda dzīves līmeņa pieaugumu. Zināšanu ekonomika ir uz zināšanām balstītā
ekonomika (knowledge based economy): „Cilvēki un viņu zināšanas kļūst par uzņēmumu
vissvarīgāko un vērtīgāko aktīvu. Zināšanu ekonomika nav tikai augsto tehnoloģiju industrija un
informācijas tehnoloģiju firmas. Tā nozīmē uz zināšanām balstītas darbības ikvienā, arī
tradicionālā nozarē, amatā un darbības sfērā, inovācijām atvērtu ekonomiku un līdz ar to
labvēlīgu vidi valstu un to reģionu tautsaimniecības attīstībai, ikviena sabiedrības locekļa
radošam darbam.” (Karnītis 2003)1 Informācijas sabiedrība ir vairāk jāuzskata par ilgtermiņa
attīstības procesu, nevis par konkrētu rezultātu.
Iepriekš aprakstītie procesi atspoguļojas arī izglītībā. Tikai inovatīva pieeja, augošā
zināšanu potenciāla iespēju pilnīga izmantošana, tradicionālo darbību un procedūru pārveidošana
ikvienā nozarē un darbībā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk –
IKT) sniegtās iespējas, nozīmē jaunu domāšanas un darbības veidu. Informācijas pratība,
mūžizglītība, pāreja no mācīšanas (pedagogs māca) uz mācīšanos (audzēknis pats mācās) ir
raksturīgas informācijas sabiedrības iezīmes.
Mūsdienu izglītība vairs nav vienvirziena prezentācijas (pedagoga stāstījuma) process,
kur audzēknis ir tikai pasīvs informācijas uztvērējs. Tagad ir iespēja, sadarbojoties ar citiem,
radīt pašam savu mācību vidi un patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas un prasmes (sk. 1. attēlu).
Izglītība no izolētām klasēm, ko var izmantot tikai 25 vai 30 stundas nedēļā, strauji virzās
uz vienmēr lietojamu globālu mācību tīklu, kas ir pieejams ikvienam un jebkur. Audzēkņu mājas
kļūst par virtuāliem mācību, darba un izklaides centriem. Interneta pieejamība būtībā izmaina
visu – uzņēmējdarbību, izglītību, mājas dzīvi, nodarbinātību, menedžmentu –, visu, ko mēs līdz
šim esam uzskatījuši par pašsaprotamu.
Šajā nodaļā aplūkosim tālmācības un e-mācību principus, kā arī iespējas, ko piedāvā evides. Pēc šīs nodaļas apgūšanas jūs spēsit raksturot tālmācības un e-mācību būtību, kā arī
varēsit uzskaitīt un izpratīsit tajās izmantotos principus.

1

Sk. arī http://www.delfi.lv/news/business/environment/erkskainais-cels-preti-zinasanu-ekonomikai.d?id=34959857
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1. attēls. Pedagoga un audzēkņa sadarbība tālmācībā un e-mācību vidē

1. 1. Tālmācības un e-mācību principi
Lieliski skolotāji vienmēr ir pratuši iesaistīt skolēnus interaktīvās mācībās. Mūsdienās
varam izmantot 21. gadsimta līdzekļus, lai izveidotu pavisam jaunu interaktīvās pieredzes
pasauli. Mainoties sabiedrības komunikācijas veidiem, ir jāmainās arī izglītības komunikācijai.
Viens no veidiem, kā mainīties, kā rast jaunas iespējas izglītības procesā, ir e-mācību vides un
plašie mācību resursi globālajā tīmeklī.
1999. gada oktobrī CBT Systems seminārā Losandželosā pirmo reizi profesionālā vidē
izskan jauns vārds – e-learning, ko izprot kā virtuālas un tiešsaistes mācības. Šis vārds apzīmē
veidu, kā mācīties, izmantojot jaunās tehnoloģijas, kas ļauj tiešsaistē piekļūt interaktīvām
mācībām, izmantojot internetu vai citus elektroniskos saziņas līdzekļus, lai attīstītu dažādas
kompetences neatkarīgi no cilvēka atrašanās vietas un mācībām paredzētā laika. IKT ir kļuvušas
par cilvēku ikdienas neatņemamu sastāvdaļu. Mācību organizatoriem tas ļauj plānot laikam un
vietai nepiesaistītu mācību procesu.
E-mācības (angl. – e-learning, sauktas arī par e-studijām vai datorizēto tālmācību) ir
tālmācības studijas, izmantojot dažādas elektroniskās tehnoloģijas, uz ko norāda burts „e”. Par e7

mācībām plašā nozīmē sauc speciāli organizētu mācību kursu, kurā izmantotas elektroniskās
tehnoloģijas – telekomunikāciju un datoru tīkli, multimediju CD-ROM, kā arī radio un TV
apraide, audio/video ieraksti, interaktīvā TV u. c. tehnoloģijas. Visas pieminētās tehnoloģijas un
arī vēl nenosauktās elektroniskās tehnoloģijas dažādās kombinācijās var nodrošināt jaunas,
iepriekš nebijušas mācību iespējas. Šaurākā nozīmē ar e-mācībām saprot tiešsaistes (on-line)
mācības datortīklā. Būtiska e-mācību pazīme ir speciāli organizēta virtuāla mācību vide,
interaktīvi mācību materiāli pašmācībai, pašnovērtējuma iespējas un mācību atbalsts.
Modernā tālmācība (distance education, distance learning) ir veidojusies un attīstījusies
pagājušā gadsimta 60.–70. gados Lielbritānijā, Vācijā u. c. Tālmācības filozofijas un metodikas
pamatā ir trīs cieši saistīti principi:
 iespēja mācīties attālumā (distance),
 atvērtība un plaša pieejamība (openess),
 elastība un pielāgošanās (flexible) – mācību metodikā un tehnoloģijā tiek izmantoti
jaunākie sasniegumi: mācību metodika un mācību līdzekļu veids (piemēram, drukāts
teksts, audio vai videoieraksts, CD-ROM vai WWW u. c.) ir pielāgots konkrētā kursa
mērķiem un uzdevumiem; mācību procesā pēc vajadzības izmanto IKT (sk. 2. attēlu).
No visām pedagoģijas teorijām visvairāk tālmācības un e-studiju filozofijai atbilst
konstruktīvisma pedagoģijas teorija. Konstruktīvisma pedagoģijas galvenā atziņa ir tāda, ka
nevienam neko iemācīt nevar, var tikai radīt apstākļus, lai audzēkņi mācītos paši un apgūtu
nepieciešamās zināšanas un prasmes. Šo situāciju tēlaini raksturo sakāmvārds „Var aizvest zirgu
pie upes, bet nevar piespiest to dzert.”
Viens no konstruktīvisma pedagoģijas principiem ir rosināt audzēkņu motivāciju
mācīties. Tālmācība dod iespēju motivētam audzēknim mācīties sev piemērotā vietā, laikā un
tempā, pēc vajadzības atkārtoti atgriežoties pie grūtāk izprotamām lietām. Zināšanu apguve
notiek, vai nu patstāvīgi mācoties, vai mācoties grupā, bet pedagogi darbojas kā konsultanti –
nevis māca, bet gan palīdz mācīties.
2. attēlā parādīta e-mācību vieta, kurā attēlotas šajā procesā izmantojamās tehnoloģijas.
Bez datora ar interneta pieslēgumu, printeri un CD-ROM vai DVD lasītāju audzēknis var
izmantot arī videokameru, fiksēto un mobilo telefonu, skeneri, printeri u. c. Praksē visas šīs
tehnoloģijas viena kursa apguvē izmanto reti. Parasti izvēlas kursam vispiemērotāko
tehnoloģisko līdzekļu kombināciju.
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2. attēls. E-mācību darba vieta (avots: Ubell 2000)

E-mācībās audzēkņi apgūst to pašu mācību saturu, ko tradicionālajās klātienes mācībās.
Atšķirība ir tikai tāda, ka viņiem viss nepieciešamais ir pieejams internetā, bet pašas mācības var
notikt jebkurā audzēknim izdevīgā vietā un laikā. Lai piekļūtu e-mācību videi, audzēknim
(protams, arī pedagogam) ir nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu. Parasti katram
audzēknim ir savs lietotāja vārds un parole, kurus izmantojot var iekļūt elektroniskajā sistēmā.
Tur ir pieejami mācību materiāli, ieteicamā literatūra, piemēri, kā arī paškontroles jautājumi.
Profesionālajā izglītības iestādē audzēknim ir jāierodas uz klātienes nodarbībām, lai tiešā
kontaktā ar pedagogu un citiem audzēkņiem apgūtu tās zināšanas un prasmes, kuras nav
iespējams apgūt vienatnē, kā arī lai kārtotu pārbaudījumus. Audzēkņiem, kas izvēlas e-mācību
formu, ir iespēja pašiem izvēlēties sev piemērotu mācību tempu. Īpaši aktuāli tas ir cilvēkiem,
kas vēlas iegūt izglītību, bet nevar mācībām veltīt tik daudz laika kā pilna laika klātienes
audzēkņi.
Arvien vairāk skolās un augstskolās papildus tradicionālajām klases nodarbībām kopā ar
pedagogu, tiek ieviestas un izmantotas virtuālās mācību vides. Tas rada iespēju īstenot emācības. Šādu variantu sauc par kombinētām mācībām (blended learning), kurās mijās klātienes
un neklātienes posmi.
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E-mācību sistēma ļauj ne tikai apgūt jaunas zināšanas, bet arī piedāvā efektīvu un
daudzveidīgu zināšanu ieguves un pārbaudes pārvaldību, t. sk. nodrošinot testu rezultātu
uzglabāšanu vienotā datu bāzē. E-mācību sistēmas izmantošana sniedz iesaistītajām pusēm
virkni nozīmīgu ieguvumu mācību procesa efektivitātes paaugstināšanā. Pedagogs var:
 veidot un publicēt informāciju, kas ir būtiska mācību dalībniekiem;
 veidot un papildināt mācību materiālus sev ērtā laikā;
 izmantot citu organizāciju gatavotus un internetā publicētus mācību līdzekļus;
 iegūt pārskatus par audzēkņu mācību aktivitāti un sasniegtajiem rezultātiem;
 aptaujāt audzēkņus un novērtēt mācību procesu.
Audzēkņi var:
 jebkurā brīdī piekļūt informācijai sev pieejamos mācību kursos un apgūt publicēto
materiālu;
 sekot līdzi savam mācību progresam, aplūkot testu rezultātus;
 izmantot virtuālo vidi sadarbībai, kolektīvo uzdevumu izpildei un kopējās informācijas
uzglabāšanai;
 sazināties ar citiem mācību procesa dalībniekiem, izmantojot e-pastu un citus e-mācību
vidē pieejamus komunikāciju rīkus, kā arī piedalīties diskusijās.
Tā kā sazināšanās ar pedagogiem un grupas biedriem pārsvarā notiek elektroniski,
audzēknim pašam ir jābūt pietiekami motivētam un apzinīgam, jo viņam pašam jāplāno savs
darba laiks, lai apgūtu elektroniski pieejamos mācību materiālus. Pieredze rāda, ka audzēkņi,
kuri pret savu darba režīmu izturas vieglprātīgi, ir pieraduši visu „saraut” semestra beigās, pirms
eksāmeniem, e-mācībām spēj pielāgoties daudz grūtāk (vai nespēj to nemaz) nekā tie audzēkņi,
kuriem darba plānošana ir ikdienas norma. Pedagogam ir jādomā par pamudinājumu, atgādņu,
norāžu sistēmas izveidi un konsekventu izmantojumu (piemēram, e-pasta vai īsziņu formā), lai
mobilizētu darbam visu klasi – arī tos audzēkņus, kuri nav pieraduši regulāri piedalīties mācību
procesā. Ja daļa klases e-mācību procesā piedalās nesistemātiski, tas zināmā mērā traucē visiem:
ir apgrūtinātas klātienes nodarbības, grupu darba prezentācijas, citiem audzēkņiem ir lielāka
slodze (piemēram, ja iecerēts darbs grupā, kurā ir pieci cilvēki, bet viss jāpaveic trijatā, jo divi
vēl nemaz nav par šo uzdevumu uzzinājuši – nav iegājuši e-mācību vidē un noskaidrojuši, kas
darāms). Risinājumus šādai situācijai katrs pedagogs, balstoties uz savu pieredzi un konkrēto
mērķauditoriju, neapšaubāmi varēs atrast pats, bet viens no pirmajiem paņēmieniem būtu vēlreiz
klātienes konsultācijā izskaidrot e-mācību nosacījumus tai audzēkņu grupai, kura tos vēl lāgā
neizprot vai nepieņem. Nākamais solis būtu pastiprināt atbalsta sistēmu (par to jūs varat izlasīt
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5. nodaļā) tiem audzēkņiem, kuriem konstatētas konkrētas iesaistes problēmas – neprasme
strādāt komandā, neprasme mācīties, nevēlēšanās vai nespēja ievērot termiņus, nemotivētība
mācībām (par audzēkņu motivēšanu sk. materiālu 2. pielikumā) u. tml. Nevajadzētu bez
ievērības atstāt arī tādus faktorus kā iespējamais datorprasmju trūkums, bailes no jaunajām
tehnoloģijām, datora un/vai interneta nepieejamība mājās. Tad pedagogam kopā ar atbalsta
sistēmas speciālistiem ir jārod risinājums šo konkrēto apgrūtinājumu mazināšanai/novēršanai.
1. 2. E-mācību vides
Pēdējo 10 gadu laikā e-mācību vides ir strauji attīstījušās un kļuvušas par svarīgu mācību
procesa atbalsta komponentu. Virtuālās mācību vides arvien biežāk sāk lietot arī vidējās un
profesionālajās mācību iestādēs. Nereti pat uzņēmumi un valsts iestādes instalē programmatūru
un piešķir līdzekļus savas e-mācību vides uzturēšanai.
Gan e-mācību tehnoloģijas, gan e-mācību metodika tiek nepārtraukti pilnveidota un
pārbaudīta praksē, tādējādi paplašinot zināšanu apguves iespējas un uzlabojot mācību rezultātus.
Katru gadu tiek radīts ievērojams daudzums e-mācību materiālu un uzkrāta kolektīvā pieredze,
kā arī e-mācību materiālu izstrādes un izmantošanas labā prakse. Latvijā uzkrātā kolektīvā
pieredze un izveidoto e-mācību materiālu daudzums rada pietiekamus priekšnoteikumus emācību ieviešanai vidējā un profesionālajā izglītībā.
Augstākajā izglītībā Latvijā par visplašāk izmantoto e-mācību vidi ir kļuvusi Moodle
atvērtā pirmkoda jeb „atklātā pirmkoda programmatūras” (open source software) (LTV 2001)
bezmaksas programmatūra, kas jau ir pieejama Latvijas Universitātes (LU), Rīgas Tehniskās
universitātes (RTU), Liepājas Universitātes (LiepU), Ventspils Augstskolas (VeA), Daugavpils
Universitātes (DU) serveros un tiek izmantota studiju procesa atbalstam šajās mācību iestādēs.
Sāk parādīties arī Moodle instalācijas, kas ir brīvi pieejamas tām organizācijām, kuras nevēlas
pašas uzturēt šīs vides, bet tikai izmantot to sniegtās iespējas, piemēram, http://nacstudet.lv/
Cita salīdzinoši plaši Latvijā izmantota e-mācību vide ir RTU instalētā Blackboard
programmatūra, kuru vairākus gadus lietoja RTU, LiepU, VeA, Vidzemes augstskolas (ViA),
Latvijas Lauksaimniecības Universitātes (LLU) u. c. augstskolu docētāji. Lai gan kopējais
lietotāju skaits šajā e-vidē ir sasniedzis 30 000 lietotāju, vides izmantošana tiek strauji
samazināta, galvenokārt ikgadējās lielās licencēšanas maksas dēļ.
Katrai no šīm e-vidēm ir priekšrocības un trūkumi, taču būtiskākā atšķirība ir tā, ka
Moodle ir atvērtā pirmkoda programmatūra, bet Blackboard – komerciāls produkts. E-mācību
vides var iedalīt divās lielās grupās:
 vides, kuras tiek izstrādātas un tirgotas kā komerciāls produkts,
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 vides, kuras tiek izstrādātas kā atvērtā pirmkoda programmatūra un izplatītas bez maksas.
Atvērtā pirmkoda programmatūru lietotājs var izmainīt un papildināt, ja tam ir zināšanas
un prasmes programmēšanā, jo programmas kods ir atklāts un brīvi pieejams. Komerciāliem
produktiem, piemēram, MS Word programmatūrai, nav iespējams kaut ko mainīt, jo programmas
kods ir šifrēts un nav pieejams pat programmētājiem, izņemot tos, kuri tieši sadarbojas ar
izstrādātājiem. Komerciālo produktu un atvērtā pirmkoda risinājumu biežāk minētās
priekšrocības un trūkumi apkopoti 1. tabulā.
Komerciālo produktu un atvērtā pirmkoda risinājumu priekšrocības un trūkumi
1. tabula
Komerciāls produkts

Atvērtā pirmkoda risinājumi
Priekšrocības

Pamatā stabila platforma
Mērogojama
Atbalstīta/„ir kāds, ko vainot (apsūdzēt)”
Labi izstrādāta dokumentācija
Pieejamas mācības
Tiek uztverta kā „droša un stabila”
Risinājumi gatavi lietošanai uzreiz

Pielāgojama/maināma
Izvēles brīvība attiecībā uz
atjauninājumiem un jaunāku versiju
Ātrāka jauno tehnoloģiju integrācija
Balstīta uz atvērtiem standartiem
Integrācija ar citiem pakalpojumiem
Ievērojams izmaksu samazinājums

Trūkumi
Nav iespējas mainīt sistēmu
Bieži vien obligāti atjauninājumi/pāreja uz
jaunāku versiju
Augsta cena

Nav pieejama kāda funkcionalitāte
Nedrošība par mērogojamību/stabilitāti
Nav atbalsta/„nav, ko vainot (apsūdzēt)”
Nepieciešami izstrādātāji un programmētāji

Mācību vides var salīdzināt arī daudz detalizētākā veidā, raugoties no dažādām to
lietošanas perspektīvām: no organizācijas kopumā, no administratora, programmētāja, no
akadēmiskā personāla, kursa izstrādātāja, pedagoga, audzēkņa u. c. skatpunktiem. 3. pielikumā
sniegts īss informācijas apkopojums par Moodle, Dokeos un Chamilo vidi, kā arī dotas norādes,
kā bez maksas šīs vides var izmēģināt Latvijas augstskolu uzturētajos serveros.
Uzsākot e-mācību ieviešanu, pedagogam un/vai profesionālās izglītības iestādei ir
jāpārdomā, kā e-vide tiks nodrošināta. Viens pedagogs var individuāli vienoties ar citu
mācību iestādi (skolu vai augstskolu) par tiesībām uz laiku izmēģinājuma veidā izmantot
viņu e-vidi. Ja e-mācību tehnoloģijas ir nolemts ieviest visā mācību procesā, tad gan
profesionālajai mācību iestādei būtu tas rūpīgi jāplāno – jāizstrādā projekts un tas jāīsteno.
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1. 3. E-mācību vides iespējas
E-mācību vidē integrētā funkcionalitāte ir lielisks risinājums pedagogiem, kuri ir vienreiz
apguvuši e-vides lietošanas prasmes un vēlas koncentrēties uz mācību procesu. Virtuālajās vidēs
pieejamo plašo funkcionalitāti lielā mērā var pielāgot konkrētā mācību priekšmeta mērķiem un
pedagoga darba stilam.
Vienkāršākajā variantā e-mācību vide ļauj pārskatāmā veidā izvietot elektroniski
sagatavotu mācību materiālu un nodrošināt tam audzēkņu piekļuvi. Papildus šādas vides
nodrošina arī citu rīku kopumu mācību procesa atbalstam. E-mācību vides piedāvā
atvieglojumus materiālu augšupielādei, diskusiju organizēšanai, testu/aptauju organizēšanai,
mājas darbu un/vai patstāvīgo darbu iesniegšanai un vērtēšanai, vērtējumu uzskaitei u. c.
Apskatīsim tuvāk katru no iepriekš minētajām iespējām.
E-mācību materiālu augšupielāde. Visas e-mācību vides piedāvā funkcionalitāti vieglai emācību materiālu publicēšanai. Lai to paveiktu, nav nepieciešamas specifiskas zināšanas
interneta lapu izstrādē. Parasti tiek piedāvāta vienkārša forma, kurā ir norādīts, kas jādara, lai
augšupielādētu e-mācību materiālu. Daudzi pedagogi augšupielādē mācību programmu, lekciju
konspektus, mājas darbu un patstāvīgo darbu uzdevumus, uzdevumu risinājumu paraugus, video
lekcijas, mācību filmas u. c. materiālus, lai tie būtu pieejami audzēkņiem jebkurā laikā.
Atsauču nodrošināšana. E-mācību vides ļauj pievienot atsauces uz teju vai bezgalīgiem
interneta resursiem. Pilnīgi iespējams, ka mācību resurss (piemēram, filma, diagramma, spēle vai
simulācija), kuru jūs cenšaties izveidot sava mācību priekšmeta apguvei, ir brīvi pieejams
internetā. Šādi resursi visplašāk atrodami svešvalodās, tāpēc bez papildu skaidrojumiem un
pielāgošanas parasti izmantojami tikai kā papildmateriāls, nevis kā pamatmateriāls. Lietojot
atsauces uz resursiem tīmeklī, ir jāatceras, ka internets ir mainīga vide un ka resurss, kuru esat
norādījuši vienā semestrī, var arī vairs nebūt pieejams nākamajā. Kursa gaitā vēlams regulāri
pārbaudīt interneta resursu esamību/atbilstību kursam un tā pieejamību.
Diskusiju forumi un tērzēšana. Tiešsaistes diskusiju forumi nodrošina iespēju diskusijām
ārpus klātienes nodarbībām. Tas dod audzēkņiem vairāk laika pārdomāt savas atbildes, un
rezultātā diskusijas var veidoties saturīgākas. Šādi forumi ļauj arī vairāk izpausties tiem
audzēkņiem, kuri klātienes nodarbībās klasē nedrošības, kautrības vai valodas zināšanu trūkuma
dēļ parasti nerunā. Diskusiju forums var atbalstīt grupas darbu, problēmu risināšanu,
komentēšanu, konsultācijas; tas var būt arī ziņojumu dēlis (jaunumu forums).
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Tērzēšanas funkcionalitāte savukārt dod iespēju ātri un viegli komunicēt ar citiem grupas
biedriem un pedagogu. To var izmantot projekta diskusijām starp audzēkņu grupām, kā arī
pēdējā brīža konsultācijām pirms eksāmena.
Testu organizēšana. Testa atbildes tiešsaistē tiek novērtētas automātiski, tādējādi sniedzot
audzēkņiem tūlītēju atgriezenisko saiti. Testi var būt labs līdzeklis pašpārbaudei (pašpārbaudes
testi) un materiāla izpratnes noteikšanai. Daudzas izdevniecības, kas izdod mācību grāmatas
angļu valodā, aiz atsevišķām nodaļām ievieto kontroljautājumus. Daži pedagogi regulāri
(piemēram, katru nedēļu) organizē mini testus, kas nodrošina audzēkņu iesaistīšanos nodarbībās
un patstāvīgi lasāmā materiāla apguvē. Šos pašus mini testu jautājumus, kas atrodas e-mācību
vides jautājumu krātuvē, var izmantot arī gala pārbaudījuma veidošanai.
Mājas darbu/patstāvīgo darbu iesniegšana un vērtēšanas uzskaite. Gandrīz visas e-mācību
vides piedāvā iespēju iesniegt elektroniski sagatavotus darbus, ērti uzskaitīt pedagoga doto
vērtējumu, kā arī nodrošināt audzēknim atgriezenisko saiti komentāru veidā. Papildus tam
virtuālajās mācību vidēs var organizēt aktivitāti, kur audzēkņi novērtē cits cita darbu. Pieredze
rāda, ka šāda savstarpēja vērtēšana uzlabo audzēkņu motivāciju un pozitīvi ietekmē mācību
rezultātu.
Vērtējumu uzskaite. E-vidē izveidotais atzīmju žurnāls ļauj audzēkņiem iegūt regulāru
informāciju par iesniegto darbu rezultātiem. Parasti pedagoga dotais vērtējums ir redzams tikai
katram audzēknim individuāli, nevis viņa grupas biedriem. Savukārt pedagogs vajadzības
gadījumā var „eksportēt” atzīmju žurnālu uz Excel vai citu programmu datu detalizētākai
apstrādei.
E-mācību vidēs visi apskatītie e-mācību rīki ir integrēti vienotā sistēmā. Tajās bieži vien
ir arī veidņi (šabloni) vai gatavi e-mācību priekšmeta organizācijas paraugi. Svarīgi ir arī tas, ka
darbam ar šādu vidi parasti nav nepieciešams audzēkņu un pedagogu datorā instalēt kādu īpašu
programmatūru; pietiek ar plaši pieejamām interneta pārlūkprogrammām. E-mācību videi var
piekļūt no jebkuras vietas, kur vien ir pieejams dators ar interneta pieslēgumu vai portatīvais
dators ar mobilo internetu.
E-mācību vides var izmantot ne tikai mācību procesa īstenošanai audzēkņiem, bet arī
dažādu darbību veikšanai, kas saistītas ar mācību procesu:
 mācību darba plānošanai,
 detalizētai mācību procesa un audzēkņu iesaistes kontrolei,
 vajadzības gadījumā – individuālās pieejas nodrošināšanai,
 mācību projektu plānošanai un vadīšanai.
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Kopsavilkums
Tālmācība un e-mācības ir cieši saistītas. Būtībā e-mācības ir tālmācības attīstības
nākamā pakāpe, kurā plaši izmantotas elektroniskās tehnoloģijas un multimediju iespējas,
balstoties uz tālmācības filozofiju un metodiku, kur galvenie principi ir atvērtība un elastība. Šie
abi principi kopā nozīmē, ka izglītībai ir jābūt pieejamai visiem un ka mācību procesā visas
metodes un tehnoloģijas ir derīgas, ja tās palīdz sasniegt mērķi.
E-mācību vides kā papildu mācību rīku jau ļoti plaši izmanto augstākajā izglītībā, un
šobrīd tās palielina savu nozīmi vidējā un profesionālajā izglītībā. E-mācību vides ļauj pārvarēt
attālumu, kas šķir pedagogu un audzēkņus, nodrošinot attālinātu pieejamību mācību darbībām,
kā arī samazina laika barjeru, ļaujot audzēknim piekļūt mācību materiālam katrā viņam
iespējamā laikā un pēc nepieciešamības uzdot jautājumus pedagogam (piemēram, e-pastā vai
virtuālajā diskusiju vidē). Bieži vien e-vides piedāvā izveidot un ieviest jaunas, klātienē grūti
īstenojamas mācību darbības vai nodrošina modernu un efektīvu esošo nodarbību atbalstu.
Kontroljautājumi un uzdevumi
1. Salīdziniet tālmācībā un e-mācībās izmantojamos principus un metodes ar tradicionālā
klātienes mācību procesa organizāciju un metodiku. Formulējiet kopīgo un atšķirīgo.
2. Kādas e-vides piedāvātās mācību darbības būtu lietderīgi izmantot jūsu mācību
priekšmetā? Kas nepieciešams to īstenošanai?
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2. E-MĀCĪBU MOTIVĀCIJA PROFESIONĀLAJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
Sākt kaut ko jaunu, īpaši tad, ja vecais nemaz nešķiet tik slikts, nav viegli. Šajā nodaļā jūs
varēsit izlasīt, kāpēc pedagogs nedrīkst ieslīgt rutīnā – vecajā, ērtajā un pierastajā domāšanas
veidā, kas nodrošina veco, ērto un pierasto mācīšanas veidu. Kāpēc mūsdienu skolēnam vairs
nav pieņemams tas, kas bija pieņemams viņa vecākiem un pedagogiem, kad tie bija skolēni? Kas
ir mainījies globālā mērogā, kā tas projicējas uz mūsdienu skolu un klasi, uz audzēkņu grupu un
katru audzēkni tajā? Ko šajā situācijā darīt pedagogam, ja tomēr viņš vēlas iet līdzi laikam,
protams, neaizmirstot savu līdzšinējo izglītību un pieredzi.
Ikvienā darba jomā vajadzīgi intelektuāli attīstīti, patstāvīgi, radoši domājoši cilvēki, kas
prot iegūt zināšanas un izmantot tās praksē. Tas nosaka prasības mūsdienu izglītībai – mācību
process jāorganizē tā, lai tas ne vien rosinātu audzēkņu darbības ārēju izpausmi, bet arī aktivizētu
viņu izziņas darbību un sekmētu dažādus psihiskos procesus, izraisot emocijas, mobilizējot gribu
un piepūli. Mūsdienu izglītības mērķis ir nevis dot audzēkņiem gatavu informāciju, bet gan ļaut
pašiem izvirzīt mērķus un izvēlēties noteiktus līdzekļus to sasniegšanai, vienlaikus kontrolējot,
vērtējot savas darbības norisi un rezultātu. Liela uzmanība pievēršama prasmei patstāvīgi
mācīties, iegūt informāciju, plānot savu darbību, izmantojot racionālākos paņēmienus un
līdzekļus, kā arī prasmei sadarboties un strādāt komandā, lai sasniegtu izvirzītos mērķus un
uzdevumus.
Mainoties prasībām un saturam profesionālās izglītības programmās, jāņem vērā, ka
jaunu izglītības līmeni nevar sasniegt, mācot un mācoties tikai tradicionāli, izmantojot pierastās
mācību metodes, materiālus un līdzekļus. Mainījies ir laiks, mainījušās ir prasības, tāpēc
jāmainās arī izglītības ieguves procesam un pedagogam.
Tradicionālie pedagoga uzdevumi profesionālās izglītības satura īstenošanā ir mērķa
izvēle, spēja izprast audzēkņus un to vajadzības, prasme izprast un izmantot idejas par mācīšanu
un mācību motivāciju, izvēlēties un izmantot mācīšanas metodes un paņēmienus, kā arī novērtēt
audzēkņu mācību sasniegumus. Mūsdienu izglītības darbā pedagogiem liela nozīme jāpiešķir
analītiskās domāšanas spēju attīstībai, prasmei strādāt komandā, savai profesionālajai,
metodiskajai un personiskajai kompetencei un tās pilnveidei. Taču mācību rezultāti lielā mērā ir
atkarīgi ne tikai no zinātniski pamatotu mācību mērķu izvirzīšanas un prasmīgas mācību satura
noteikšanas, bet arī no mērķu sasniegšanas veidiem – mācību metodēm, mācību materiāliem un
līdzekļiem, mācību procesa organizācijas, kā arī pedagoga kvalifikācijas un spējas darboties
laikmetam atbilstošā mācību vidē.
Prasība pēc tā, lai audzēkņi aktīvi līdzdarbotos mācību procesā, uzņemtos iniciatīvu, būtu
radoši un aktīvi, bet vienlaikus arī respektētu un nepārkāptu tradicionālā mācību procesa norises
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robežas, izglītības sistēmā vienmēr ir bijis lielākais klupšanas akmens. Hovards Gārdners
(Gardner) grāmatā „Neskolotais prāts” (The Unschooled Mind) uzsver, ka liela daļa no mācību
standartā norādītā mācību materiāla „skolēniem šķiet sveša vai pat bezjēdzīga”, tas nespēj izraisīt
skolēniem pareizo izpratni par mācību priekšmeta būtību, sniedzot viņiem „izpratnes izglītību”,
proti, „jēdzienu, principu un prasmju pietiekamu izpratni tā, lai, tos izmantojot, varētu tikt galā ar
jaunām problēmām un situācijām, izlemjot, cik lielā mērā pašreizējā prasmes un zināšanas ir
pietiekamas un cik lielā mērā nepieciešams apgūt jaunas” (citēts no Fulans 1999, 52). Mūsdienu
tradicionālās izglītības situācija būtībā prasa no audzēkņa neiespējamo – savienot radošumu un
aktivitāti ar izglītības sistēmā noteiktajiem mācību procesa ierobežojumiem. Nemainoties
izglītības sistēmai un mācību procesa robežām nekļūstot elastīgākām, audzēkņu radošums tiek
slāpēts un aktivitāte pamazām izsīkst un apdziest, vismaz attiecībā uz skolas mācībām. Parasti
tādējādi atbrīvotā aktivitāte tiek pārvirzīta citā jomā – tur, kur robežu nav vai arī kur tās ir
saprātīgi variējamas. Tāpēc audzēknis, kurš mācību stundā lielākoties garlaikojas un ir
atvieglots, sagaidot starpbrīdi, spēj vairākas stundas bez pārtraukuma un ar neatslābstošu interesi
darboties virtuālajā vidē (sērfot internetā), meklējot nepieciešamo informāciju, salīdzinot
piedāvājumus, spēlējot spēles (turklāt nereti izglītojošas), rakstot komentārus un blogus,
komunicējot ar citiem interneta vides lietotājiem utt. Viņš, nejūtot laiku un robežas, vienlaikus
mācās, kontaktējas un rada, gūstot gandarījumu par paveikto. Tāpēc – vai nav vērts pamēģināt
apvienot patīkamo, interesanto un aizraujošo ar nepieciešamo un noderīgo? Šo iespēju
mūsdienās lielā mērā piedāvā e-mācību un klases mācību apvienošana integrētā procesā.
Dons Tapskots (Tapscott), grāmatas „Augot digitāli” (Growing Up Digital) autors,
raksta: „Mēs piedzīvojam pirmo apvērsumu vēsturē, kurā bērni par pasaules vadošajām
tehnoloģijām zina daudz vairāk nekā lielākā daļa pieaugušo. Esmu pārliecināts, ka pārmaiņu
vislielākais revolucionārais spēks ir paši skolēni. Iedodiet bērniem nepieciešamos līdzekļus, un
viņi kļūs par vienīgo svarīgāko spēku, lai padarītu skolas nozīmīgas un efektīvas.” (Citēts no
Draidens, Vosa 2009, 67) Šis apgalvojums, protams, ir provokatīvs, bet lielā mērā patiess. Tā
vietā, lai gaustos, ka jūsu audzēkņi nelasa, nemācās (patiesībā – gan lasa, gan mācās, tikai viņi to
dara citādāk, nekā savulaik darījuši viņu vecāki un skolotāji), ir vērts atrast laiku lasīt un mācīties
pašam, lai patiesi savienotu kvalitāti ar ekonomiju, turklāt gūstot no šī procesa prieku un
gandarījumu un saviem audzēkņiem pierādot, ka jāmācās un jāpilnveidojas ir ne tikai jaunībā.
Tradicionālā izglītības sistēma Latvijā (arī profesionālajās izglītības iestādēs) tiek
organizēta kā klātienes process – audzēkņi zina, kad, cikos un kur viņiem katru darba dienu ir
jābūt, lai šajā procesā būtu līdzdalīgi. „Ieslēgti vecajos klašu modeļos, viņi mēģina savienot
21. gadsimta tehnoloģijas ar 17. gadsimta dizainu,” ironizē Gordons Draidens un Džanete Vosa
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(Draidens, Vosa 2009, 69). 2010. gada vasarā izskanējušais Biznesa vadības koledžas reklāmas
sauklis „Augstskola ir tur, kur esi Tu!” lieliski varētu attiekties arī uz citām Latvijas izglītības
iestādēm, ja vien pedagogi būtu gatavi pieņemt faktu, ka audzēknis 21. gadsimtā var mācīties
citādi, nekā tas bijis 20. gadsimtā. Un, patiesi, mūsdienu bērns, pusaudzis un jaunietis – katra
izglītības procesa centrālais subjekts – mācās citādi, ja vien viņiem to ļauj.
„Mūsu skolēni ir radikāli mainījušies, mūsdienu skolēni vairs nav tie cilvēki, kam tika
radīta šī izglītības sistēma,” saka digitālo spēļu ražotājs Marks Prenskis (Prensky). Viņš uzsver,
ka faktiski bērnu smadzenes tagad ir saslēgtas citādāk (Draidens, Vosa 2009, 69). Lai labāk
izskaidrotu šīs pārmaiņas, Marks Prenskis lieto spēcīgu salīdzinājumu, nosaucot mūsdienu
jauniešus par digitālajiem iedzimtajiem jeb iezemiešiem (Digital Natives), bet viņu vecākus – par
digitālajiem imigrantiem (Digital Immigrant). Jaunieši „runā digitāli” tāpat kā cilvēki dabiski
runā savā dzimtajā valodā, kamēr vecāki, arī skolotāji līdzīgi imigrantiem citā valstī tikai ar
grūtībām apgūst jauno – interaktīvo multimediju – valodu. Mūsdienu jauniešiem šodien „dzimtā”
valoda ir datoru, videospēļu un interneta valoda, jo viņi ir auguši pasaulē, kas domā un sazinās
atšķirīgi nekā viņu vecāki un skolotāji. Jaunie digitālie iezemieši socializējas pilnīgi citādi nekā
savulaik to darījuši tagadējās vidējās paaudzes cilvēki. Bērni, pusaudži un jaunieši domā un
apstrādā informāciju, līdz ar to mācās būtiski atšķirīgi no saviem priekšgājējiem, un šīs atšķirības
ir daudz dziļākas nekā lielākā daļa pedagogu spēj iedomāties (Prensky 2001).
Viena no iespējamākajām inovācijām profesionālo izglītības iestāžu darbā, ko nosaka
mācību procesa modernizācijas un audzēkņu pašaktivitātes veicināšanas nepieciešamība, ir emācību piedāvājums apvienojumā ar klases mācībām. E-mācības nodrošina jaunu diferencētu
pieeju, sagatavo audzēkņus darbam un dzīvei modernā informācijas sabiedrībā. Internets ir viena
no iespējām, kā mūsdienās iespējams saņemt kvalitatīvu, profesionālu un konkurētspējīgu
izglītību, kā rezultātā darba tirgus papildinās ar cilvēkiem, kas ir ne tikai zinoši un prasmīgi savā
nozarē, bet kas prot savas zināšanas un prasmes arī pilnveidot, patstāvīgi apgūstot jauno.
Ko tad nozīmē apvienot e-mācības un klases mācības? Tas nozīmē, ka mācību saturs, kas
apgūstams vienā mācību priekšmetā noteiktā laika periodā, piemēram, semestrī, tiek
pārstrukturēts un interpretēts tādējādi, lai to varētu piedāvāt jaunā kvalitātē atšķirīgi veidotā
mācību procesā, nekā tas bijis pierasts līdz šim. Tas vairs nav tikai mācību saturs, ko iespējams
apgūt klasē no jūsu stāstījuma un mājās no mācību grāmatām. Tas ir mācību saturs, kura izstrādē
un, protams, apguvē jāparedz iespēja aktīvi līdzdarboties pašam audzēknim, vienlaikus kļūstot
par informācijas avotu citiem audzēkņiem. Tas ir mācību saturs, kura galvenie mērķi un
vadlīnijas gan ir noteiktas mācību standartā un programmā, bet kas detalizēti top un veidojas
tikai pašā mācību procesā, turklāt nekad neatkārtojoties gadu no gada vienā un tajā pašā
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nemainīgajā veidā un secībā. Tas ir mācību saturs, kura izstrādes un apguves procesu vairs
nevirzāt un nenosakāt tikai jūs kā pedagogs (šis fakts būtu jāpieņem kā mūsdienu izglītības
pasaules iespēja un nenovēršamība vienlaikus); mācību saturs un tā interpretācijas process ir
atvērts iespējām un piedāvājumiem, meklējumiem un atradumiem un – galvenais – audzēkņu
aktīvai līdzdalībai, izmantojot e-mācību vides piedāvātās iespējas.
Ja jūs esat pedagogs, kas izlēmis no tradicionālā klases mācību procesa pāriet uz emācību un klases mācību apvienošanu, iestrādes šajā virzienā jāsāk krietni pirms procesa
faktiskās uzsākšanas. Tas viss no jums prasīs citādu domāšanu un citādu darba plānošanu. Jums
būs jāatrod laiks, lai vienotā procesā integrētu klātienes mācības jeb klases mācības ar tālmācības
elementiem jeb e-mācībām. Tam būs vajadzīgas gan tehniskās zināšanas – e-mācību vides
iespēju pārzināšana un izmantošanas prasmes –, gan arī jaunas stratēģiskās domāšanas spējas
apvienojumā ar didaktisko radošumu un nebaidīšanos kļūdīties. Faktiski e-mācību integrācija
tradicionālajās klases mācībās ir izaicinājums jūsu profesionālajām spējām, kas perspektīvā,
īstenojoties un kļūstot par stabilu ikdienas darba sastāvdaļu, noteikti iespaidos un izmainīs jūsu
profesionālo identitāti.
Turpmākajās nodaļās secīgi aprakstīsim pedagoga domāšanas un darbības iespējamo
gaitu, lai nonāktu pie e-mācību un klases mācību apvienošanas vienotā procesā un varētu sākt to
īstenot praksē. Protams, katrs radošs pedagogs no šī apraksta izvēlēsies tikai tos soļus, kas viņam
šķitīs racionāli un vajadzīgi, jo – kā jau katrā jaunā pasākumā – vienīgās pareizās receptes nav.

Kopsavilkums
Situācija Latvijas ekonomikā un darba tirgū izvirza jaunas prasības izglītības procesam
un vēlamajam rezultātam. Ir mainījies pats mūsdienu izglītības procesa centrālais subjekts –
skolēns, profesionālo izglītības iestāžu audzēknis ir daudz kompetentāks IKT lietotājs nekā
vairums vecāku un pedagogu. Minēto apstākļu sakritība ļauj domāt, ka viena no iespējami
rezultatīvākajām

izmaiņām

profesionālās

izglītības

sistēmā

ir

e-mācību

integrācija

tradicionālajās klases mācībās.
Lai uzsāktu šo jauno procesu, būtisks priekšnosacījums ir pedagoga domāšanas maiņa,
vēlme mācīties, uzzināt un izmēģināt ko jaunu, nebaidoties riskēt un uzdrošinoties kļūdīties, jo
katra jauna mācība nāk tikai ar paša pieredzi, ar paša kļūdām un to labojumu.
Lai pedagogs varētu organizēt šādu integrētu mācību procesu, nepieciešami vairāki
faktori: laiks, tehniskās zināšanas, stratēģiskās domāšanas spējas, didaktiskais radošums un
uzdrošināšanās kļūdīties. Bet jums taču tas viss ir iespējams !
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Kontroljautājumi un uzdevumi
1. Kāpēc tradicionālais izglītības process mūsdienās kļūst neefektīvs?
2. Ko nozīmē e-mācību un klases mācību apvienošana?
3. Nosauciet īpašības, ar kādām būtu jābūt apveltītam pedagogam, lai viņš sekmīgi uzsāktu
e-mācību metodikas studijas un iegūtās zināšanas un prasmes varētu izmantot e-mācību un
klases mācību apvienošanā.
4. Nosauciet īpašības, kuras pedagogam ir traucējošas, lai izšķirtos par savas kompetences
pilnveidi, kas perspektīvā novestu pie profesionālās identitātes maiņas.
5. Salīdziniet, kādā mērā jūs kā cilvēks un kā pedagogs atbilstat 3. un 4. uzdevumā
izveidotajam īpašību uzskaitījumam.
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3. E-MĀCĪBU PROCESA UN MATERIĀLU IZSTRĀDE
Šajā nodaļā jūs atradīsit informāciju par mācību materiālu izstrādi, darba posmiem un to
plānošanu. Mācību procesa plānošana tiks apskatīta, iekļaujot tajā e-mācību komponentu
apvienojumā ar klases mācībām, kā arī aplūkojot prasības, kādas tiek izvirzītas mācību
materiāliem.
Domājot par mācību procesa plānošanu un materiālu izstrādi, ļoti svarīgi ir skaidri
formulēt sasniedzamo mācību mērķi un uzdevumus (zināšanas un prasmes) un tad plānot mācību
procesu tā, lai šo mērķi un uzdevumus varētu sasniegt. Lasot 3. nodaļu, jūs uzzināsit, kādi
vingrinājumi un uzdevumi ir jāiekļauj mācību materiālos mērķa un uzdevumu sasniegšanai, lai
nodrošinātu, ka audzēkņi aktīvi iesaistās mācību procesā, nevis tikai pasīvi izlasa mācību
materiālu. Tāpat jūs gūsit zināšanas par pašpārbaudes testiem un atgriezenisko saiti, t. i., iespēju
audzēknim pašam pārbaudīt sasniegto zināšanu un prasmju līmeni. Informācija par mācību
materiāla atlasi un strukturēšanu jums būs nepieciešamas tad, kad pats sāksit patstāvīgi veidot
savus mācību materiālus un domāt, kas no visa tā, kas jau ir izstrādāts jūsu mācību priekšmetā, ir
piemērots e-mācībām.
3. 1. Mācību procesa plānošana
E-mācību un klases mācību integrētā procesa izstrāde prasa laiku, kurš turklāt sadalāms
vairākos posmos: (1) idejas izstrāde, (2) plānošana, (3) mācību materiālu izstrāde,
(4) izmēģinājums, (5) pilnveide.
1. Idejas izstrāde. Vispirms jums kā pedagogam ir jānotic, ka, mainot savu darba stilu
un mācību procesa uzbūvi, jūs veicināsit audzēkņu ieinteresētību un motivāciju apgūt konkrēto
mācību priekšmetu. Jums ir jānotic, ka mācību process kļūs aizraujošāks un līdz ar to
produktīvāks, jo jauniešiem tiks piedāvāta iespēja mācīties tā, kā viņi to vēlas, kā ir pieraduši
darīt citās jomās. Lai jūs par šādu svarīgu rīcību – mainīt savu profesionālo stilu – izšķirtos, ir
vajadzīgs laiks. „Laika patēriņš visvairāk pieaug tad, kad mums ir jāizveido, jāpārveido vai
jāiznīcina visa domāšanas sistēma, visas domāšanas infrastruktūra. Vairāk par visu virzībai uz
nākotni traucē veca domāšanas infrastruktūra. Tāpēc nākotni ir iespējams ietekmēt galvenokārt
ar pārmaiņām domāšanas veidā.” (Jensone 2003, 56) Jums ir jābūt gatavam veltīt tam laiku –
domāšanai par jaunveidojamo mācību procesu, prognozējot ieguvumus un zaudējumus. Jums arī
jāpadomā par nepieciešamajām papildu zināšanām un prasmēm, vēlamo palīdzību un atbalstu, lai
iecere īstenotos produktīvā rīcībā un rezultātā.
Ja rūpīgu pārdomu rezultātā jūs esat par šo soli ir izšķīries („Jā, es uzsākšu klases mācību
apvienošanu ar e-mācībām!” ), tad nākamais domāšanas virziens attiecas jau uz konkrēti
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izraudzītā mācību priekšmeta saturu. Ieteicams sākt ar vienu mācību priekšmetu vienai audzēkņu
grupai, nevis pārsteidzīgi domāt, ka šādas integrētas mācības varēsit sākt uzreiz un frontāli vienā
mācību gadā. Uzsākot e-mācību ieviešanu savā kursā, jums ir jārod atbildes uz šādiem
jautājumiem:
 cik lielā mērā mācību saturs ir apgūstams, audzēkņiem mācoties patstāvīgi – izmantojot
pedagoga veidotos mācību un atbalsta materiālus, mācību grāmatas, internetā pieejamos
mācību līdzekļus un materiālus?
 ko no visa mācību satura audzēkņi var izstrādāt patstāvīgi (individuāli, pārī vai grupā) –
izpētīt un izveidot, lai pēc tam klasē to parādītu (prezentētu) citiem?
 kas mācību saturā ir tāds, kas labāk izprotams un apgūstams, ja to mācās interaktīvi, proti,
audzēkņiem sadarbojoties e-mācību vidē, diskutējot, kopīgi veidojot, jaunradot?
 kas no visa mācību satura ir apgūstams, pārsvarā balstoties uz audzēkņu pieredzi un
iepriekšējām zināšanām?
 kuri jautājumi mācību saturā ir tādi, ko daļa audzēkņu jau labi varētu zināt un palīdzēt
apgūt citiem?
Ja, šādā veidā pārdomājot sava mācību priekšmeta saturu, jūs pie katra jautājuma esat
pierakstījis vairākas vai pat daudzas mācību satura tēmas, tad esat saskatījis pavisam reālas
iespējas mācību procesa integrētai plānošanai, apvienojot e-mācības ar klases mācībām, jo katrs
no šiem jautājumiem bija vērsts uz kādu e-mācību vides resursu vai aktivitāšu izmantojuma
iespēju. Vienlaikus jūs apstiprinājāt faktu, ka sava mācību priekšmeta sakarā jūs pavisam reāli
saskatāt un pieļaujat iespēju, ka audzēkņi var mācīties patstāvīgi; var mācīties, sadarbojoties pārī
un grupā, turklāt darot to e-vidē; var būt radoši, aktīvi un izdomas bagāti, balstoties uz savām jau
esošajām zināšanām un pieredzi. Būtībā ir atrasta atslēga mūsdienīgam konstruktīvam mācību
procesam, kurā pedagogs vairs nav vienīgais patieso zināšanu avots, bet gan gids, kas piedāvā
daudzveidīgas iespējas katram iegūt to, uz ko viņš patiesi ir spējīgs un ko vēlas.
2. Plānošana. Plānošana galvenokārt ir saistīta ar to, lai jūs kā pedagogs iepriekš
(atbildot uz 5 uzdotajiem jautājumiem) pārdomāto un daļēji „sašķiroto” mācību saturu sakārtotu
secīgi un loģiski, atspoguļojot to sev un arī audzēkņiem pārskatāmā veidā. Ja mācību procesā
integrē e-mācības, tad faktiski pedagogam uzreiz ir jāpārredz viss process no sākuma līdz
beigām – semestrim vai pat mācību gadam –, skaidri zinot gan izvirzāmos mērķus un
uzdevumus, gan sasniedzamos un pārbaudāmos rezultātus. Ideālā gadījumā viss plānojums jeb
mācību procesa struktūra ir izveidota ar konkrētiem datumiem, ko respektējat gan jūs, gan jūsu
audzēkņi. Mācību procesa struktūras atspoguļošanai ieteicama tabulas forma ar šādām sadaļām:
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 nodarbības numurs pēc kārtas un datums (plānā tiek reģistrētas visas nodarbības – gan
kontaktstundas, gan e-mācību stundas, kas uzlūkojamas par patstāvīgā darba stundām);
 nodarbības temats (konkrēta mācību satura daļa);
 nodarbības veids un forma (piemēram, kontaktnodarbība: konsultācija grupas pētījuma
izstrādei vai patstāvīgais darbs: diskusija e-mācību vidē u. tml. );
 stundu skaits (svarīgi ir atrast optimālo samēru starp kontaktnodarbībām un pastāvīgā
darba stundām, starp stundām, kas ieplānotas darbam e-mācību vidē, un, piemēram,
bibliotēkā vai prakses vietā);
 nodarbības saturs (īsi aprakstīti galvenie veicamie uzdevumi, t. sk. patstāvīgi veicamie
darbi);
 vērtējums punktos (ir motivējoši, ja skolotājs katru darbību novērtē ar proporcionāli
atbilstošu punktu daudzumu, piemēram, par kontaktnodarbības apmeklējumu audzēknis
var saņemt 2 punktus, bet par patstāvīgi sagatavotu ziņojumu – 10 punktus u. tml.);
 piezīmes (svarīgi, lai plānā iespējami skaidrāk būtu norādīts, kad katrs darbs izpildāms un
kādā veidā (klātienē, pa e-pastu) iesniedzams skolotāja vērtējumam vai arī prezentējams
klasē; kādi darbi pirms kontaktnodarbībām veicami vai kuri materiāli izpētāmi e-mācību
vidē; kā rīkoties, ja audzēknis uz kādu kontaktnodarbību nav varējis ierasties – būtu
jāparedz iespējas atbilstošo punktu skaitu iegūt, veicot uzdevumus e-mācību vidē u. c.).
Iespējamais mācību procesa struktūras paraugs ir ievietots 4. pielikumā, bet 5. pielikumā
apskatītas dažās mācību metodes un mācību procesa organizācijas varianti. Protams, katrs
pedagogs atbilstoši sava mācību priekšmeta specifikai, iecerētajam mācību procesam un tajā
ieplānotajām aktivitātēm, kā arī izraudzītajam vērtēšanas veidam un metodikai izstrādās savu
mācību procesa struktūras formu.
Uzsākot mācības un iepazīstinot audzēkņus ar šo jauno mācību veidu – integrētajām
klases un e-mācībām –, jūs noteikti skolēniem detalizēti izstāstīsit un parādīsit visu mācību
priekšmeta izstrādes un apguves perspektīvu, tāpēc šāda struktūra ir ļoti noderīga mācību procesa
sākumā. Savukārt mācību procesa gaitā struktūra ir kā ceļvedis – audzēkņi (un arī pats pedagogs)
skaidri zina, kas un kad notiek, kas un kādā veidā viņiem jādara un kādu vērtējumu audzēkņiem
par to ir iespējams saņemt.
Vērtēšanas forma ar punktiem integrētā mācību procesā, kā jau teikts iepriekš, ir ļoti
motivējoša un arī noderīga, jo
 katrai darbībai mācību procesa laikā tiek piešķirta konkrēta vērtība;
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 audzēknim ir skaidri zināmi „spēles” noteikumi – cik punktu maksimāli var iegūt par
paveikto;
 pedagogs var būt maksimāli objektīvs, jo katrs audzēkņa darbs ir vērtējams ar noteiktu
punktu skaitu atbilstoši zināmiem kritērijiem.
3. Mācību materiālu izstrāde. Iespējams, šī ir laikietilpīgākā sagatavošanās procesa
daļa, jo ne visi materiāli, ko jūs gadiem esat izmantojis konkrētā mācību priekšmeta mācīšanā, ir
pieejami elektroniska dokumenta formātā un ne visi materiāli ir piemērojami integrētam mācību
procesam, kur e-mācības ir apvienotas ar klases mācībām. Visticamāk, ka lielākā daļa materiālu
būs jāpārstrādā vai jāveido pilnīgi no jauna atbilstoši iepriekš izstrādātajai mācību procesa
struktūrai. Par mācību materiālu izveidi un strukturēšanu vairāk informācijas atradīsit
3.3. apakšnodaļā (sk. arī Mayer 2005).
4. Izmēģinājums. Kursa izmēģinājums ir vēl viens svarīgs posms e-mācību procesa
izstrādē. Izmēģinājums būtu jāorganizē nelielai audzēkņu grupai (5–10 cilvēkiem) speciālā
režīmā, kas pēc iespējas labāk ļautu atklāt trūkumus un nepilnības mācību procesā, mācību
materiālos, mācību atbalsta sistēmā, pārbaudījumos, visa procesa administrēšanā u. c. elementos.
Tas varētu notikt pirmajā mācību gadā, uzsākot e-mācību un tradicionālā izglītības procesa
integrāciju. E-mācību iespēja piedāvājama tikai brīvprātīgajiem (izmēģinājuma grupai).
Izmēģinājuma „trusīši” ir gan šie audzēkņi, gan jūs. Visi kopā jūs protokolējat mācību gaitu,
fiksējat neskaidros jautājumus un problēmas, lai vēlāk tiem rastu risinājumu un novērstu to
atkārtošanos koriģētajā struktūrā.
5. Pilnveide. Dažkārt jau mācību materiālu izstrādes gaitā tiek atklātas nepilnības
iepriekš izveidotajā mācību procesa struktūrā un to nākas koriģēt. Taču galvenās korekcijas
mācību procesā un mācību materiālos notiek pēc izmēģinājuma. Tikai pēc izdarītajām
korekcijām var uzsākt pilnvērtīgu mācību priekšmeta īstenošanu integrētajā klases mācību un emācību formātā.
Mācību procesā ļoti svarīga ir kvalitāte, tāpēc jāparedz arī kvalitātes vadības sistēmas
(KVS) izveide. Būtībā KVS nodrošina mācību materiālu un paša mācību procesa periodisku
vērtēšana, nepilnību atklāšanu un to novēršanu.
Kopumā viss e-mācību ieviešanas process ir jāuzskata par projektu, kas var tik īstenots
gan visas skolas mērogā, gan tikai vienā mācību priekšmetā. Šāda projekta shēma parādīta
3. attēlā.
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3. attēls. E-mācību ieviešanas process

3. 2. Mērķa un uzdevumu formulēšana
Pēc kognitīvās psiholoģijas uzskatiem, cilvēks ir aktīvs zināšanu pārveidotājs. Cilvēka
visraksturīgākās īpašības ir aktivitāte un mērķtiecīgums, tāpēc būtiska ir mērķa izvirzīšana un
precīza tā sasniegšanas plānošana. (Laužacks 1999)
Tālmācībā un e-mācībās viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir mērķu un uzdevumu
formulēšanu visam kursam un to detalizēšana pa tēmām vai nodarbībām. Detalizētā plānojumā
katram mācību tematam vēlams izraudzīties vienu mērķi, kuram atbilstīgi formulētie uzdevumi ir
soļi ceļā uz šī mērķa sasniegšanu. Piemēram, ja mērķis ir izprast kādu mācību satura jēdzienu vai
teoriju, vai klasifikāciju, tad uzdevumi sākas ar vārdiem noskaidrot, salīdzināt, izpētīt, formulēt,
izskaidrot citiem utt. Ja audzēknis ir veicis visus uzdevumus (noskaidrojis, salīdzinājis, izpētījis,
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formulējis un vēl izskaidrojis citam audzēknim), tad rezultātā viņš ir sasniedzis mērķi – izpratis
konkrēto mācību satura jautājumu.
Kursa mērķi un uzdevumi izriet no mērķgrupas vajadzībām. Tikai zinot šīs vajadzības, ir
iespējams formulēt mērķu un uzdevumu sistēmu. Nevar uzsākt mācību materiālu izstrādi un
mācību procesa plānošanu, kamēr nav šīs mērķu un uzdevumu sistēmas.
Precīzs mācību mērķu un uzdevumu formulējums, sistēmas izstrāde palīdz jums kā
pedagogam izvēlēties tādus mācību materiālus un metodes, kas nodrošina rezultāta sasniegšanu.
Savukārt audzēkņiem, mācības uzsākot, mērķu un uzdevumu sistēma ir orientieris mācību
priekšmeta saturā un informācija par šajā kursā sasniedzamo.
Formulējot mērķi un uzdevumus jāievēro, ka mērķim jābūt konkrētam un pārbaudāmam;
savukārt uzdevumiem jāizriet no mērķa un jānodrošina tā sasniegšana. Kursa saturam jābūt
pietiekamam, lai audzēkņi sasniegtu izvirzīto(-os) mācību mērķi(-us).
Formulējot mērķi, jums jāatbild uz šādiem jautājumiem:
 Kādu zināšanu/prasmju apguve ir jānodrošina?
 Kādas iespējas dod tēmas/temata apguve?
 Kāda ir tēmas/temata nozīme profesionālās kompetences sasniegšanā?
Profesionālās izglītības jomā mācību procesam ir jānodrošina tādu zināšanu un prasmju
apguve, kas nepieciešamas atbilstošā amata kompetenču aprakstam profesijas standartā. Ņemot
vērā to, ka profesionālajā izglītībā ir plaša iespēja savienot abstrakciju (teoriju) ar uzskatāmību
(praksi), mācību uzdevumu izvirzīšanā var izmantot sakarības un analoģijas ar aroda praktisko
realitāti un domāšanas aktivizēšanu.
Jautājumi, kas jums palīdzēs formulēt kursa apguves vispārīgos un specifiskos
uzdevumus, ir šādi:
 kādas zināšanas jāiegūst?
 kādas prasmes jāveido un jāattīsta?
 kādas savstarpējas sakarības jāsaprot?
 kādi uzdevumi jāprot atrisināt?
 kādi aprēķini jāspēj veikt?
 kādi jēdzieni un/vai termini jāpārvalda (jāsaprot, jāprot izmantot, jāprot definēt)?
 kādi algoritmi jāapgūst (aprēķinu, bojājumu cēloņu noteikšanas u. c.)? (Vienotas
metodikas izstrāde 2005)
Mācību rezultāta novērtēšana un pašnovērtēšana visos gadījumos vērsta uz rezultātu
uzlabošanu. Vērtēšana notiek ar konkrētu mērķi pēc noteiktiem kritērijiem, kas zināmi abiem
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sadarbības partneriem – gan audzēkņiem, gan jums kā pedagogam. Abām pusēm jānovērtē
sasniegtā mācību rezultāta kvalitāte un sasniegtā rezultāta atbilstība mērķim.
Pašnovērtēšana nozīmē to, ka audzēknis pats bez pedagoga palīdzības var novērtēt savus
sasniegumus mācībās. Šādas iespējas nodrošināšana ir ļoti svarīga patstāvīgajās mācībās e-vidē,
kad nav klāt pedagogs, kas var novērtēt audzēkņa sasniegumus. Var izmantot kontroljautājumus
kā šajā metodiskajā līdzeklī un/vai uzdevumus. Ja audzēknis var atbildēt uz šiem jautājumiem un
veikt uzdevumus, tad tas nozīmē, ka tēma ir apgūta. Var būt dotas arī pareizās atbildes uz
kontroljautājumiem/uzdevumiem vai iespējamie atbilžu varianti. E-mācībās plaši izmanto
pašnovērtēšanas testus (vairāk par testiem lasiet 4. nodaļā un 6. pielikumā), kuriem datorizētā
sistēma uzreiz dod vērtējumu. Pedagogs, gatavojot šādus testus, var iestrādāt arī komentārus pie
nepareizajām atbildēm. Ja audzēknis būs kļūdaini izvēlējies nepareizo atbildi, viņš saņems
norādes (atgriezenisko saiti), kāpēc atbilde nav pareiza un/vai kura vieta mācību materiālos
vēlreiz ir jāizlasa.
Ar novērtēšanu un pašnovērtēšanu beidzas mācību process vai tā nosacīti loģiskā
patstāvīgā daļa. Pašnovērtēšanas un novērtēšanas tuvināšanās, kā arī atklātā visu mācību procesa
komponentu funkcionēšanas kvalitāte ir efektīva mācību procesa nosacījums, tāpēc gan
pašnovērtēšanai, gan novērtēšanai ir konkrēts, funkcijām atbilstošs mērķis un līdzekļi (Prets
2000).
3. 3. Mācību materiālu atlase un strukturēšana
Mācību materiāli ir viens no e-mācību pamatelementiem. Lai izstrādātu labus e-mācību
materiālus, pedagogam nepieciešams plašs kompetenču spektrs, sākot no pedagoģijas,
psiholoģijas, tehnoloģijām, mākslas, kā arī zināšanas par vajadzību analīzi, marketingu un paša
priekšmeta jomu. Tāpat vajadzīga pieredze par to, kā jaunieši apgūst to vai citu mācību tēmu.
Tāpēc vairumā gadījumu mācību materiālu izstrāde tiek organizēta kā komandas darbs, iesaistot
ekspertus no dažādām jomām. Mācību materiālu kvalitāte būtiski ietekmē e-mācību kursa
kvalitāti, tāpēc jādara viss, lai izstrādātu augstas kvalitātes mācību materiālus.
Ļoti svarīgs un atbildīgs solis ir vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu
teorētiskā mācību satura un praksei nepieciešamā mācību satura noteikšana un atlase. Vienlaikus
ar mācību satura noteikšanu orientējoši tiek noteikts, kas nepieciešams, lai apgūtu attiecīgās
zināšanas un prasmes, kā arī apzināti mācību priekšmeti, kuru saturā ir atbilstošās tēmas. Līdz ar
to mācību satura izstrādē iesaistīti dažādu jomu pedagogi (eksperti), kas sistematizē tematiku un
nosaka paredzamo laiku, kas nepieciešams konkrētās tēmas izklāstam. Komandas darba rezultātā
būtu jāiegūst šādas ziņas:
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 mācību materiāla tēmas un apakštēmas, kas nodrošina audzēkņiem nepieciešamo teorētisko
sagatavotību;
 loģiski pamatota konkrētu prasmju un iemaņu apguves secība;
 zināšanas un prasmes, kas audzēkņiem nepieciešamas sekmīgai teorētisko un praktisko
uzdevumu risināšanai atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām, perspektīvā patstāvīgi strādājot
uzņēmumos;
 tehnoloģisko un darba operāciju (iemaņu un prasmju) saraksts, kas audzēkņiem mācību
laikā ir jāapgūst;
 rekomendācijas par laboratorijas un praktisko darbu veikšanu mācību procesā (Vienotas
metodikas izstrāde 2005).
Šī informācija veido profesionālo mācību priekšmetu un praktisko mācību nodarbību saturu, kā
arī (zināmā mērā) – prasības vispārizglītojošā zinību bloka mācību priekšmetu saturam un
starppriekšmetu saiknei.
Visi mācību materiāli, lai arī veidoti pēc vienotiem principiem, ir strukturējami atkarībā
no tā, uz kādu e-mācību vides iespēju (piedāvājumu) tie ir orientēti. Var minēt trīs izplatītākos emācību materiālu veidus (1) materiāls zināšanu ieguvei vai materiāls, kurā sniegtas norādes par
zināšanu ieguvi (teorētiski apgūstamā mācību satura daļa); (2) materiāls patstāvīgajam darbam
(praktiski izstrādājamā mācību satura daļa), (3) materiāls e-mācību vides aktivitātei – forumam,
diskusijai u. tml.
Katra mācību materiāla daļa (learning object) jeb mācols (Jirgensons, Kapenieks 2008)
tiek plānota tā, ka ar to tiek sasniegts viens mācību mērķis, un tam paredzēts mācību laiks no 10
līdz 30 minūtēm ar optimālu garumu ap 20 minūtēm (Slaidiņš 2005). Katrai mācību materiāla
daļai jāsatur trīs elementi:
 informācija (tēmas satura izklāsts);
 aktivitāte (vingrinājums vai uzdevums);
 pārbaudījums (tests u. c., kas pārbauda sasniegto mērķi – zināšanas un prasmes).
Būtiski piebilst, ka vispirms katra darbība (aktivitāte) tiek izplānota tā, lai ar to varētu
sasniegt konkrēto mācību mērķi. Pirms aktivitātes audzēknim ir pieejama informācija, kas
vajadzīga darbības veikšanai. Pēc aktivitātes (vai to kopuma) seko pārbaudījums, kas ļauj
pārliecināties, vai plānotās (gaidītās) zināšanas un/vai prasmes tiešām ir iegūtas. Šie 3 elementi –
informācija, darbība jeb aktivitāte, pārbaudījums – kopā palīdz veidot skaidru mācību stratēģiju.
Katram mācību kursam jāsākas ar ievadu, kura nosaukums ir “Kursa (mācību priekšmeta)
informācija” vai “Ievads kursā (mācību priekšmetā)” (abos gadījumos norādot konkrētu kursa
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vai mācību priekšmeta nosaukumu). Tajā atrodami norādījumi, kā lietot šos mācību materiālus,
apgūstot kursu. Svarīgi, lai audzēkņiem būtu iespēja piekļūt šai ievada daļai un tajā esošajiem
norādījumiem no jebkuras vietas kursā. Ievadā jābūt iekļautai vismaz šādai informācija: kursa
mērķis, mērķa grupa, priekšnoteikumi, mācību mērķi, kursa struktūra, orientējošs kursa garums
(mācību laiks), nepieciešamās tehnoloģijas un prasmes, realizācijas īpatnības un mācību atbalsts.
Ievadā jābūt arī skaidriem norādījumiem, kā lietot mācību materiālus un attiecīgās tehnoloģijas
(piemēram, kā instalēt), kā saņemt tehnisko palīdzību u. c. (Slaidiņš, 2005).
Mācību materiālu saturam izvirzāmi šādi galvenie kritēriji:
 mācību materiāla satura avots ir autoritatīvs; saturs ir precīzs, drošs, derīgs, mūsdienīgs un
tajā nav kļūdu, t. sk. gramatisku; tas ir neitrāls un brīvs no jebkādiem aizspriedumiem;
 mācību materiāls ir sarakstīts mērķa grupai atbilstošā līmenī; tajā lietotie termini, valodas
stils un kultūrvides piemēri ir atbilstoši audzēkņu uztverei;
 mācību materiāls ir strukturēts nelielās daļās un sakārtots tā (secīgi un/vai hierarhiski), lai
sekmētu mācīšanos; visām daļām ir pārskats un kopsavilkums;
 mācību materiāls ir uzmundrinošs, stimulējošs un patīkams;
 mācību materiālā ir ievērotas autortiesības;
 informācija materiālā ir pietiekama, lai audzēknis varētu sasniegt mācību mērķus (Slaidiņš
2005).
Mācību materiālam ir jābūt orientētam uz audzēkņu vajadzībām un izstrādātam tā, lai tas
būtu noderīgs audzēkņiem ar dažādiem mācīšanās stiliem. Viens no būtiskākajiem e-mācību
materiāla kvalitātes rādītājiem ir tā saprotamība un izmantojamība bez pedagoga palīdzības. Tas
ir laba tālmācības materiāla svarīgākais kritērijs – materiālam ir jābūt „pašpietiekamam”, proti,
audzēknim, saņemot un rūpīgi iepazīstoties ar konkrēto materiālu, vairs nevajadzētu rasties
jautājumiem: kas un kā man ir jādara? kad darbam ir jābūt gatavam (iesniedzamam,
prezentējamam)? kā to novērtēs? u. tml. Visai šai informācijai mācību materiālā ir jābūt
pieejamai un nepārprotami izklāstītai.
Pats galvenais, lai audzēkņiem būtu motivācija mācīties un sasniegt izvirzīto mācību
rezultātu, materiālā ir jāiekļauj pietiekami daudz piemēru, vingrinājumu, uzdevumu un
pašpārbaudes testu, lai nodrošinātu mācību mērķu sasniegšanu.
Svarīgi, lai visā kursā būtu nodrošināta interaktivitāte – gan mācību materiālos
„iebūvēta” (pašpārbaudes testi, uzdevumu pareizās atbilde u. c.), gan kā komunikācija ar citiem
audzēkņiem un pedagogu. Šādos interaktīvos mācību materiālos jāievēro, lai:
 uzdotie jautājumi atbilst audzēkņu zināšanu līmenim un jau sasniegtajam progresam,
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 jautājumi ir skaidri un nepārprotami,
 atbilžu izvēles jautājumiem ir dotas tādas atbildes, kuras tiešām šķiet pareizas,
 atgriezeniskā saite (komentārs, pareizā atbilde u. c.) ir pietiekama, izskaidrojoša un, kur
vien iespējams, tieši attiecas uz audzēkņa atbildi.
Visiem mācību materiāliem neatkarīgi no mērķiem, klasifikācijas un piedāvājuma
secīguma jātver šādas sadaļas:
1) mācību temata nosaukums (piemēram, mācību priekšmeta X termini un jēdzieni);
2) darba veida nosaukums (piemēram, 7. patstāvīgais darbs – vārdnīcas izveide);
3) darba formas norāde (piemēram, klases kopdarbs e-mācību vidē aktivitātē „Vārdnīca”);
4) mācību mērķa formulējums (piemēram, iegūt sistematizētu pārskatu par svarīgākajiem
mācību priekšmetā X lietojamiem terminiem un jēdzieniem un to skaidrojumiem);
5) mērķa sasniegšanai veicamo uzdevumu formulējums (piemēram, 1) apzināt svarīgākos un
biežāk lietotos terminus un jēdzienus mācību priekšmetā X; 2) definēt tos; 3) izveidot
mācību priekšmeta X terminu un jēdzienu vārdnīcu);
6) atgriezeniskās saites apraksts (kā skolotājs saņems informāciju par darbības izpildi un
kvalitāti);
7) vērtējuma kritēriju apraksts un iegūstamā novērtējuma (punktos) norāde;
8) skaidri un nepārprotami aprakstīta darbības instruktāža;
9) pamata informācija par mācību priekšmetu (nosaukums, apjoms, apguves laiks) un
pedagogu (vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, konsultāciju laiks un vieta) – šī
ir informācija, kas obligāti jāievieto katra mācību materiāla galvenē un/vai kājenē.
Mācību materiālu e-mācību vidē bieži vien var organizēt, sadalot to pa tematiem
(nodarbībām) vai pa nedēļām. Veids, kādu jūs izvēlaties kursa organizācijai, ir atkarīgs no jūsu
pasniegšanas stila un kursa specifikas.
Daudzos gadījumos audzēkņi strādā ar mācību materiālu dažādos laikos. Dalījums pa
tematiem ļaus viņiem piekļūt tiem materiāliem, kas viņiem vajadzīgi katrā konkrētā gadījumā,
vienlaikus dodot iespēju redzēt kursa kopainu, kā arī piekļūt citām kursa daļām. Turpretim
nedēļas materiāla organizācija, lai arī ir detalizētāka, nav vērsta uz tūlītēju materiāla atrašanu. Ja
tiek izmantots mācību modelis, kurā kontaktstundu (klātienes nodarbību) laiki ir zināmi, nedēļu
materiāla organizācija var izrādīties noderīgāka. Šajā modelī audzēkņiem ir skaidri zināmi
datumi (termiņi) materiāla apguvei. Audzēkņi zina, cik tālu materiāls ir apgūts, ja kādu laiku arī
mācībām nav pievērsušies, piemēram, slimības dēļ.
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Pamatelements e-mācību vides kursiem bieži vien ir mācību materiāla resurss. Ir liela
varbūtība, ka jums kā pedagogam daļa kursā izmantojamā materiāla ir elektroniskā formā
(prezentācijas, lekciju konspekti, laboratorijas darbu apraksti utt.). Šādus elektroniskos resursus
var viegli pārcelt e-mācību vidē un padarīt pieejamus audzēkņiem strukturētākā veidā, nekā tas
būtu iespējams, izmantojot vienkāršu datņu un mapīšu organizāciju uz servera. Papildus tam ir
iespējams materiālu organizēt kursa vajadzībām atbilstošākā formā ar saitēm un norādēm uz
saistītiem interaktīviem resursiem.
Detalizētāku aprakstu darbam ar Moodle vidi jūs atradīsit 6. pielikumā un informācijas
avotos (Rice 2006; Getting started for teachers 2010; Teacher documentation 2010). Par
dažādiem mācību materiālu un nodarbību veidiem e-vidē ir rakstīts 7. pielikumā.
3. 4. Atgriezeniskās saites nodrošinājums kā obligāta e- mācību sastāvdaļa
Tā kā mācību kursa apguves procesā ir nepieciešama nepārtraukta informācijas apmaiņa
starp audzēkņiem un pedagogu, viens no svarīgākajiem mācību procesa kvalitātes
nodrošināšanas paņēmieniem ir atgriezeniskā saite. Atgriezeniskā saite izglītībā ir paņēmiens
pedagoģiskā procesa pilnveidei, kad pedagogs, pamatojoties uz atziņām, kas iegūtas, regulāri
novērtējot pedagoģiskā procesa rezultātus, izdara secinājumus par šī procesa kvalitāti un
pilnveido procesa turpmāko norisi, veicot nepieciešamos labojumus (PTSV 2000, 19).
Piemēram, pedagogs uzdod audzēkņiem veikt kādu mācību darbību un novērtē tajā sasniegto
rezultātu. Rezultātu analīze dod pedagogam atgriezenisko saiti par piedāvātās mācību darbības
(uzdevuma) atbilstību iecerētajam mērķim. Pedagogs var to izmantot mācību procesa vai mācību
materiālu koriģēšanai. Audzēknis, saņemot vērtējumu un pedagoga komentārus, iegūst
informāciju (atgriezenisko saiti) par to, cik veiksmīgi ir veicis šo mācību uzdevumu, un attiecīgi
var koriģēt savu turpmāko rīcību.
Apgūstot katru mācību kursu, audzēknim ir jāizpilda virkne mājas darbu, patstāvīgo
darbu un pārbaudes darbu. Izmantojot e-pastu – elektroniski –, notiek darbu un to noformēšanas
paraugu saņemšana, darbu iesniegšana izvērtēšanai. Ar e-pasta palīdzību audzēknis var jums lūgt
arī konsultācijas. Pāreja uz elektronisko informācijas apmaiņu ļauj audzēknim jūtami intensificēt
savu darbu, jo praktiski jau nākamajā dienā viņš var saņemt lūgto konsultāciju un e-mācību
redzēt nosūtītā pārbaudes darba novērtējuma rezultātu.
Sasniegtos mācību rezultātus audzēknis var novērtēt:
 veicot pašpārbaudes testus un atbildot uz mācību materiālos ietvertajiem paškontroles
jautājumiem, kā arī salīdzinot savas atbildes ar pareizajām;
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 mācību nodarbību laikā salīdzinot savas un citu audzēkņu zināšanas;
 uzklausot pedagoga komentārus, piezīmes un norādījumus;
 saņemot mājasdarbu, patstāvīgo darbu un kontroldarbu rezultātus ar piezīmēm un
komentāriem;
 praksē izmēģinot iegūtās zināšanas un prasmes.
Izmantojot atgriezenisko saiti, administratori un pedagogi var novērtēt sava darba
rezultātus. Pēc jautājumiem nodarbību laikā, mājas darbos, pārbaudes darbos un pārbaudījumos
sastopamajām raksturīgajām kļūdām var novērtēt mācību materiālu un nodarbību trūkumus.
Uzsākot kursa apguvi, jums audzēkņiem jāizskaidro, kā pareizi diskutēt virtuālajā vidē
(pieklājības normas), kā arī viņi ir jāinformē par iespēju saņemt mācību atbalstu. Turpmākie
mācību atbalsta pasākumi jāizstrādā, ņemot vērā audzēkņu zināšanas, prasmes, motivāciju,
pieredzi u. c., ko sniedz atgriezeniskā saite – audzēkņu veikto mācību kursa apguves darbu
analīze. Piemēram, ja redzams, ka audzēkņi aktīvi neiesaistās sarunā virtuālo konferenču vai pat
klātienes nodarbību laikā, tad ir jādomā kā viņus motivēt vai jāizvēlas citas darba formas. Vairāk
par mācību atbalsta sistēmu jūs varēsit izlasīt 5. nodaļā.
Bieži vien ar atgriezeniskās saites palīdzību (piemēram, konstatēti slikti rezultāti mājas
darbos vai kontroldarbos) konstatējam, ka audzēkņiem ir nepietiekamas priekšzināšanas mācību
kursa sekmīgai apgūšanai. Tad audzēkņiem ar nepietiekamām zināšanām, kā arī audzēkņiem ar
speciālām mācību vajadzībām var tikt piedāvāts papildus mācību atbalsts, lai nodrošinātu
trūkstošās zināšanas. Var arī veicināt audzēkņu apvienošanās nelielās, neformālās mācību
grupās, kur labāk zinošie audzēkņi palīdz tiem, kas zina mazāk.
Atgriezeniskā saite ir jāizmanto, veicot e-mācību kursu izmēģinājumu. Informācijas
iegūšanai izmēģinājuma laikā un beigās var izmantot intervēšanu un anketēšanu. Iegūtā
informācija ir rūpīgi jāanalizē, un tas ļauj veikt korekcijas mācību materiālos vai mācību atbalsta
sistēmā.

Kopsavilkums
E-mācību un klases mācību integrētā procesa izveide ir laikietilpīgs un mērķtiecīgs darbs,
kas saistīts ar idejas izstrādi, mācību satura piedāvājuma plānošanu, mācību materiālu izstrādi,
mācību procesa izmēģinājumu un pilnveidi.
Tālmācības un e-mācību materiālos jābūt skaidri definētam mērķim un uzdevumiem.
Mērķis un uzdevumi pilnībā aptver mācību kursa tematiku. Formulējot mērķi, jāievēro, ka tam
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jābūt konkrētam un pārbaudāmam. Savukārt uzdevumiem jāizriet no mērķa un jānodrošina tā
sasniegšana.
Mācību materiālam ir jābūt orientētam uz audzēkņu vajadzībām un izstrādātam tā, lai tas
būtu noderīgs audzēkņiem ar dažādiem mācīšanās stiliem. Viens no būtiskākajiem e-mācību
materiāla kvalitātes rādītājiem ir tā saprotamība un izmantojamība bez pedagoga palīdzības.
Lai mācību process e-mācību vidē būtu kvalitatīvs, jābūt nepārtrauktai informācijas
apmaiņai starp audzēkni un e-kursa konsultantu (pedagogu, kas ir attiecīgā mācību priekšmeta
speciālists), nodrošinot abpusēju atgriezenisko saiti. Pāreja uz elektronisko informācijas apmaiņu
ļauj audzēknim jūtami intensificēt savu darbu, jo reāli jau nākamajā dienā audzēknis var saņemt
nepieciešamo konsultāciju un e-mācību vidē redzēt pedagogam nosūtītā mājas darba, patstāvīgā
darba vai pārbaudes darba vērtējumu.

Kontroljautājumi un uzdevumi
1. Uzrakstiet ieguvumus (+) un zaudējumus (–), ar ko jārēķinās pedagogam, pārejot no
tradicionālā mācību procesa uz e-mācību un klases mācību integrēto procesu.
2. Kāpēc mērķis un uzdevumi e-mācībās tiek formulēti gan visam kursam, gan katrai tēmai?
3. Vai e-mācībās mācību materiālus izvēlas tikai pedagogs?
4. Kā jūs vērtējat pēc šīs nodaļas izlasīšanas – cik lielā mērā jūsu jau izstrādātie mācību
materiāli ir piemēroti jaunajam integrētajam mācību procesam? Kādas izmaiņas veicamas
jūsu mācību materiālos, lai tie būtu izmantojami e-mācībām?
5. Pamatā orientējoties uz savu mācību priekšmetu, izveidojiet sarakstu „Darbības, uzdevumi
un paņēmieni efektīvai atgriezeniskās saites veidošanai”.
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4. PĀRBAUDĪJUMI
Pārbaudījumi ir ļoti svarīgs elements katrā mācību procesa variantā un arī e-mācībās.
Šajā nodaļā jūs uzzināsit, kāpēc vispār e-mācību procesā vajadzīgi pārbaudījumu un kādi ir to
iespējamie veidi. E-mācībās ļoti ērti ir izmantot testus, tāpēc to veidošanas pamatprincipi un
testu jautājumu veidi šeit apskatīti vairāk detalizēti.
4. 1. Pārbaudījumu mērķis un to veidi
Mums visiem atmiņā droši vien ir nepatīkami emocionāli pārdzīvojumi, kas saistās ar
eksāmeniem un citiem pārbaudījumiem. Kāpēc un vai vispār pārbaudījumi vajadzīgi? Jā, arī
tālmācībā un e-mācībās nevar iztikt bez pārbaudījumiem. Tie ir nepieciešami, lai konstatētu, vai
mācību priekšmetā (noteiktā mācību tematā vai daļā) izvirzītais mērķis un uzdevumi ir sasniegti.
Tāpēc katrā mācību priekšmetā vai kursā ir jāizstrādā tāda pārbaudījumu sistēma, kas atbilstu šai
prasībai. Daudz ir domāts un darīts, lai pārbaudījumus padarītu ne tikai efektīvākus, bet arī
audzēkņiem emocionāli pieņemamākus.
Galvenās prasības, kas izvirzītas pārbaudījumiem, ir šādas:
1) pārbaudījumu noteikumiem un kritērijiem jābūt precīzi formulētiem, un audzēkņiem tie ir
jāzina pirms pārbaudījuma veikšanas;
2) pārbaudījumam ir jābūt tādam, lai varētu novērtēt, vai mācību priekšmetā izvirzītais mērķis
un uzdevumi tiešām ir sasniegti;
3) pārbaudījumā iegūtajam vērtējumam ir jābūt noturīgam; tas nozīmē, ka vērtējums nedrīkst
atšķirties, ja pārbaudījums tiktu atkārtots vēlreiz, ja to veiktu citi pārbaudītāji vai ja tiktu
izmatots cits pārbaudījuma veids.
Pārbaudījumus var organizēt dažādos veidos, un katrā konkrētā gadījumā šis veids
jāizvēlas atbilstoši mērķim. Piemēram, teorētisko zināšanu apguvi var pārbaudīt ar eksāmenu
vai testu. Rakstveidā organizēts eksāmens dod iespēju pārbaudīt arī audzēkņu rakstīšanas
prasmes, taču vēlams būtu šādā eksāmenā iekļaut arī pārrunas ar audzēkni. Tas ļautu audzēkņiem
demonstrēt runāšanas un argumentācijas prasmes, bet pedagogam dotu iespēju pārbaudīt apgūto
zināšanu izpratnes līmeni. Eksāmenā var pārbaudīt arī audzēkņu prasmi veikt vienkāršus
aprēķinus.
Apgūtās prasmes var novērtēt, tikai uzdodot audzēknim veikt kādu praktisku uzdevumu
vai laboratorijas darbu, izmantojot dažādas ierīces un tehnoloģijas. Ļoti svarīgi ir, lai
audzēknis spētu veikt šādu uzdevumu rezultātu apstrādi un analīzi, spētu izdarīt secinājumus un
tos aizstāvēt.
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Ar labiem rezultātiem e-mācību un tradicionālo mācību apvienotajā modelī var izmantot
projekta darbus (mācību projektus). Parasti tos izstrādā pārī vai grupā (atkarībā no darba
sarežģītības pakāpes 3–7 cilvēki). Projektu tematiskā izvēle ir saistīta ar noteiktajā laikā konkrēti
apgūstamo mācību saturu. Pedagogam būtu jāpārrauga un jākoriģē projektu tematu izvēle,
saderīgums, saturiskais un tematiskais pēctecīgums. Projekta darbu prezentācijas vienlaikus ir
mācīšana un mācīšanās, jo katra grupa ir „eksperti” par noteiktu tematu (tātad – māca to citiem),
savukārt, klausoties citu grupu prezentācijas, viņi iegūst jaunas zināšanas (tātad – mācās no
citiem). Projekti kā ikviena praktiska nodarbe, kurā audzēkņi var izpausties patstāvīgi un radoši,
ir kvalitatīvs mācību procesa papildinājuma, kas sagādā gan jaunatklājēja prieku, gan
gandarījumu par paveikto, tāpēc tiem e-mācību procesā vajadzētu atvēlēt lielāku īpatsvaru nekā
kontroldarbiem u. c. pierastajiem zināšanu, prasmju un iemaņu pārbaudes veidiem.
Sarežģītāks uzdevums varētu būt kvalifikācijas darbs. Kvalifikācijas darbā audzēknim
pašam jāizanalizē situācija, jāizlemj kādas zināšanas (noteikumi, principi, likumi un teorijas)
jāizmanto, kāda papildus informācija jāiegūst un jāapstrādā. Pieņemtos lēmumus un
secinājumus, audzēknim ir jāprot tie izskaidrot un aizstāvēt, pierādot padziļinātu izpratni par
profesijā risināmajiem uzdevumiem.
Sarežģītākus uzdevumus veicot, audzēknis attīsta arī mācīšanās prasmes, jo viņš strukturē
un analizē jaunu informāciju, pārvērš to jaunās zināšanās un izdara secinājumus.
Kopējā tendence e-mācībās ir tāda – mazāk gala pārbaudījumu un stresa, vairāk nelielu
pārbaudījumu mācību procesā, izmantojot atgriezenisko saiti. Tas nozīmē, ka mācību laikā
audzēkni motivē regulāri strādāt, periodiski organizējot pārbaudījumus. Audzēkņiem var uzdot
īsus kontroldarbus, bet, raugoties no laika patēriņa viedokļa, pedagogam izdevīgāki ir testi evidē. Labu testu izstrāde ir diezgan darbietilpīga, jo rūpīgi jāpārdomā ne tikai jautājumu
formulējumi un atbilžu varianti, bet arī pedagoga komentāri par kļūdainu atbildi (atgriezeniskā
saite). Kontroldarbu un testu primārais mērķis nav bargi vērtēt, bet gan komentēt audzēkņa
pieļautās kļūdas un koriģēt viņa mācību procesu. Pēc kontroldarba un/vai testa rezultātu
saņemšanas audzēknim būtu jāizjūt gandarījums par sasniegto, būtu jābūt motivētam turpmākām,
vēl intensīvākām mācībām. Zināms, ka praksē nereti notiek otrādi – saņemot nepietiekamu
vērtējumu, audzēknim bieži vien „nolaižas rokas”, viņš vispār vairs nevēlas neko darīt. Tāpēc
pedagogam jābūt gudram, rakstot komentārus par vērtējumu, par pieļautajām kļūdām, – tam
visam ir jābūt spēcinošam, motivējošam vērtējumam, visupirms uzsverot to, ko audzēknis jau
zina un prot, un spēj izdarīt. Tikai tad jānorāda, kas vēl būtu darāms – izlasāms, apgūstams –, lai
viņš varētu uzrādīt vēl labāku sniegumu.
Pārbaudījumu metodikas galvenie principi ir vairāki.
35

 Jāsāk ar vieglākajiem jautājumiem un uzdevumiem, jo tas mazina audzēkņa satraukumu un
rada pārliecību par savām zināšanām un varēšanu; tālāk seko arī grūtāki uzdevumi, kurus
varbūt ne visi audzēkņi spēs veikt, tomēr tie ļauj diferencēt labākos sasniegumus no
viduvējiem un vājiem rezultātiem.
 Jautājumiem un uzdevumiem ir jābūt precīzi un skaidri formulētiem, kā arī pietiekamā
skaitā (10–20 vienā pārbaudes darbā). Tiem jābūt tādiem, kas pārbauda, vai tiešām ir
sasniegti visi mācību mērķi un uzdevumi, nevis tikai daži. Lai nepieļautu norakstīšanu, emācību vidē testu jautājumus/uzdevumus katram audzēknim ir iespējams piedāvāt
individuāli, mainot jautājumu/uzdevumu secību, kā arī ierobežojot pārbaudījuma laiku
(vairāk par to jūs varat izlasīt 6. pielikumā).
 Audzēkņiem ir jābūt informētiem par pārbaudījuma noteikumiem, kārtību un vērtēšanas
sistēmu (kritērijiem); viņiem ir jābūt arī sagatavotiem (trenētiem) veikt tieši šādas formas
pārbaudījumu, piemēram, testu e-mācību vidē. Jauna kārtība vai jauna tehnoloģija nedrīkst
radīt papildus stresu – audzēknim ir jāļauj koncentrēties tikai uz jautājumiem un
uzdevumiem.
Pirms dot audzēkņiem pirmoreiz sagatavotu (iepriekš neaprobētu) pārbaudījumu, jums ir
jāpārliecinās par tā kvalitāti. Uzdodiet sev šādus jautājumus:
1) vai katram pārbaudījuma jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde?
2) kā es vērtēšu daļēji pareizās atbildes?
3) vai ar šo pārbaudījumu es varu pārbaudīt visas galvenās zināšanas un prasmes, kas bija
jāapgūst priekšmetā (mācību tematā vai daļā)?
4) vai es varēšu komentēt katru nepareizo atbildi, kāpēc tā nav pieņemama?
4. 2. Tests kā zināšanu pārbaudes līdzeklis – priekšrocības un trūkumi
Testi – jautājumu sērijas uz kuriem jādod īsas, viennozīmīgas atbildes vai arī jāizvēlas
viens no vairākiem doto atbilžu variantiem. Atsevišķus jautājumus sauc arī par testelementiem.
Atbildes tiek novērtētas ar zināmu punktu skaitu, un novērtējums tiek standartizēts.
Mācību procesā nepieciešama regulāra un detalizēta audzēkņu zināšanu pārbaude.
Testēšana var tikt veikta ar nolūku salīdzināt audzēkņu sasniegumus vai arī ar nolūku noteikt
konkrētā audzēkņa sasniegumus attiecīgajā mācību jomā (mācību priekšmetā, mācību tematā vai
tā daļā).
Testus tradicionāli lieto, lai
 motivētu audzēkņus mācībām,
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 novērtētu mācību programmu,
 novērtētu mācību procesa efektivitāti,
 sadalītu audzēkņus grupās (pēc zināšanu līmeņa),
 noteiktu tos audzēkņus, kuriem nepieciešamas īpašas mācību metodes vai uzdevumi,
 novērtētu, vai sasniegts izvirzītais mērķis un uzdevumi (Geske, Grīnfelds 2006).
Testu var izmantot zināšanu kontrolei un audzēkņu darba novērtējumam ar atzīmi. Tests
nodrošina zināšanu rezultātu uzskaites automatizāciju, tomēr pieļauj tikai iespēju izpildīt tos
uzdevumus, ko nosaka attiecīgā testa situācija, neatklājot paša rezultāta sasniegšanas procesu.
Lai varētu noteikt dinamiku, testi periodiski jāatkārto.Būtisks testa priekšnosacījums ir viegli
uztverama, saprotama un konkrētajam testam piemērota instrukcija audzēkņiem. Savukārt
vienādi testēšanas apstākļi ir priekšnosacījums tam, lai audzēkņu testu vērtību varētu korekti
salīdzināt. Vairums testa nosaukumu norāda, kādu pazīmi tests mēra.
Testa validitāte – derīgums, pamatotība – ir abstrakts jēdziens, kas parāda testa atbilstības
pakāpi pētāmajai tēmai. “Tradicionāli validitātes jēdzienu definē kā pakāpi, kādā tests pārbauda
to, kas tam jāpārbauda [..], vai pakāpi, kādā tests sniedz informāciju, kas atbilst uz testa rezultātu
bāzes pieņemtajiem lēmumiem [..].” (Rokasgrāmata 2004, 14) Validitāti definē arī kā savākto
datu kopas izdarīto secinājumu atbilstību (saistība ar pētījuma mērķi), saturīgumu (satur
informāciju par iegūto rezultātu saturu un jēgu), noderīgumu (secinājumi palīdz izdarīt
slēdzienus un pieņemt lēmumus) (Geske, Grīnfelds 2006).
Parasti testu validitāte tiek izvērtēta no trim galvenajiem aspektiem:
 no satura validitātes,
 no kritērijatbilstības validitātes,
 no konstruktu validitātes (Rokasgrāmata 2004, 14–16).
Nosakot satura validitāti, viens no svarīgākajiem jautājumiem ir testā iekļaujamo
jautājumu un/vai uzdevumu atbilstība un piemērotība. Tiem jābūt dažādiem pēc grūtības pakāpes
un veida, kā arī jāaptver viss pārbaudāmais mācību temats (vai tā daļa). Tiem jābūt arī formāli
korektiem (uzdevumu izpildes norādījumu precizitāte, valodas skaidrība un pareizība u. c.).
Satura validitātes noteikšanai parasti tiek izmantoti ekspertu pakalpojumi.
Lai iegūtu kritērijatbilstības validitātes pierādījumus, parasti tiek salīdzināti audzēkņu
rezultāti, kas iegūti, izmantojot pārbaudījuma testu, ar rezultātiem, ko iegūst, lietojot citu
mērinstrumentu (piemēram, audzēkņa sasnieguma līmeņa noteikšanas tests var tikt salīdzināts ar
audzēkņa vidējo atzīmi noteiktā laika posmā). Praktiski lieto divas kritērijatbilstības validitātes
noteikšanas metodes:
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1) prognozējošo (zināmu laiku pēc testa, kas izmantots prognozes veidošanai, tiek lietots
kritērija mērinstruments rezultātu apstiprināšanai);
2) konkurences tipa (testa un kritērija dati tiek savākti vienlaicīgi un analizēti salīdzinot).
Moodle vidē pedagogam ir iespēja statistiski izvērtēt testa jautājumu validitāti (veikt
vienumu analīzi) pēc tam, kad audzēkņi testu ir veikuši. Katram testelementam (jautājumam) ir
izrēķināts, cik procentiem audzēkņu šajā jautājumā ir pareiza atbilde. Tas raksturo testelementa
grūtības līmeni. Statistiski var novērtēt arī to, cik efektīvi tieši šis testelements pārbauda
zināšanas, vai arī konstatēt, ka audzēkņi ir vienkārši minējuši atbildes. To nosaka pēc
diskriminācijas indeksa un koeficienta. Tiek salīdzinātas augstāko kopējo vērtējumu saņēmušo
audzēkņu atbildes šajā testelementā ar vājāko audzēkņu atbildēm. Ja nav atšķirību, tad atbildes
šajā testelementā ir tikušas izvēlētas pēc nejaušības principa, nevis pamatojoties uz zināšanām.
Pēc testu konstrukcijas zināšanu pārbaudei tiek veidoti un izmantoti:
 slēgtie testi (tiek piedāvāti iespējamie atbilžu varianti, no kuriem audzēknim jāizvēlas
atbilstošais, vai, ja varianti netiek piedāvāti, jāieraksta sava atbilde; šādu testu vērtējums
tiek uzskatīts par objektīvu);
 atvērtie testi (atbilžu daudzveidība ir neierobežota, un sākotnēji to saturs nav paredzams,
tāpēc jāveic papildu pētījumi uzdevuma atbilžu variāciju novērtēšanai, kā rezultātā
vērtējums tiek uzskatīts par vairāk subjektīvu) (Raščevska 2005).
Testa priekšrocības: pārbaudes īslaicīgums, standartizācija, iespēja rezultātus izteikt
skaitliskā formā, ērtība un lētas izmaksas, bet trūkums: netiek ņemti vērā apstākļi, kas ietekmē
testu rezultātus (audzēkņa attieksme, pašsajūta, garastāvoklis u. c.) (Albrehta 1998, 75). Tāpat
par testa trūkumiem uzlūkojams to formālisms; iespēja pārbaudīt tikai zināšanas, faktus (kas var
būt arī tikai iemācīti, iekalti, nevis izprasti), bet ne sapratni par to izmantojumu praksē;
subjektīvā faktora klātneesamība. Ja tests tiek pildīts e-mācību vidē (tātad neklātienē), pedagogs
nevar būt pārliecināts, ka tas, kas tekstu pilda, ir tas, par ko uzdodas, proti, viena audzēkņa vietā
testu var izpildīt un iesūtīt cits audzēknis.
4. 3. Testa jautājumu veidi
Neraugoties uz iepriekš minētajiem atsevišķiem trūkumiem, tests ir noderīgs audzēkņu
zināšanu pārbaudes veids, ja vien tajā ir mērķtiecīgi apvienoti dažādi testa jautājumu veidi, ko
sauc arī par testelementu veidiem (Rokasgrāmata 2004). E-mācību vides parasti piedāvā iespēju
vienā pārbaudes darbā iekļaut atšķirīgus testa jautājuma veidus, tāpēc jums kā pedagogam ir
svarīgi zināt biežāk sastopamos, lai, tos mērķtiecīgi izvērtējot, atrastu katram pārbaudes
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aspektam piemērotāko, tādējādi panākot pēc iespējas lielāku testa validitātes līmeni (par to sk.
iepriekšējā apakšnodaļā). Svarīgi, lai pārbaudes darbā (testā) izraudzītais testa jautājuma veids
katrā konkrētajā gadījumā atbilstu tam, kādā veidā konkrēto mācību tematu audzēknis ir apguvis
mācību procesā. Uz iegaumēšanu un izpratni orientēti mācību satura jautājumi kā tādi arī ir
jāpārbauda, savukārt mācību saturs, kas apgūts un izprasts radošā ceļā, balstoties uz audzēkņu
pieredzi un darbību, ir jāpārbauda, dodot iespēju brīvai izteiksmei. E-mācību vides testa
jautājuma veidi šādu diferencētu pieeju pieļauj.
Testa jautājumus parasti dala divās grupās pēc sagaidāmās atbildes veida:
1) izvēles testelementi, kur audzēknim ir jāizvēlas viena pareizā atbilde no piedāvātajiem
variantiem (tas atbilst iepriekš raksturotajam slēgtajam testam),
2) brīvās formas testelementi, kur audzēknim pašam ir jāieraksta savs atbildes variants (tas
atbilst iepriekš raksturotajam atvērtajam testam).
Pirmajā grupā iekļaujamie testa jautājumi e-vidē tiek izmantoti relatīvi biežāk, jo testa
izpildes pārbaudi tad veic e-mācību vides sistēma. Brīvās formas testa jautājuma pārbaude jāveic
jums pašam, individuāli vērtējot sniegtās atbildes atbilstību prasītajam. Speciālisti apgalvo, ka
„neviens testelementa veids nav lietderīgāks par citiem. Atbilstoša testelementa izvēle ir atkarīga
no testa devēja specifiskajiem mērķiem un prioritātēm.” (Rokasgrāmata 2004, 65) Pastāv trīs
izvēles testelementu veidi.
1. Vienkāršākais testa jautājuma veids ir patiess/nepatiess vai jā/nē testelements (izvēles
atbildes piedāvājums ir atkarīgs no jautājuma formulējuma). Piemēram, ja dots kāds mācību
satura teorētisks apgalvojums vai definīcija, audzēknim jānosaka tā patiesums resp. nepatiesums
(piemēram, Latviešu valodā ir 10 vārdšķiras). Savukārt, ja formulējums jau ietver norādi uz
patiesumu (piemēram, Šis apgalvojums ir pareizs: Latvijas teritorijā šķir trīs dialektus – lībisko
dialektu, vidus dialektu un augšzemnieku dialektu.), tad audzēknim jāizvēlas atbildē jā resp. nē
atkarībā no saviem uzskatiem par izteiktā apgalvojuma atbilstību īstenībai. Šis testa jautājuma
veids tiek kritizēts par lielo iespēju pareizo atbildi vienkārši uzminēt (50 % iespējamība). Parasti
šo jautājumu atbildes vērtība pārbaudes darbā ir 1 punkts.
2. Tradicionālākais testa jautājuma veids ir daudzizvēļu testelements. Izvēlei parasti tiek
piedāvāti 3–4 atbildes varianti, apzīmējot tos ar burtiem A, B, C, D, no kuriem tikai viens ir
pareizs. Testa jautājumu var formulēt divējādi:
1) kā jautājumu ar atbilžu variantiem (piemēram, Kas apkopojis latviešu tautas pasakas?
A. Krišjānis Barons B. Ansis Lerhis-Puškaitis C. Atis Kronvalds D. Juris Alunāns);
2) kā iesāktu stāstījuma teikumu ar variantiem tā pabeigšanai (piemēram, Jēdzieni „cieņa” un
„gods” ir kategorijas A. estētikā B. literatūrzinātnē C. ētikā D. mākslā).
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Vienā pārbaudes darbā var izmantot tikai viena veida daudzizvēļu jautājumus, piemēram,
tikai jautājumus ar atbilžu variantiem, vai abus – gan jautājumus, gan nepabeigtos teikums. Būtu
gan ieteicams ievērot konsekvenci attiecībā uz variantu skaitu, nepieļaujot, ka pie viena
jautājuma ir 3 atbildes, pie cita – 4 vai pat 5. Tāpat jāraugās, lai pareizā atbilde tiktu ievietota
dažādās vietās un visi burti (A, B, C, D) tiktu izmantoti ar vienādu reižu skaitu. Izmantojot šo
testa jautājuma veidu, audzēknim pastāv 33–25 % iespējamība atbildi uzminēt. Arī šo jautājumu
atbildes vērtība parasti ir 1 punkts.
3. Jau retāk izmantots testa jautājuma veids ir savietošanas jeb pieskaņošanas
testelements. Tas nozīmē, ka doti divi variantu saraksti, kas savā starpā ir savietojami (piemēram,
A. Andrejs Pumpurs B. Andrejs Upīts C. Ernests Birznieks-Upītis D. Rūdolfs Blaumanis.
1. „Pastariņa dienasgrāmata” 2. „Salna pavasarī” 3. „Lāčplēsis” 4. „Trāķietis Kilons”).
Parasti variantiem izvēlas atšķirīgu uzskaites sistēmu – A, B, C, D un 1, 2, 3, 4. Savietošanas
jautājums ir specifisks ar to, ka vērtējams ir nevis viens pareizais atbildes variants, bet visi četri
savienojumi. Atkarībā no pārbaudītāja ieskatiem šādu jautājumu var vērtēt ar 1 punktu (tad
audzēknim ir iespējas saņemt 1–0,75–0,5–0,25–0 punktus atkarībā no pareizo savienojumu
skaita) vai 4 punktiem (attiecīgi iespēja saņemt 4–3–2–1–0 punktus).
Brīvās formas testelements ir izmantojams tādu mācību satura jautājumu pārbaudei, kur
nepieciešams noskaidrot kāda mācību satura aspekta izpratnes dziļumu, definēšanas prasmi,
argumentācijas prasmi u. tml. Jāatceras, ka „nedrīkst pieļaut iespēju atbildēt pareizi, izmantojot
tikai dzīves pieredzi vai vispārīgas zināšanas” (Rokasgrāmata 2004, 65). Līdzīgi kā daudzizvēļu
testelements, tā arī brīvās formas testelements ir noformējams kā jautājums (piemēram, Kuri
ekonomiskie un sociālie faktori vistiešāk ietekmē cenu deflāciju?) vai kā nepabeigtais teikums
(piemēram, Salikts pakārtots teikums ir tāds teikums, kurā...). Iekļaujot pārbaudes darbā brīvās
formas jautājumu, e-mācību sistēma piedāvā brīvu vietu atbildes ierakstīšanai. Audzēkņiem
noteikti norādāms, ka ierakstāmajai atbildei jābūt ne tikai pieņemamai no mācību priekšmeta
satura viedokļa, bet arī atbilstošai latviešu literārās valodas normām. Parasti e-mācību vides
pieļauj latviešu diakritisko zīmju lietošanu, tāpēc audzēkņi var rakstīt pareizā latviešu rakstu
valodā.
Brīvās formas testelementus, kas veidoti, izmantojot jautājumu, ir iespējams diferencēt
pēc apjoma. Pastāv t. s. īso atbilžu testelementi un esejas testelementi. Kā liecina nosaukums,
esejas testelements piedāvā audzēknim iespēju atbildēt uz jautājumu izvērsti. Brīvās formas
testelementu vērtību pārbaudītājs nosaka pēc saviem ieskatiem, taču vērtībai būtu jābūt augstākai
nekā izvēles testelementiem, jo šeit jums ir jānovērtē audzēkņa individuālais sniegums – atbildes
formulēšana saviem vārdiem, nevis tikai izdarītā izvēle, izmantojot piedāvātos variantus.
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Atkarībā no mācību procesā lietotās e-mācību vides pārbaudes darbā izmantojamie testa
jautājuma veidi var būt nedaudz variēti un atšķirīgi, taču pamatos katra e-mācību vide piedāvā
iespējas izveidot un audzēkņu zināšanu pārbaudei piedāvāt četrus iepriekš raksturotos jautājuma
veidus. Jums ir iespēja izraudzīties to īpatsvaru vienā pārbaudes darbā; tas var būt simetrisks –
visi četri testa jautājumu veidi tiek piedāvāti vienādā skaitā – vai asimetrisks – piemēram,
atkarībā no pārbaudes darba mērķa, no pārbaudāmā mācību satura apjoma u. c. aspektiem,
pārbaudes darbā viens jautājuma veids var dominēt pār citiem vai pat pilnībā izslēgt citus.

Kopsavilkums
Pārbaudījumi ir vajadzīgi, lai konstatētu vai mācību procesā ir sasniegts izvirzītais
mācību mērķis un uzdevumi – konkrētas zināšanas un prasmes. Pārbaudījuma veids ir jāizvēlas
tāds, lai ar to varētu pārbaudīt iecerēto. Piemēram, zināšanu apguvi var pārbaudīt ar eksāmenu
vai testu, bet apgūtās prasmes var novērtēt, tikai uzdodot veikt kādu praktisku uzdevumu.
Pārbaudījumus veido pēc noteiktas metodikas, un tiem ir jāatbilst noteiktām prasībām.
E-mācību vidē tradicionāls pārbaudījumu veids ir tests. Testi pēc to konstrukcijas veida ir
klasificējami 2 lielās grupās: slēgtie (ierobežotas izvēles) testi un atvērtie (atbilde brīvā formā)
testi. Arī testu jautājumi pēc to veida ir dalāmi divās grupās: izvēles testelementi jeb izvēles
jautājuma veidi, kur audzēknim ir jāizvēlas viena pareizā atbilde no piedāvātajiem variantiem, un
brīvās formas testelementi, kur audzēknim pašam ir jāieraksta savs atbildes variants. Ar testiem
var labi pārbaudīt zināšanas, taču grūtāk ir veidot tādus testus, kas pārbaudītu audzēkņu izpratni
par kādu mācību satura jautājumu.
Kontroljautājumi un uzdevumi
1. Kādus pārbaudījumu veidus izmanto jūsu mācību priekšmetā un/vai mācību iestādē?
2. Kā iespējams novērtēt audzēkņu zināšanas e-mācību vidē?
3. Vai jūsu mācību priekšmetā/mācību iestādē pārbaudījumu izveide un organizācija atbilst
šeit aprakstītajām prasībām?
4. Kādas ir testu priekšrocības un trūkumi?
5. Kādi ir testa derīguma kritēriji un derīguma noteikšanas metodes?
6. Kādam ir jābūt pārbaudījumam, lai varētu konstatēt, ka mācību rezultātā audzēknis ir
ieguvis prasmi veikt kādu noteiktu uzdevumu?
7. Nosauciet ieguvumus (+) un zaudējumus (–), ar ko juma jārēķinās, iekļaujot testā izvēles
testelementus un brīvās formas testelementus.
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5. E-MĀCĪBU ADMINISTRĒŠANA UN MĀCĪBU ATBALSTA SISTĒMAS IZVEIDE
Kad mācību kurss ir izplānots, visi mācību materiāli un pārbaudījumi (testi) ir izstrādāti,
izmēģināti un attiecīgi koriģēti, jūs tomēr vēl nevarat uzsākt mācību procesu. Vēl ir
nepieciešama rūpīgi izplānota un izstrādāta e-mācību administrēšanas un kvalitātes vadības
sistēma, kā arī mācību atbalsta sistēma.
Administrēšana nodrošina to, ka e-mācību process notiek organizēti un pēc plāna.
Tradicionālajā izglītībā administrēšana ietver lietvedību, nodarbību un pārbaudījumu plānošanu,
kā arī kvalitātes vadību. Tālmācībā un e-mācībās bez tā visa vēl ir mācību resursu nodrošināšana
un mācību atbalsta administrēšana. Visi šie uzdevumi tradicionālajā izglītībā tiek realizēti
mācību programmas līmenī, bet tālmācībā un e-mācībās tie īstenojami arī atsevišķā kursā.
Šajā nodaļā īsumā apskatīsim e-mācību sistēmas elementus un mācību procesa
administrēšanu. Vairāk uzmanības veltīsim mācību atbalstam un kvalitātes vadībai, kas ir ļoti
svarīgas jomas e-mācību īstenošanā.
5. 1. Tālmācības un e-mācību sistēma
Kopumā tālmācību un e-mācības var aplūkot kā vienotu sistēmu (Moore 1996), kurā visi
elementi jeb apakšsistēmas ir savstarpēji cieši saistīti. Sistēmas elementi ir vairāki.
 Kvalifikācijas prasības (kompetence) mācību programmas absolventiem, kas veidojas kā
summa no zināšanām, prasmēm un attieksmēm, kas iegūtas dažādos kursos.
 Mācību stratēģija (nodarbību veidi un uzdevumi, izmantojamās pedagoģiskās metodes
u. c.), kas nodrošina kvalifikācijas prasību sasniegšanu.
 Mācību materiāli u. c. resursi (laboratorijas, datori, prakses vietas u. c.).
 Pārbaudījumu sistēma, kas ļauj konstatēt izvirzīto mācību mērķu sasniegšanu atsevišķos
kursos, bet beigu pārbaudījumā dod iespēju noteikt, vai un kādā līmenī ir sasniegtas
izvirzītās kvalifikācijas prasības.
 Mācību atbalsta sistēma, kas nodrošina audzēkņiem nepieciešamo palīdzību, konsultācijas,
padomu, uzmundrinājumu u. c., tādējādi sekmējot mācību mērķu sasniegšanu.
 Mācību administrēšanas sistēma, kas nodrošina visa mācību procesa plānveida un
saskaņotu norisi, kā arī uzskaiti un kontroli.
 Akadēmiskais, tehniskais un administratīvais personāls ar atbilstošu kvalifikāciju.
 Kvalitātes vadības sistēma (KVS), kas pārrauga, analizē, vērtē un koriģē visu procesu
mijiedarbību un rezultativitāti atbilstoši izvirzītajiem kvalitātes kritērijiem.
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Visiem šiem elementiem jeb apakšsistēmām ir jābūt harmoniskā līdzsvarā un ciešā
mijiedarbībā. Ja kāda no elementiem nebūs vai kāds no tiem būs vājāks nekā citi, labu rezultātu
gaidīt nevar. Piemēram, ja nebūs formulētas (vai būs neskaidri formulētas) kvalifikācijas
prasības, tad nevarēs skaidri formulēt mācību mērķus un izveidot tiem atbilstošus mācību
materiālus un pārbaudījumus. Savukārt ar vislabākajiem mācību materiāliem jūs nesasniegsit
pilnvērtīgu rezultātu, ja nebūs plānots mācību atbalsts, izmantojot šim darbam kvalificētus
konsultantus.
Darbības efektivitāti nodrošina darba dalīšana un specializācija, kā arī moderno
pārvaldības metožu izmantojums. Šāda sistēmiska pieeja attiecināma uz jebkuru izglītības formu
un organizāciju, tikai tālmācībai un e-mācībām ir sava specifika.
5. 2. Administrēšana
Tālmācības administrēšana nozīmē mācību programmas vai atsevišķa tālmācības vai emācību kursa realizācijas plāna īstenošanu. Tā ietver vairākus posmus.
1. Sagatavošanās:
 mācību materiālu izstrāde vai sagāde,
 nepieciešamo telpu iekārtošana un aparatūras iegāde,
 personāla atlase un sagatavošana.
2. Realizācija:
 mācību procesa plānošana, pārraudzība un audzēkņu lietvedība,
 audzēkņu nodrošināšana ar mācību materiāliem un citiem mācību resursiem,
 konsultantu un padomdevēju sagatavošana, iecelšana un pārraudzība; kontaktu
nodibināšana ar audzēkņiem,
 konsultāciju un citu pasākumu plānošana,
 finansējuma piesaistes plānošana un nodrošināšana,
 kvalitātes sistēmas pārraudzība un vadīšana.
5. 3. Mācību atbalsts
Mācību atbalsts ir ļoti rūpīgi jāplāno, un, to realizējot, jāņem vērā audzēkņu vajadzības.
Tā nebūs ne tālmācība, ne e-mācības, ja kursam netiks nodrošināts mācību atbalsts. Šajā nodaļā
jūs varēsit iepazīt mācību atbalsta principus, sistēmas elementus, kā arī dažādas to realizācijas
īpatnības.
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Tālmācībā un e-mācībās audzēkņi vairāk laika pavada, patstāvīgi strādājot ar mācību
materiāliem, nevis nodarbībās kopā ar pedagogiem. Tomēr ar mācību materiāliem vien nepietiek,
lai arī cik labi tie būtu. Audzēkņiem vajadzīgs mācību atbalsts; bez tā viņi parasti nokavē
termiņus vai mācības pat vispār nepabeidz.
Vai jūs esat kādreiz ar labiem nodomiem uzsākuši pašmācības veidā apgūt kādu tēmu vai
priekšmetu? Kā jums veicās? Visticamāk, ka tas beidzās diezgan drīz bez kāda nopietna
rezultāta. Tikai paši neatlaidīgākie spēj sevi organizēt tā, ka uzsākto pašmācības ciklu izdodas arī
pabeigt.
Audzēknis jūtas labāk, ja viņam ir nodrošināts pedagogu, konsultantu un mācību biedru
atbalsts. Audzēknis grib būt piederīgs kādai kopai; tad vieglāk pārvarēt visas grūtības. Dažiem
atbalsts visvairāk vajadzīgs mācību sākumā. Pamazām mācību gaitā audzēkņi kļūst patstāvīgāki,
un tad atbalsts viņiem vairs nav tik svarīgs. Biežāk sastopamās audzēkņu problēmas ir
motivācijas trūkums un bažas par savām spējām. Tātad atbalsta sistēmai būtu jākoncentrējas tieši
uz šo aspektu ievērošanu un grūtību mazināšanu. Audzēkņi bieži ir jāpārliecina, ka viņi spēj
vairāk, nekā paši domā. Visos gadījumos atbalsta sniedzējam būtu jāizmanto tie audzēkņa
sasniegumi, kas viņam jau ir, un, norādot uz tiem, jāmudina doties tālāk.
Kāda veida palīdzība ir vajadzīga audzēkņiem? Visupirms tā ir informācija par kursiem,
to norisi un prasībām. Šo informāciju nodrošina mācību administrēšanas sistēma.
Audzēkņiem nepieciešams padoms, konsultācijas par priekšmetu un iedvesmošana.
Uzsākot mācības, audzēkņiem bieži vien nepieciešams padoms par dažādām lietām, kas nav tieši
saistītas ar kursa tematiku. Piemēram, jautājums par to, kā plānot savu mācību laiku, kā
konspektēt mācību materiālus utt. Uzsākot mācības, noteikti radīsies arī jautājumi par kursa
tēmām. Lai arī cik rūpīgi būtu izstrādāti mācību materiāli, audzēkņiem vienmēr būs jautājumi par
kādiem sarežģītākiem tematiem. Iedvesmošana ir nepieciešama tajos gadījumos, kad audzēknis
sastopas ar grūtībām un to dēļ gatavojas pārtraukt mācības.
Mācību atbalstu galvenokārt nodrošina pedagogi, kuri ir speciāli sagatavoti un darbojas
kā konsultanti un padomdevēji. Konsultanti ir speciālisti konkrētajā mācību priekšmetā, viņi
palīdz audzēkņiem pārvarēt neskaidrības, kuras rodas, apgūstot mācību materiālu. Padomdevēju
uzdevums ir sniegt atbalstu ar mācībām saistītos vispārīgos jautājumos. Dažreiz padomdevēja un
konsultanta lomu var īstenot viens cilvēks.
Par mācību atbalsta sniedzējiem var uzskatīt arī citus audzēkņus, draugus un ģimenes
locekļus. Būtībā mācību atbalstu sniedz arī administratori, tehniķi, bibliotekāri u. c. darbinieki.
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Svarīga nozīme ir arī ģimenes locekļu atbalstam, tāpēc mācību organizatoriem būtu
jākontaktējas ar audzēkņa ģimeni un jāpārrunā, kā kopīgi radīt mācībām labvēlīgus apstākļus un
audzēknim palīdzēt.
Mācību atbalstu var īstenot dažādos veidos, izmantojot dažādas tehnoloģijas. Pats
senākais, bet joprojām populārākais mācību atbalsta veids ir klātienes konsultācija. Tā var būt
gan individuāla, gan grupas konsultācija. Konsultācijai grupā ir tā priekšrocība, ka audzēknis
dzird arī citu uzdotos jautājumus un konsultanta skaidrojumus.
Konsultācijām var izmantot arī dažādas tehnoloģijas: e-pastu, telefonu, tērzēšanas
iespējas Skype, virtuālās diskusiju vides u. c. Audzēkņiem ir jābūt informētiem par to, kādā
formā un kurā laikā (piemēram, pedagoga konsultāciju laikos) vai cik ilgā laikā viņi varēs
saņemt atbildi uz savu lūgumu pēc palīdzības (piemēram, 48 stundu laikā saņems atbildi uz epastu). Katrā skolā vajadzētu izstrādāt konkrētu atbalsta darbību sistēmu un paredzētās laika
normas, ar kurām audzēkņi tiek iepazīstināti, uzsākot mācības. Tas atvieglos atbalsta sistēmas
darbību, ja audzēkņi jau iepriekš būs instruēti par savām tiesībām un iespējām saņemt palīdzību,
turklāt – noteiktā laika intervālā.
Atkarībā no izmantotās tehnoloģijas mācību atbalsts var būt sinhrons un asinhrons.
Sinhronais mācību atbalsts nozīmē, ka nepieciešamā palīdzība tiek saņemta uzreiz, bez
aizkavēšanās. Tā tas notiek klātienes konsultācijā, t. sk. konsultējoties pa telefonu, tērzētavā vai
videokonferences laikā. Visi tie gadījumi, kad atbalsts tiek saņemts pēc noteikta (bet audzēkņiem
zināma) laika, uzskatāmi par asinhronu atbalstu. Tāds ir, piemēram, mācību atbalsts, izmantojot
e-pastu, virtuālo diskusiju vidi u. c. Visos šajos gadījumos audzēknis atbildi saņem pēc īsāka vai
garāka laika. No vienas puses, tas ir slikti, ja uz palīdzību ir jāgaida, taču, no otras puses, šim
variantam ir dažas priekšrocības:
1) saņemtās atbildes audzēknis var rūpīgi izstudēt un pārdomāti sagatavot nākamos
jautājumus – viņam nav jāreaģē uzreiz, kā tas ir klātienes konsultācijā vai telefona sarunā;
2) jautājumi un atbildes ir fiksētas rakstveidā, tāpēc tās saglabājas kā dokumenti un ir
izmantojamas arī vēlāk;
3) pedagogs var veikt jautājumu un atbilžu papildu analīzi un attiecīgi tās rezultātus izmantot
atbalsta sistēmas uzlabošanai. Piemēram, jūs varat sagatavot biežāk uzdoto jautājumu
sarakstu un to kopā ar atbildēm publicēt e-mācību vidē. Ja bieži tiek uzdoti vieni un tie paši
jautājumi, tas nozīmē, ka mācību materiālos, nodarbībās u. c. informatīvos avotos kaut kas
nav pietiekami izskaidrots.
Mācību atbalstam ļoti noderīgas ir diskusijas virtuālajā mācību vidē, kur diskusijas tiek
speciāli stimulētas. To dara izglītots diskusiju moderators, kurš parasti ir arī kursa konsultants.
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Tālmācības un e-mācību kursa konsultanta un padomdevēja loma, kā arī veicamie
uzdevumi būtiski atšķiras no tradicionālās pedagoga lomas un uzdevumiem. Tālmācības un emācību kursa konsultanti un padomdevēji nevada nodarbības un kontaktstundas, nelasa lekcijas.
Tāpēc pedagogiem ar skolotāja darba pieredzi tiek piedāvātas mācības, kurās var apgūt
konsultanta un padomdevēja darba specifiku. Bieži vien tas ir grūts uzdevums, jo iepriekšējā
darba pieredze traucē „pārslēgties” uz jauno lomu. Būtu vēlams, ka pats pedagogs apgūtu
kādu mācību priekšmetu (piemēram, tālākizglītībā) e-mācību formā. Tas viņam palīdzētu
izprast gan audzēkņa vajadzības, gan konsultanta funkcijas. Tāpat ieteicams sākumā
pastrādāt kopā ar kādu pieredzējušu e-mācību konsultantu.
Visupirms ir jāievēro, ka audzēkņi mācās paši un konsultanta uzdevums ir tikai palīdzēt
un motivēt, nevis mācīt. Savukārt klātienes konsultācijās, kā arī virtuālajās diskusijās konsultanta
uzdevums ir
 atbildēt uz jautājumiem un izskaidrot nesaprotamās vietas mācību materiālā (tās tūlīt tiek
atzīmētas un ieteiktas koriģēšanai);
 rosināt audzēkņu pārdomas un diskusiju par atsevišķām mācību satura tēzēm, teorijām,
faktiem;
 dot piemērus un izklāstīt savu pieredzi, lai labāk ilustrētu un izskaidrotu mācību saturu un
audzēkņu atmiņā nostiprinātu mācīto;
 dažādos veidos stimulēt un motivēt audzēkņus aktīvām mācībām.
Konsultantam jābūt tādam speciālistam, kuram ir


dziļa izpratne par mācību priekšmetu, t. sk. zināšanas par jaunākajiem sasniegumiem jomā;



zināšanas par to, kā audzēkņi mācās un kā viņiem palīdzēt apgūt šo prasmi – mācīties;



spējas ieinteresēt audzēkņus par mācību priekšmetu un motivēt viņus mācībām;



iemaņas ievērot audzēkņu individuālo iespēju un mācību stilu atšķirības;



zināšanas par speciālajām prasībām, ko izvirza tālmācība un e-mācības;



vēlme mērķtiecīgi, neatlaidīgi, apzinīgi, konstruktīvi un operatīvi kontaktēties ar
audzēkņiem;



motivācija iedrošināt un pamudināt audzēkņus jebkuros apstākļos;



zināšanas, kā nodrošināt atgriezenisko saiti, parādot audzēkņiem viņu sasniegumus ceļā uz
kursa apguves mērķi;



spēja efektīvi izmantot atgriezenisko saiti no audzēkņu puses, lai pilnveidotu savas
konsultanta prasmes (ODL Quality Standards 1998; Ozoliņa u. c. 2003).
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Daži motivējoši jautājumi, kurus mācību atbalsta konsultanti var uzdod audzēkņiem: Kā
jums veicas ar mācībām?; Kā veicās ar 3. kontroldarbu? Parasti jautājumi, bet tas nozīmē, ka
konsultants ir izrādījis interesi. Audzēknis var atbildēt: „Viss kārtībā!”, bet var arī atklāt
problēmas, par kurām pats nav uzdrošinājies jautāt. („Konsultants ir ļoti aizņemts, bet es viņu
traucēju par tādiem sīkumiem.”) Šādu konsultanta interesi sauc par apsteidzošajām
konsultācijām, un šī pieeja ir ļoti efektīva, it sevišķi tajos gadījumos, kad audzēknis acīmredzami
atpaliek no mācību grafika.
Mācību atbalsts, ko konsultants var sniegt audzēknim, ir daudzveidīgs:
 palīdzēt plānot laiku,
 palīdzēt apgūt mācību prasmes,
 risināt tehniskas problēmas,
 konsultēt par kursu,
 dot padomus, kā rakstīt kontroldarbus,
 izskaidrot, kādi būs pārbaudījumi,
 izraisīt pārdomas un diskusijas,
 palīdzēt saistīt kursu ar darbu un pieredzi,
 pastāstīt, kā iegūt finansiālu atbalstu,
 risināt dažādas psiholoģiskas problēmas.
Arvien biežāk pedagogi norāda uz to, ka audzēkņiem ir nepilnīgas vai pat ļoti neattīstītas
mācīšanās/studēšanas prasmes. Tas novērojams gan tradicionālajā mācību procesā, gan
tālmācībā. Tālmācības universitātes un arī citas mācību iestādes piedāvā speciāli sagatavotus
kursus iesācējiem vai pašmācības mācību materiālus mācīšanās prasmju attīstīšanai. Šie materiāli
palīdz audzēkņiem apgūt patstāvīgu mācību organizēšanas principus (darba galds un aprīkojums,
laika plānošana u. c.), kā arī izprast atmiņas un uztveres īpatnības. Tiek sniegti padomi un
praktiski vingrinājumi, kas palīdz attīstīt dažādas studēšanas prasmes (dažādas lasīšanas
stratēģijas, konspektēšanu, esejas rakstīšanu, gatavošanos eksāmenam u. c.).
Ļoti svarīgi katram audzēknim ir precīzi saprast motivāciju – kāpēc es izvēlējos šo
profesiju? Tas var izklausīties paradoksāli, taču reizēm šo motīvu formulēšana rada grūtības.
Motivāciju ir svarīgi zināt arī mācību organizatoram un konsultantam, jo tas palīdzēs izvēlēties
labāko mācību stratēģiju un uzturēt audzēkņa motivāciju.
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5.4. Kvalitātes vadība
Pēdējā laikā daudz runā par kvalitatīvu izglītību, taču nereti katrs ar to saprot pilnīgi kaut
ko citu, jo kvalitātes jēdziens ir ļoti daudzpusīgs. Piemēram, Ulfs Daniels Ēlers (Ehlers 2004) emācībās nošķir septiņas kvalitātes jomas – studiju atbalsts, sadarbība, tehnoloģija,
izmaksas/ieguvumi, informācijas caurspīdīgums, kursa struktūra, didaktika. Visi šie aspekti ir
jāņem vērā, ja runājam par augstu kvalitāti e-mācībās. Arī Maikls Mūrs (Moore 1996) uzsver, ka
kvalitātes vadībai ir ļoti būtiska nozīme e-mācībās un tai ir jāaptver visi sistēmas elementi.
Izglītība būtiski atšķiras no tradicionāliem pakalpojumiem, kur ir nodalīts klients un
pakalpojuma sniedzējs. Izglītības jomā nav iespējams sniegt kvalitatīvu pakalpojumu, ja
„klients”, t. i., audzēknis, nesadarbojas ar pakalpojuma sniedzēju – profesionālās izglītības
iestādi un pedagogu. Klientam ir pašam jāpiedalās „pakalpojuma saņemšanā” . Arī šis
apstāklis neļauj vienkārši pārņemt citās jomās izmantotās kvalitātes vadības metodes.
Šajā metodiskajā līdzeklī nav iespējams aptvert visus kvalitātes vadības aspektus, tāpēc
apskatīsim tikai dažus būtiskākos principus un risinājumus.
Izstrādājot tālmācības un e-mācību principus un metodiku, jau pašos pirmsākumos tika
uzsvērts, ka ir jānodrošina augsta kvalitāte. Pagājušā gadsimta 60.–70. gados augstākajā izglītībā
tas nozīmēja, ka tālmācībai, salīdzinot ar labākajām pasaules universitātēm, ir jānodrošina
konkurētspējīgs izglītības piedāvājums. Uz šādu mērķi arī ir orientēta tālmācības metodika.
Tālmācībā ļoti mērķtiecīgi analizē mērķgrupas (šajā gadījumā – audzēkņu) spējas un
vajadzības. Kādas ir profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu vajadzības? Te nav runa par atpūtu
un izklaidi, bet gan par to, kādas zināšanas un prasmes ir jāapgūst mācību procesā, lai atbilstoši
profesijas standarta prasībām varētu sekmīgi veikt amata pienākumus. Atbilstoši šīm spējām un
vajadzībām formulē mācību mērķi (iegūstamās zināšanas un prasmes) un izstrādā tāda mācību
stratēģija, kas nodrošina šo mērķu sasniegšanu. Vēl atliek izveidot tādu pārbaudījumu sistēmu,
kas tiešām ļauj kontrolēt, vai mērķis ir sasniegts, un plānošana ir pabeigta. Vajag vēl tikai dažus
„sīkumus”: kvalitatīvus mācību materiālus, labi sagatavotus pedagogus un administratorus,
tehnoloģisko nodrošinājumu un, protams, uzraudzību, lai viss notiktu tā, kā plānots.
Pastāv dažādi kvalitātes standarti un kvalitātes vadības modeļi, piemēram, ISO 9000
standarti, Visaptverošā kvalitātes vadība (Total Quality Management – TQM), kurus lieto
kvalitātes pārvaldībai organizācijās.
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Arī e-mācību jomā ir mēģinājumi ieviest standartus, piemēram, CEN (European
Committee for Standartization) dokuments CWA 146442 par tehnoloģiju izmantošanu izglītībā.
Lielbritānijas Tālmācības Kvalitātes Padome (The Open and Distance Learning Quality Council)
jau 1998. gadā ir izstrādājusi standartus, kuri tiek papildināti un jaunākā versija ir atrodama
organizācijas mājas lapā (ODL QC Standards 2006). Vecākā standartu versija ņemta par pamatu
dokumentam latviešu valodā „Tālmācības (brīvo studiju) kursu kvalitātes novērtēšana un
akreditācija” (Slaidiņš, Kapenieks 2003), un tas atrodams AIKNC mājas lapā.
Šajos standartos ir doti norādījumi, kā jārīkojas un kas ir jāievēro, lai sniegtu kvalitatīvu
izglītības pakalpojumu e-mācību formā. Diemžēl šī joma ir tik daudzveidīga, ka visiem
iespējamajiem variantiem nav iespējams izstrādāt vienotus kvalitātes kritērijus, ja nu vienīgi –
var formulēt dažus pamatprincipus. Tas arī atspoguļojas iepriekš minētajos standartos, proti, tie
ir diezgan vispārīgi. Turklāt vēl jāņem vērā, ka tehnoloģijas strauji attīstās un parādās arvien
jauni risinājumi, kas vairs neiekļaujas tradicionālajās shēmās.
Viens no kvalitātes vadības risinājumiem e-mācībās varētu tikt raksturots kā „ekspertu
vērtējums”. Tas nozīmē, ka eksperti ar pieredzi e-mācību jomā vērtē citas organizācijas e-mācību
sistēmu un apmainās ar pieredzi.
Apkopojot dažādus standartu un rekomendācijas, var secināt, ka galvenie ieteikumi emācību kvalitātes nodrošināšanai profesionālās izglītības iestādēs ir vairāki.


Profesionālajām izglītības iestādēm ir jāizstrādā, jāvada un jāuzlabo procesi tā, lai pilnībā
apmierinātu gan audzēkņu, gan darba devēju vajadzības.



Lai nodrošinātu izcilu kvalitāti visos aspektos, personālam, kas iesaistīts mācību procesa
nodrošināšanā un mācību materiālu izstrādē, ir jābūt atbilstoši kvalificētam un
kompetentam. Vajadzības gadījumā personāls ir jāizglīto.



Izglītības iestādei kopumā un katram pedagogam individuāli savā mācību priekšmetā ir
regulāri jāveic pašnovērtējums un jāpārskata sasniegtie rezultāti.



Profesionālās izglītības iestādei audzēkņi ir jāuzskata gan par klientiem, gan par
sadarbības partneriem mācību mērķu kopīgai sasniegšanai.



Izglītības iestādei ir jāsniedz audzēkņiem pilnīga informācija par mācību procesu,
prasībām un iegūstamo profesionālo kompetenci.



Izvirzīto mērķu sasniegšanai jāizstrādā vispiemērotākā mācību stratēģija un jāizvēlas
atbilstoša tehnoloģija. Šī izvēle ir regulāri jāizvērtē un vajadzības gadījumā – jākoriģē.

2

ftp://ftp.cen.eu/PUBLIC/CWAs/e-Europe/WS-LT/cwa14644-00-2003-Jan.pdf
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Jāizmanto kvalitatīvi mācību materiāli.



Jāizvērtē pārbaudījumu rezultāti, kā arī jāveic audzēkņu, pedagogu un darba devēju
aptaujas; aptauju rezultāti ir rūpīgi jāanalizē, un izteiktie aizrādījumi un ierosinājumi
jāņem vērā, koriģējot mācību procesu un/vai atbalsta sistēmu.



Virzībā uz izcilību ir jāizmanto pašnovērtējums un ārējo ekspertu vērtējums.
Pamatojoties uz tiem, jāizstrādā priekšlikumi turpmākai attīstībai un kvalitātes pilnveidei.

Kopsavilkums
Šajā nodaļā apskatījām, kas vēl bez e-mācību kursa materiāliem, testiem u. c. ir
vajadzīgs, lai uzsāktu e-mācības.
Vispirms ir jāsaprot, ka e-mācības ir sistēma, kas sastāv no daudziem elementiem. Tie ir
izvirzītie mācību mērķi un mācību stratēģija, mācību materiāli un nodarbības, pārbaudījumi un
mācību atbalsta sistēma, administratīvā sistēma un kvalitātes vadība, kā arī – pats galvenais –
kvalificēti pedagogi (arī e-mācību metodikā). Tam visam ir jābūt līdzsvarā un jādarbojas
saskaņoti.
Ja e-mācības plānojat pamēģināt ne tikai vienā mācību priekšmetā, bet ieviest visā
mācību iestādē, tad noteikti ir jāizveido iespējami pilnīga sistēma. Tā sastāv no administrēšanas,
kvalitātes vadības un mācību atbalsta apakšsistēmām, kas ietver gan plānošanu un lietvedību,
gan tehnoloģisko un metodisko atbalstu pedagogiem, gan arī audzēkņu atbalstu.
E-mācību īstenošanas procesā ļoti svarīga ir audzēkņu atbalsta sistēma. Pats galvenais ir
katram audzēknim radīt un uzturēt motivāciju mācīties. Bez mācīšanās nav iespējams sasniegt
plānotos rezultātus. Audzēknim ir jājūt, ka viņš(-a) nav atstāts(-a) viens(-a), bet jebkurā brīdī var
saņemt palīdzību no pedagogiem un mācību biedriem, ja pietrūkt kāda informācija, ja nevar
atrisināt kādu problēmu, kaut ko nevar saprast vai ja vienkārši tas viss ir apnicis un vajadzīgs
uzmundrinājums. Bieži vien audzēknim ir motivācija mācīties, bet viņš to neprot. Tad ir jāpalīdz
apgūt mācīšanās prasmes.
Atbalsta sniegšanai var izmantot dažādas tehnoloģijas: telefonu, e-pastu, diskusiju
forumus u. c. Atbalsta sniegšana notiek arī individuālajās klātienes konsultācijās vai grupas
nodarbībās. Reizēm noder sinhronais atbalsts (tūlīt un tagad), bet citās reizēs labāks ir
asinhronais atbalsts.
Konsultantiem, kuri strādā e-mācību sistēmā, tiek izvirzītas noteiktas prasības. Atbalsta
sniedzējiem pedagogiem ir jāspēj pārorientēties no pedagoga, kas māca, uz konsultantu, kas tikai
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palīdz mācīties. Tāpēc pedagogiem ļoti noderīgas ir mācības par atbalsta sniegšanas principiem
un metodēm. Vēlama būtu arī prakse kāda pieredzējuša konsultanta vadībā.
Kvalitātes vadības jomā profesionālās izglītības iestādei ir jāievieš kāds no organizāciju
kvalitātes vadības modeļiem un jāievēro galvenie kvalitātes nodrošināšanas principi. Vairāk par
kvalitātes vadības modeļiem un principiem atradīsit „Labās Prakses rokasgrāmatā” (Slaidiņš
2005) un citos jau tekstā pieminētajos literatūras avotos.
Kontroljautājumi un uzdevumi
1. Pārdomājiet, kā atšķiras pedagoga konsultanta un pedagoga lektora darba uzdevumi un
darbības stils.
2. Kā jūsu izglītības iestādē tiek veikta kvalitātes vadība?
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NOBEIGUMS
Tālmācība un e-mācības nāk ar jaunu izglītības filozofiju un metodiku, kur galvenie
principi ir atvērtība un elastība. Abi šie principi kopā nozīmē, ka izglītībai ir jābūt pieejamai
visiem un mācību procesā visas metodes un tehnoloģijas ir derīgas, ja tās palīdz sasniegt mērķi.
Arī pedagogiem ir jākļūst atvērtiem un elastīgiem gan attiecībās ar audzēkņiem, gan mācību
metožu izvēlē.
Straujā tehnoloģiju attīstība liek profesionāļiem visu laiku sevi pilnveidot, lai neatpaliktu.
Savukārt audzēkņiem ir ļoti svarīgi jau profesijas apguves laikā iegūt patstāvīgas mācīšanās
prasmes, prasmi izmantot globālos informācijas resursus, prasmi apmainīties ar informāciju un
prasmi mācīties, sadarbojoties e-vidē. Tradicionālā mācību procesa papildināšana ar e-mācībām
profesionālās izglītības iestādēs dod iespēju apgūt šīs jaunās prasmes, kas ir vitāli nepieciešamas
uz zināšanām balstītajā nākotnes ekonomikas modelī.
Patiesībā mēs mācāmies ik brīdi, gandrīz katrā dzīves situācijā – risinām problēmas,
meklējam jaunu informāciju, prasām padomu u. tml. Klātienes nodarbības kādā mācību
priekšmetā ir tikai dažas stundas nedēļā, bet e-mācību vidē audzēkņi paši var mācīties jebkurā
laikā un vietā. Katrā brīdī, kad kāda doma ienāk prātā, audzēknis var operatīvi piekļūt mācību
materiālam, meklēt nepieciešamo informāciju arī internetā, uzdot jautājumu pedagogam vai
saviem grupas biedriem. Elektroniskās tehnoloģijas un e-mācību vides veicina aktīvu
dzīvesveidu, kurā mācības kļūst par ikdienas dzīves sastāvdaļu.
E-mācību vide dod iespēju realizēt jaunas, klātienē grūti īstenojamas mācību darbības, kā
arī nodrošina efektīvu klātienes nodarbību atbalstu. Pedagogs e-mācību vidē var ievietot visus
mācību materiālus, kā arī saites uz citiem resursiem globālajā tīmeklī. Aktīvu mācību
veicināšanai e-mācību vidē var veidot testus pašpārbaudei. Pēc kādas tēmas apgūšanas audzēknis
veic testu, un pats konstatē, cik veiksmīgi ir apguvis šo tēmu. Komunikācijas prasmju attīstībai
un padziļinātai tēmas izpratnei var organizēt diskusijas starp audzēkņiem. Pedagogs uzrauga
procesu kā moderators un iejaucas, ja diskusijā parādās kļūdaina informācija vai secinājumi.
Sadarbības prasmju veicināšanai audzēkņiem var uzdot veikt mācību projektu. Projekta komanda
šajā vidē plāno un organizē darbu, komunicē, kā arī glabā dokumentus. Ļoti efektīvi e-mācību
vidi var izmantot komunikācijai ar audzēkņiem, patstāvīgi veicamo darbu iesūtīšanai,
novērtēšanai un izlaboto darbu saņemšanai. Tāpat var rosināt audzēkņiem savstarpēji vērtēt
citam cita mājas darbus. Katrā ziņā iespēju ir ļoti daudz.
E-mācību ieviešana sākas ar ļoti rūpīgu plānošanu. Vispirms precīzi jāizanalizē un
jāuzraksta, kuras profesijas standartā noteiktās zināšanas un prasmes audzēknim ir jāapgūst tieši
jūsu mācību priekšmetā. Tālmācībā to sauc par mērķa grupas vajadzību analīzi. Jums ir labi
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jāpazīst savi audzēkņi. Kādas ir viņu priekšzināšanas un gatavība apgūt nepieciešamās zināšanas
un prasmes? Vai viņiem jau ir bijusi saskare ar priekšmeta jomu, un kāda ir viņu interese par to?
Kādas ir viņu mācīšanās prasmes, sadarbības prasmes, datorprasmes, intereses u. c. ? Vai viņiem
mājās (vai citur) ir pieejams dators ar interneta pieslēgumu? Atbildes uz šiem un vēl daudziem
līdzīgiem jautājumiem ir ļoti svarīgas, lai izveidotu mācību programmu un īstenotu efektīvu
mācību procesu.
Ja ir noskaidrots, kādas zināšanas un prasmes audzēkņiem konkrētajā mācību priekšmetā
ir jāapgūst, tas jāformulē kā mācību mērķis un uzdevumi: „Šajā mācību priekšmetā audzēkņi
apgūs... . Šo mācību kursu beidzot, audzēknis zinās... definīciju, zinās... īpašības un pratīs
izrēķināt..., pratīs veikt... operāciju u. tml.” Mācību mērķis un uzdevumi tālāk tiek konkretizēti
un detalizēti, sadalot tos pa nodarbību tēmām. Mācību mērķa un uzdevumu formulējumiem ir
jābūt konkrētiem un precīziem, lai varētu pārbaudīt, vai tiešām tie ir sasniegti mācību
nobeigumā. Piemēram, ja programmā rakstīts... būs iepazinies ar... tehnoloģiju...”, tad – kā to var
pārbaudīt? Bet, ja rakstīts, ka audzēknim jāprot regulēt darba režīmu un veikt kādas konkrētas,
vārdā nosauktas darbības, tad to jau var pārbaudīt.
Kā panākt, lai audzēkņi iegūtu tās zināšanas un prasmes, kuras esam uzskaitījuši? Jums ir
jāsagādā mācību materiāli, jāplāno mācību nodarbības un pārbaudījumi tā, lai audzēkņi tiešām
sasniegtu izvirzītos mērķus. To sauc par mācību stratēģiju. Tas ir ļoti vienkārši – atbilstoši
mācību mērķiem pedagogs izvēlas tādus mācību uzdevumus, kurus veicot, audzēkņi apgūst
vajadzīgo prasmi, un beigās ir tieši tāds pārbaudījums, ar kura palīdzību var konstatēt, vai šī
prasme tiešām ir apgūta. Tas attiecas uz visām mācību priekšmeta tēmām. Piemēram, teorētisko
zināšanu apguvi var pārbaudīt ar eksāmenu vai testu. Ar testiem var labi pārbaudīt zināšanas, bet
grūtāk ir izveidot tādus testus, kas pārbaudītu izpratni. Kādas prasmes apguvi var pārbaudīt, tikai
uzdodot veikt konkrētu praktisku uzdevumu.
Mācību materiāliem ir jābūt orientētiem uz audzēkņu vajadzībām un izstrādātiem tā, lai
tie būtu noderīgi audzēkņiem ar dažādiem mācīšanās stiliem. Viens no būtiskākajiem e-mācību
materiālu kvalitātes rādītājiem ir tā saprotamība un izmantojamība bez pedagoga palīdzības.
Lai mācību process e-mācību vidē būtu efektīvs, ir jābūt regulārai informācijas apmaiņai
starp audzēkni un pedagogu, nodrošinot abpusēju atgriezenisko saiti. E-mācību vidē audzēknis
var ātri saņemt nepieciešamo konsultāciju vai komentārus par savu izpildīto patstāvīgo darbu.
Redzot, kādas grūtības audzēkņiem sagādā konkrētu tēmu apguve, pedagogs var koriģēt mācību
procesu vai mācību materiālus.
E-mācību īstenošanas procesā ļoti svarīga ir audzēkņu atbalsta sistēma. Pats galvenais ir
radīt un uzturēt motivāciju mācīties katram audzēknim. Bez tās nav iespējams sasniegt plānotos
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rezultātus. Audzēknim ir jājūt, ka viņš nav atstāts viens, bet jebkurā brīdī var saņemt palīdzību
no pedagogiem un mācību biedriem, ja pietrūkt informācijas, ja nevar atrisināt kādu problēmu, ja
kaut ko nevar saprast vai ir vajadzīgs uzmundrinājums. Bieži vien audzēknim ir motivācija
mācīties, bet viņš to neprot. Tad ir jāpalīdz viņam apgūt mācīšanās prasmes.
E-mācības, kā redzams, ir vienota sistēma ar savstarpēji saistītiem elementiem un
procesiem. Tās pamatā ir konstruktīvisma pedagoģijas nostādne, ka nevienam neko nevar
iemācīt, bet var radīt tādus apstākļus, kas veicina katra paša mācīšanos. Sistēmu veido
mācību mērķis un uzdevumi, mācību stratēģija, mācību materiāli un nodarbības, bet pats
galvenais – e-mācību metodikā kvalificēti pedagogi. Tam visam ir jābūt līdzsvarā un jādarbojas
saskaņoti.
Ja plānojat e-mācības izmēģināt ne tikai vienā mācību priekšmetā, bet ieviest tās visā
mācību iestādē, noteikti ir jāizveido pilnīga e-mācību sistēma. To veido administrēšana,
kvalitātes vadība un mācību atbalsta apakšsistēmas, kas ietver gan plānošanu un lietvedību, gan
tehnoloģisko un metodisko atbalstu pedagogiem.
Lai jums veicas, lai pietiek spēka un pacietības iecerēto īstenot!
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PIELIKUMI

1. E-mācību terminu skaidrojošā vārdnīca
Atgriezeniskā saite

Atklātā universitāte

Atvērtais pirmkods

Atvērtais tests

Brīvās formas
testelements
Brīvās studijas

A
Paņēmiens informācijas iegūšanai par mācību procesa
rezultātiem un tās izmantošana procesa koriģēšanai. Viens no
svarīgākajiem e-mācību sistēmas elementiem.
Atgriezeniskā saite sevišķi svarīga ir e-mācību kursa
izmēģinājuma laikā. Iegūtā informācija ļauj veikt
nepieciešamās korekcijas mācību materiālos vai mācību
atbalsta sistēmā.
Mācību iestāde, kas sniedz augstāko izglītību pieaugušajiem
neatkarīgi no viņu iepriekšējās formālās izglītības līmeņa.
Atklātajai universitātei raksturīga plaša tālmācības
izmantošana un ierobežota apjoma klātienes nodarbības.
Mācību procesā tālmācībai raksturīga rūpnieciskā pieeja un
darba dalīšana. Mācību materiālus izstrādā darba grupas,
kurās iekļauti vislabākie profesori un citi speciālisti.
Pierakstīšanos uz kursiem un mācību materiālu izsūtīšanu
nodrošina speciāls dienests. Mācību laikā studentus konsultē
īpaši sagatavoti konsultanti. Konsultācijas notiek klātienē, pa
telefonu vai, izmantojot citas tehnoloģijas. Studentu
pārbaudes darbus vērtē vēl cita speciālistu grupa.
Sistēma, kad reģistrētā persona var programmu lejupielādēt
par brīvu, ieskaitot tās avota kodu. Programmatūra tiek
nepārtraukti, kolektīvi un brīvprātīgi papildināta, un jaunā
versija atkal tiek nodota bezmaksas lietošanai. Atvērtā
pirmkoda kustība veidojusies pēc principa: mēs visi kopā
esam gudrāki nekā viens no mums, tāpēc kolektīvi dalīsimies
zināšanās.
Tests, kurā ir neierobežota atbilžu daudzveidība uz
jautājumiem (testelementiem). Atbilžu saturu nevar iepriekš
paredzēt.
B
Testa jautājums vai brīvu atbilžu uzdevums, kurā audzēknis
var demonstrēt savas spējas argumentēšanā, izskaidrošanā,
pamatošanā utt. Tādi var būt ¼ daļa no visiem testa
uzdevumiem.
Tālmācībā plaši īstenots princips, ko raksturo atvērtība un
elastība mācību procesa plānošanā un realizācijā. Par
tālmācību (plašā nozīmē) vai brīvajām studijām uzskatāma
jebkura izglītošana, kurā cilvēkam, kas mācās, atvēlēta liela
rīcības brīvība, bet pakalpojuma sniedzējs šo procesu visādi
atbalsta un sekmē. Brīvajām studijām pieskaitāma gan
tradicionālā neklātienes izglītība, gan on-line kursi un
mijiedarbīgi CD-ROM, gan dažādi klātienes kursi, ja tajos
būtisks ir elastības un pašmācības elements un mācību atbalsts
ir neatņemama mācību procesa sastāvdaļa.
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Informācija

Informācijas
sabiedrība

E
Viena no vissvarīgākajām e-mācību sistēmas priekšrocībām:
programma tiek pielāgota audzēkņiem tā, lai maksimāli
izmantotu viņa stiprās puses un novērstu kļūdas. Sekojot
audzēkņa darbam, pedagogs izlemj, kuri vingrinājumi
audzēknim ir vissvarīgākie, un pēc tam attiecīgi pielāgo
mācību programmu.
Tālmācības attīstības posms, kurā plaši izmanto elektroniskās
tehnoloģijas un multimediju iespējas, balstoties uz tālmācības
filozofiju un metodoloģiju.
Plašākā nozīmē – speciāli organizēts mācību kurss, kurā
izmantotas elektroniskās tehnoloģijas – telekomunikāciju un
datoru tīkli, multimediju CD-ROM, kā arī radio un TV
apraide, audio/video ieraksti, interaktīvā TV u. c. tehnoloģijas.
Šaurākā nozīmē – tiešsaistes (on-line) mācības datortīklā.
Mācību programmas vai atsevišķa tālmācības vai e-mācību
kursa realizācijas plāna īstenošana. Tā ietver divus galvenos
posmus: sagatavošanos un realizāciju.
Mācību procesa īstenošanai izveidota speciāla elektroniska
(virtuāla) vide, kura pieejama vietējā datortīklā vai internetā.
Elektroniskajā vidē izvietota informācija par kursu/mācību
priekšmetu, mācību materiāli u. c. resursi, pašpārbaudes testi
un kontroldarbi, kā arī šeit ir vieta diskusijām un iespēja
saņemt studiju atbalstu. Šajā virtuālajā vidē kopā mācās kursa
dalībnieki, un tādā veidā tiek kompensēts klātienes kontaktu
trūkums, kas raksturīgs tālmācības un neklātienes studijām.
G
Globāla hiperteksta sistēma (arī www un web), kas izmanto
internetu kā informācijas transportēšanas mehānismu.
Hiperteksta sistēmu veido informācija, kas sadalīta atsevišķās
vienībās, kuras saistītas ar īpašām asociatīvām saitēm –
hipersaitēm, tādējādi veidojot tīmekli. Novietojot kursoru uz
kādas no hipersaitēm un noklikšķinot peli, interneta pārlūks
parāda uz datora monitora attiecīgo informāciju. Šādu
navigācijas procesu globālajā tīmeklī parasti sauc par
pārlūkošanu.
H
Detalizēta informācijas pārlūkošanas un ieguves sistēma, kas
lietotājam ļauj izgūt informāciju no savstarpēji saistītiem
dokumentiem neatkarīgi no to izvietojuma datora atmiņā vai
globālajā tīmeklī.
I
Informācija ir ziņojums (dati), kurus cilvēks saprot un spēj
izmantot. Informācijai atšķirībā no datiem ir jēga. Mācību
procesā cilvēks informāciju pārvērš zināšanās. Sākumā viņš
vienkārši atceras informāciju, tad sāk to izprast (rodas jēga),
bet turpmāk jau spēj to izmantot, analizēt, kombinēt dažādos
veidos un veidot jaunas zināšanas.
Ilgtermiņa attīstības process, kā rezultātā veidojas un attīstās
augsti izglītotu indivīdu kopiena un uz zināšanām balstīta
59

Informācijas
tehnoloģija
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ekonomika (zināšanu ekonomika), kas sekmē visas
sabiedrības un ikviena indivīda dzīves līmeņa pieaugumu.
Informācijas vākšanas, pārveidošanas, uzglabāšanas un
pārraides metožu kopums, ko secīgi lieto datu apstrādes un
sakaru (komunikāciju) sistēmās un kas pamatojas uz
datortehnikas un sarežģītas programmatūras izmantošanu.
Informācijas tehnoloģija var būt gan īpaša darbības sfēra, gan
arī visās sfērās izplatīts darbības veids. Informācijas
tehnoloģijai būtiska nozīme ir skolas mācību procesā,
gatavojot skolēnus dzīvei nākotnes sabiedrībā, tāpēc arvien
vairāk dažāda līmeņa skolās kā mācību palīglīdzekli izmanto
datorus.
Metožu kopums, kura pamatā ir aktīva komunikācija un
informācijas meklēšana pretstatā pasīvai vērotāja un klausītāja
lomai mācību procesā. Šīs grupas metodes veicina audzēkņu
patstāvīgas domāšanas un vērtēšanas iemaņu attīstību, kur
galvenās pazīmes ir neatkarība no citu viedokļa, personiskās
patiesības meklējumi, prasme loģiski sakārtot un formulēt
savas doma, argumentēt savus uzskatus. Tāpat interaktīvās
mācības attīsta produktīvas sadarbības iemaņas, prasmi
uzklausīt cita viedokli, māca iecietību, diskusijas kultūru,
prasmi izmantot savu pieredzi un apgūt jaunu. Biežāk lietotās
interaktīvās mācību metodes ir projekti, lomu spēles,
diskusijas, imitācijas, situāciju analīzes u. c.
Tāds testa jautājuma veids, kad audzēknis atbildei izvēlas
vienu no piedāvātajiem atbilžu variantiem. Pastāv trīs izvēles
testelementu veidi:
1) patiess/nepatiess vai jā/nē testelements;
2) daudzizvēļu testelements;
3) savietošanas jeb pieskaņošanas testelements.
K
Nepieciešamās zināšanas, profesionālā pieredze, izpratne kādā
noteiktā jomā, jautājumā un prasme zināšanas un pieredzi
izmantot konkrētā darbībā.
Mācību forma, kurā tradicionālās klātienes jeb klases mācības
apvienotas (papildinātas) ar e-mācībām un tehnoloģiju
izmantojumu. Mācību procesa pamatā ir tradicionālo klases
mācību apvienojums ar nodarbībām un patstāvīgo darbu emācību vidē klasē, kā arī zināšanu ieguve no informācijas
resursiem globālajā tīmeklī.
Pedagoģijas virziens, kura pamatprincips: iemācīt nevienam
neko nevar, var radīt tikai vislabvēlīgākos apstākļus, lai
cilvēks mācītos pats. Tāpēc galvenais akcents tiek likts uz
katra audzēkņa iepriekšējo pieredzi, to aktualizāciju, kas
palīdz viņam konstruēt jaunas zināšanas. Liela nozīme ir
bagātai mācību videi – mācību materiāliem, informācijas
tehnoloģijām, arī globālajam tīmeklim.
M
Neatņemama tālmācības sastāvdaļa, bez kuras tālmācība
pārvēršas par pašmācību. Pieredze rāda, ka pat vislabākie
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Mācību materiāls

Multivide
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tālmācības studiju materiāli nespēj nodrošināt labu rezultātu
bez mācību atbalsta sistēmas. Audzēknim arī jānodrošina
nepieciešamā palīdzība sekmīgām mācībām. Mācību atbalsta
sistēmas pamatā ir atgriezeniskā saite, kuru var īstenot
dažādos veidos. Arī mācību atbalsta sistēmu var īstenot
visdažādākajā veidā, bet parasti to realizē speciāli sagatavoti
padomdevēji un konsultanti.
Atbalsts un palīdzība audzēkņiem var būt ļoti daudzveidīga –
sākot no sapratnes nodrošinājuma ģimenē un iedrošināšanas
līdz konsultācijām par speciāliem jautājumiem un
kontroldarbu kļūdu analīzes.
Viena mācību materiāla patstāvīga daļa, kas parasti tiek
plānota viena mācību mērķa sasniegšanai. Ideja šādām
autonomām mācību materiālu daļām ir tāda, ka tās var
izmantot atkārtoti un dažādi kombinēt, veidojot jaunus kursus.
Katra mācību materiāla daļa satur trīs elementus:
(1) informāciju (tēmas satura izklāstu);
(2) aktivitāti (vingrinājumus vai uzdevumus);
(3) pārbaudījumu (testu u. c., kas pārbauda sasniegto mērķi).
Tālmācībā izmanto speciāli sagatavotu mācību materiālu, kas
paredzēts tieši patstāvīgām mācībām un veidots it kā dialoga
formā. Visizplatītākie ir drukātie mācību materiāli
mijiedarbīga teksta formā. Sarežģītākās lietas izskaidro,
kombinējot dažādus paņēmienus – aprakstu, shēmas,
zīmējumus, matemātikas formulas, tematizētu dialogu,
praktiskus piemērus u. c. Vajadzības gadījumā drukāto
mācību materiālu papildina audio kasetes vai radio raidījumi,
videokasetes vai TV raidījumi, datorprogrammas, CD-ROM
u. c. modernā tehnoloģijā veidoti mācību materiāli. Plānojot
tālmācības kursu, katrā konkrētā gadījumā izvēlas mācību
mērķu sasniegšanai optimālo mācību materiālu formu un
kombināciju.
Dažādu līdzekļu (mediju) apvienojums, piemēram, skaņa +
attēls + teksts. Līdz šim tālmācības studiju materiālos drukāts
teksts bija galvenais līdzeklis. Retāk izmanto arī skaņas
(audio) un videoierakstus un raidījumus (radio, televīzija), kā
arī datorprogrammas. Datortehnika ļauj viegli apvienot
dažādus līdzekļus, sasniedzot vislielāko efektivitāti.
Multivides izmantošanai tālmācībā ir lielas perspektīvas.
Izglītība cilvēka mūža garumā. Tā balstās uz iekšēju
vajadzību vai ārēju faktoru izraisītu nepieciešamību iegūt un
arvien papildināt savas zināšanas un prasmes. Mūžizglītība ar
īpaši organizētu gan formālo, gan neformālo tālākizglītības
sistēmu sekmē pilnvērtīgu personības attīstību un ļauj
cilvēkam veiksmīgāk pielāgoties jaunajām laikmeta un
sociālajām pārmaiņām un, nemitīgi paaugstinot savu
kvalifikāciju vai pat pārkvalificējoties, nezaudēt darbu.
Mūžizglītība mērķtiecīgi plānotā tālākizglītības sistēmā dod
iespēju īstenot principu „Mūžu dzīvo, mūžu mācies”.
P
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Mācības, kad audzēknis mācās patstāvīgi, bez pedagoga
klātbūtnes, izmantojot mācību materiālus.
Uzrādītā snieguma (piemēram, testa vai uzdevuma izpildes,
atbildes utt.) salīdzināšana ar pareizo variantu. Pašpārbaudi
audzēknis veic mācību procesa laikā, lai gūtu informāciju par
savu zināšanu kvalitāti.
Noteiktā kārtībā organizēts pasākums audzēkņa zināšanu,
prasmju, spēju un citu sasniegto rezultātu novērtēšanai.
Pārbaudījuma veidi var būt dažādi: kontroldarbs, tests,
projekts, referāts u. c. Pārbaudījums parasti tiek organizēts kā
ieskaite vai eksāmens, vai kā darba aizstāvēšana (piemēram,
diplomdarba vai kvalifikācijas darba aizstāvēšana).
Māka veikt kādu darbību atbilstoši nepieciešamajai kvalitātei
un apjomam; tā ir tāda zināšanu, darbības paņēmienu apguves
pakāpe, kas ļauj apgūto izmantot mērķtiecīgā darbībā.
S
Tests, kurā iekļauti testelementi (jautājumi) ar galīgu un
iepriekš zināmu atbilžu skaitu (jā, nē, nezinu), kā arī tādi
jautājumi, uz kuriem var atbildēt, izvēloties vienu atbildi no
piedāvātajiem atbilžu variantiem.
T
Izglītības ieguves neklātienes formas paveids, kuru raksturo
īpaši strukturēti mācību materiāli, individuāls mācīšanās
temps, īpaši organizēts izglītības sasniegumu novērtējums, kā
arī dažādu tehnisko un elektronisko saziņas līdzekļu
izmantošana.
Mūsdienās tālmācība tiek uzskatīta par neklātienes (angl.
correspondence education) izglītības nākamo attīstības
līmeni, nevis iepriekšējās formas paveidu. Pašlaik runā par
tālmācības ceturto un pat piekto attīstības paaudzi, ar to
saprotot virtuālās studijas, kurās izmanto elektroniskās
tehnoloģijas.
Tālmācība ir orientēta galvenokārt uz pieaugušajiem, un tai
raksturīgs īpaši organizēts mācību process ar sistematizētiem
mācību materiāliem un dažādu tehnisko un elektronisko
tehnoloģiju izmantošanu. Tāpat tai raksturīgs individuāls
mācīšanās temps un specifisks iegūto zināšanu pārbaudes un
sasniegtā izglītības līmeņa novērtēšanas veids un kārtība.
Vienots pasākumu kopums, kas īsteno tālmācības. Katra
tālmācības kursa realizēšanā, sākot ar ideju līdz beigu
apliecības izsniegšanai un nepārtrauktai kvalitātes kontrolei,
iesaistīti daudzi cilvēki un organizācijas. Tiem visiem
jādarbojas saskaņoti vienam mērķim – kursa realizēšanai.
Jautājumu sērija, kur uz jautājumu jādod īsas, viennozīmīgas
atbildes vai arī jāizvēlas viens no vairākiem doto atbilžu
variantiem. Atbildes tiek novērtētas ar noteiktu punktu skaitu,
un novērtējums tiek standartizēts.
Testa jautājums. Visus testelementus iedala divās lielās grupās
pēc sagaidāmās atbildes veida: (1) atbilde ir jāizvēlas no
dotajiem variantiem; (2) audzēknis pats izveido atbildi. Ja
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(angl. – on-line
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Virtuālā mācību vide

Zināšanas

tests sastāv tikai no pirmās grupas testelementiem, veidojas
slēgtais tests, ja tikai no otrās – atvērtais tests.
Pakāpe, kādā tests pārbauda to, kas tam jāpārbauda, vai
pakāpe, kādā tests sniedz informāciju par lēmumiem, kas
pieņemti, balstoties uz testa rezultātiem.
Mācības tiešsaistes režīmā datortīklā (internetā). Dažreiz
tiešsaistes mācības sauc arī par e-studijām, taču e-studijas
aptver plašāku jomu.
V
Elektroniska mācību vide, kura pieejama internetā. Virtuālo
vidi veido dators kopā ar citām tehniskām ierīcēm. Izmantojot
pieslēgumu internetam, var veidot virtuālo mācību grupas,
pašiem mācību dalībniekiem atrodoties lielā attālumā.
Z
Sistematizēts objektīvu atziņu kopums, ko cilvēks iegūst
mācoties, darba pieredzē, pētniecībā u. tml.; izziņas rezultāts.
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2. Audzēkņu motivēšana
Katram cilvēkam ir dabiska iekšēja vajadzība un dziņa izzināt šo pasauli, mācīties, tikai
dažiem tā tiek krietni vien apslāpēta jau bērnībā. Bērns ienāk šajā pasaulē, lai to iepazītu un
izzinātu. Viņš visu grib pataustīt, iebāzt mutē un nogaršot. Mazliet vēlāk šo pasaules izziņas
līdzekļu arsenālu papildina daudzi jautājumi, kas sākas ar kāpēc? Bet jau šajā dzīves posmā
sākas aizrādījumi – neaiztiec, nebāz mutē, neuzdot jautājumus! Tas pats turpinās arī skolā –
netraucē stundu ar saviem jautājumiem u. tml. „.. nereti vērojams, ka jaunākās skolas vecuma
skolēni ir vairāk motivēti nekā skolēni vecākajās klasēs. Svarīgs ir tas brīdis, kuru vecāki un
pedagogi nedrīkst palaist garām, lai bērnam nezustu vēlēšanās mācīties un viņš savā darbībā būtu
motivēts.” (Gaile-Dišereite 2008)
Katrā cilvēka esošās tieksmes bieži vien ir neapzinātas. Tas attiecas arī uz tieksmi
mācīties, iegūt jaunas zināšanas un prasmes. Ļoti svarīgi, lai ārējā vide un apstākļi (vecāki,
pedagogi, klasesbiedri, darba formas un līdzekļi) veicinātu iekšējo motivāciju mācīties.
Mācīšanās procesam ir jābūt patīkamam!
Var panāk bērna motivāciju „labi uzvesties” un piespiest viņu mācīties ar ārējām
iedarbībām – stingru disciplīnu un sodiem, kā arī uzslavām un labām atzīmēm, bet šāda
motivācija nav noturīga. Bērns grib būt labs saviem vecākiem, tāpēc vairs neaiztiek dažādas
lietas un neuzdod jautājumus. Audzēknis zina, ka no viņa sagaida paklausību, tāpēc vairs nerunā
pretī pedagogam un netraucē stundu ar saviem jautājumiem. Šīs prasības tiek uztvertas kā
„viņiem to vajag, nevis man”, tāpēc tas viss darbojas tikai tik ilgi, kamēr pastāv šie ārējie
motivējošie faktori. Šāda situācija veicina formālu attieksmi pret mācībām un pat negatīvi
ietekmē padziļinātu mācību satura apguvi, jo „viņiem to vajag”.
Kā tad panākt lai audzēkņi mācās? „Neapzinātā motivācija vienmēr ir vērsta tiekties
atkārtot tās darbības, kas ir emocionāli patīkamas, sniedz baudu vai gandarījumu, un izvairīties
no darbībām, kuras izsauc nepatīkamas emocijas; tātad bērns tieksies mācīties, ja tas asociēsies
ar patīkamām emocijām – jaunatklāsmes prieku, izbrīnu par negaidītām idejām, apmierinājumu
par pašapliecināšanās iespēju, gandarījumu par sev nozīmīgo cilvēku atzinību u. tml.
(..) Jauniešiem 15–18 gadu vecumā kā pamatfaktors, kas motivē mācīties, ir jēgas
izpratne – kāpēc es to daru. Ja jaunietis nebūs pats sev un sevī atradis mācīšanās jēgu, tad citi
motivējošie faktori darbosies vāji. Tātad, ja pieaugušie vēlas aktivizēt jauniešu mācīšanās
motivāciju, ir jāpalīdz viņiem atrast individuālo mācīšanās mērķi un izpratni – kāpēc man tas būs
vajadzīgs. Citi motivatori pretējā gadījumā nebūs efektīvi: tāpat nemācīsies.” (Bērziņa 2004)
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Audzēknim ir svarīgi gūt objektīvu, bet tomēr pozitīvu novērtējumu savā kolektīvā gan
no grupas biedru, gan no pedagogu puses. Motivāciju samazina zems vērtējums atzīmju sistēmā,
tāpēc būtu jāizvairās no tādas vērtējuma skalas, kurā tikai daļa audzēkņu var saņemt labas
atzīmes, bet pārējiem būs viduvējs vai slikts vērtējums (Gaile-Dišereite 2008). Vislabākā
motivācija var zust, ja audzēknim nav vajadzīgo spēju vai apkārtējā vide viņam nedod iespēju
sasniegt izvirzītos mērķus (Felzers, 2006). Atbalstošas, godīgas un pozitīvas gaisotnes
izveidošanā nozīmīga loma ir pedagogam, jo tas var būtiski palielināt audzēkņu motivāciju.
Dažādiem audzēkņiem motivāciju noteicošie faktori var atšķirties. Tas skaidrojams ar
atšķirīgām cilvēku ievirzēm, kādā veidā cilvēks uztver dzīvi un apkārtējos apstākļus, kā arī tas
atkarīgs no atšķirīgām ietekmēm vidē, ģimenē valdošajiem uzskatiem un atšķirīgiem uzvedības
paradumiem (Felzers 2006). Var veidoties arī tāda situācija, kad audzēknis kautrējas par labām
sekmēm mācībās, jo tas grupā netiek pozitīvi vērtēts.
Kontroljautājums lasītājam: vai lasāt šo tekstu tāpēc, ka gribat uzzināt ko jaunu, kas
noderētu jūsu profesionālajā darbā, vai tāpēc, ka kāds jums to liek darīt un par to maksā algu ?
Izmantotā literatūra
Bērziņa 2011 = Bērziņa, Dace. Skolotāj, kā lai piespiežu savu bērnu mācīties? Psiholoģijas
Pasaule,
Nr. 1,
2004
(skatīts
24.
02.
2011.)
Pieejams:
http://www.psihologijaspasaule.lv/raksti.php? id=36&show=401&act=read
Gaile-Dišereite 2011 = Gaile-Dišereite, Māra. Mācību motivācijas īpatnības atšķirīgajos
vecuma posmos. Daugavpils Universitātes 50. starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils
Universitāte, 2008 (skatīts 21. 02. 2011.). Pieejams: http://dukonference.lv/raksti_pdf/
Gale_Dislere+pdf
Felzers 2006 = Felzers, Georgs. Motivēšanas veidi: faktori, kas ļauj gūt panākumus,
psiholoģijas atziņas praksē. Tulk. Aija Jakoviča. Rīga : Zvaigzne ABC, 2006.
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3. Alternatīvās atvērtā pirmkoda e-mācību platformas Latvijā3
Pasaule piedāvā vairākas atvērtā koda e-mācību platformas. Dažas no tām, piemēram, ir
Moodle, Sakai, Claroline, Dokeos, Chamilo. Neviena no platformām nav perfekta; tās
pilnveidojas un attīstās. Katra no tām ir īpaša un savā ziņā unikāla; katrai ir sava filozofija,
uzbūve, resursi un instrumenti.

Moodle ir radīta 2001. gadā kā līdzeklis sociālā konstruktīvisma pedagoģijas atbalstam.
Tā ir atklātā koda programmatūra ar 32 milj. lietotāju 209 valstīs, tulkota 75 valodās. Sīkāka
informācija par to pieejama:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Moodle
 http://moodle.com/
Augstākajā izglītībā Latvijā par visplašāk izmantoto e-mācību vidi ir kļuvusi Moodle
atvērtā pirmkoda bezmaksas programmatūra, kas jau ir pieejama Latvijas Universitātes (LU),
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), Liepājas Universitātes (LiepU), Ventspils Augstskolas
(VeA), Daugavpils Universitātes (DU) serveros un tiek izmantota studiju procesa atbalstam šajās
mācību iestādēs. Sāk parādīties arī Moodle instalācijas, kas ir brīvi pieejamas tām organizācijām,
kuras nevēlas pašas uzturēt šīs vides, bet tikai izmantot to sniegtās iespējas, piemēram, RTU
skolām radītā un uzturētā vide http://nacstudet.lv/.
Lai gan 2010. gada nogalē tika pabeigta jaunās Moodle 2.0 versijas izstrāde, kas piedāvā
daudz un dažādu nozīmīgu uzlabojumu, dažus mēnešus vēlāk joprojām dominējošā Moodle
versija gan Latvijā, gan arī citur pasaulē ir Moodle 1.9. Tas saistīts ar apstākļiem, ka pārejas
process starp nozīmīgi atšķirīgām versijām prasa daudz laika, turklāt mācību iestādes nevēlas
traucēt mācību procesu, veicot pāreju uz jaunu versiju mācību gada vidū. Dažas organizācijas,
iespējams, nogaida vēl „nobriedušāku” programmas versiju, piemēram, Moodle 2.1 vai
Moodle 2.2.

3

Pateicamies Zigmundam Kazanovskim par sniegto informāciju!
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Otra Latvijā lietotā platforma ir Dokeos, kas radīta 2004. gadā. Dokeos ir 3 milj. lietotāju
80 valstīs, tulkota 70 valodās.
Platformas versija Dokeos 1.8.6 ilggadēji tiek lietota Vidzemes Augstskolā (VA)
Valmierā. Sīkāka informācija par Dokeos pieejama:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Dokeos
 http://www.dokeos.com/.
Lai izmēģinātu tiešsaistē platformas darbību, ir pieejamas divas testa vides:
 testa vide Dokeos 1.8.6.1 http://campus.dokeos.com/
 testa e-vide Dokeos 2.0 BETA (konceptuāli un vizuāli atšķirīga no klasiskā Dokeos)
http://demo.dokeos.com/index.php?language=english
2010. gada vasarā Dokeos izstrādātāji sadalās. Viena grupa Tomasa Pretera (Thomas de
Praetere) vadībā nolemj turpināt attīstīt mācību platformu Dokeos, kuras:
 pamatdaļa ir pilnīgi brīvi pieejama,
 platformas pakalpojumi un papildinājumi ir maksas pakalpojums.
Otra grupa Janika Vernera (Yannick Warnier) vadībā kā platformas koda izstrādātāji
nolemj turpināt attīstīt citu platformu ar jaunu nosaukumu Chamilo (hameleons), kurā visas
jaunās izstrādes un papildinājumi ir pieejamas bez maksas.

Chamilo izstrādātāji izstrādā divas e-platformas:
 Chamilo 1.8.7.1, kas turpina Dokeos platformas uzbūves tradīcijas (2011. gada februārī
jaunā Chamilo 1.8.8 versija),
 Chamilo 2.0, kas ir konceptuāli citas uzbūves nākotnes e-mācību platforma (īsa
informācija no Gentas universitātes: http://www.slideshare.net/jmma979/chamilo-20demo-icelw)
Sīkāka informācija par Chamilo ir pieejama:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Chamilo
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 http://www.chamilo.org/
Lai izmēģinātu tiešsaistē platformas darbību, ir pieejamas divas testa vides:
 testa vide Chamilo 1.8.7.1 http://campus.chamilo.org/
 testa e-vide Chamilo 2.0 http://preview.chamilo.org/
Ieskatam Dokeos/Chamilo bāzes platformu 1.8.X iespējas.

2007. gadā Valmierā ir nodibināta sabiedriska labuma bezpeļņas organizācija biedrība
„E-Mācības”. Savu mērķu īstenošanai tā izmanto un attīsta Dokeos un Chamilo platformas.
Biedrības biedri ir veikuši platformu Dokeos un Chamilo satura tulkošanu latviski, kā arī mācību
līdzekļa izstrādi skolotājiem. Sadarbībā ar VA mūžizglītības centru izstrādāts mācību kurss par
Dokeos izmantošanu mācību kursu izstrādē, kas paredzēts lektoriem un skolotājiem. Biedrība
konsultē skolas platformu izmantošanā un e-mācību satura metodikā, pedagoģijā un izstrādē.
Biedrības „E-Mācības” mājas lapa: www.e-macibas.lv
E-pasts informācijas nosūtīšanai: info@e-macibas.lv
Skolu mācībspēkiem ir iespēja piereģistrēties e-platformās latviešu valodā, lai tās
izmēģinātu
Dokeos 1.8.6.1 http://skola.e-macibas.lv
Chamilo 1.8.7.1http://187.e-macibas.lv
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4. Mācību priekšmeta plānojuma paraugs.
Mācību priekšmeta N struktūra
18 kontaktstundas4, 36 patstāvīgā darba (PD) stundas5, no tām 18 e-mācību vidē
Mācību priekšmeta gala pārbaudījums – tests6
Nodarbība
1.

Temats

Nodarbības
veids

Stundu
skaits

...

Kontaktnodarbība
(temata
skaidrojums)

2

02. 02. 2011.

2.
...
09. 02. 2011.

3.
16. 02. 2011.

...

Kontaktnodarbība
(praktiskais
darbs)

Patstāvīgais darbs
e-mācību vidē

2 (PD)

2
2 (PD)

2 (PD)

Nodarbības saturs
Kursa satura un
struktūras apzināšana.
Ieteicamā literatūra.
1. patstāvīgais darbs
Darbs grupās,
secinājumu
prezentācija.
2. patstāvīgais darbs
Teorētiskā materiāla
studijas.
3. patstāvīgais darbs –
atbildes uz 6
jautājumiem forumā

Vērtējums
(punktos)7
2
(par
apmeklējumu)
6
(par PD)
2
(par
apmeklējumu)
10
(par PD)
12
(par PD)

Piezīmes
PD jāizpilda emācību vidē līdz
16. 02. 2011.
PD jāiesūta e-pastā
līdz
23. 02. 2011.
PD jāizstrādā emācību vidē līdz
02. 03. 2011.

Nodarbības, kas notiek klasē pedagoga vadībā.
Stundas, kurās audzēknis strādā patstāvīgi mājās, bibliotēkā, e-mācību vidē u. tml. (individuāli, pārī vai grupā ar citiem audzēkņiem).
6
Audzēknim tiek atļauts kārtot testu, ja viņš līdz tam ir saņēmis vismaz 50 % no iespējamā punktu skaita (30 punktus). Tests ir nokārtots, ja audzēknis saņem
vismaz 10 punktus.
7
Mācību priekšmets ir sekmīgi nokārtots, ja audzēknis saņem vismaz 50 % no iespējamā punktu skaita (40 punktus).
4
5
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4 (par aktīvu
piedalīšanos
nodarbībā)

2
4.

...

23. 02. 2011.

Kontaktnodarbība
(praktiskais
darbs)

2
(teorētiskā
materiāla
studijām)

Praktiskā nodarbība –
uzdevumu izpilde ar
komentāriem

Ja audzēknis
4. un/vai
5. nodarbībā
nepiedalās, viņš
uzdevumus
izpilda patstāvīgi
un iesūta
vērtējumam

2
5.

...

02. 03. 2011.

6.

...

09. 03. 2011.

Kontaktnodarbība
(praktiskais
darbs)

Patstāvīgais darbs
grupās

2
(teorētiskā
materiāla
studijām)
2
(teorētiskā
materiāla
studijām)

Praktiskā nodarbība –
uzdevumu izpilde ar
komentāriem

Teorētisko
materiālu studijas
(materiāls ievietos
e-mācību vidē), lai
veiktu uzdevumus –
uz 23. 02. 2010. un
uz 02. 03. 2010.

4 (par aktīvu
piedalīšanos
nodarbībā)

Norādītās literatūras
studijas.
4. patstāvīgais darbs

...

4. PD jāsagatavo
prezentācijai uz
kontaktnodarbību
16. 03. 2011.

...

10 (par PD)

...

2 (PD)
7.

...

16. 03. 2011.

Kontaktnodarbība
(grupu darbu
prezentācija)

2

Prakse no 21. marta līdz 10. aprīlim
7.
13. 04. 2011.
9.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
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20. 04. 2011.
10.
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Konsultācija

2

...

...

...

Mācību
priekšmeta
galveno tematu
saturs

Gatavošanās
testam

20 (PD)

...

...

...

Tests

Patstāvīgais
darbs e-mācību
vidē

2

Testa izpilde e-mācību
vidē

20 (testa
vērtējums)

Tests pieejams no
03. 06. 2011. līdz
05. 06. 2011.

80

Kopā punkti:

27. 04. 2011.
11.
04. 05. 2011.
12.
11. 05. 2011.
13.
18. 05. 2011.
14.
25.05. 2011.
15.
Sesijas laikā

Kopā stundas:

80
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5. Mācību metodes un mācību procesa organizācijas varianti
Mūsdienu izglītības procesā mācību metožu un paņēmienu izvēles ziņā pedagogam
ir dota brīvība, tāpēc parasti tiek izmantotas tādas metodes, kuras pedagogi uzskata par
efektīvām. Līdz ar to ļoti liela nozīme ir pedagoga sagatavotībai, dzīves pieredzei un
izpratnei par mācību efektivitāti, kā arī spējai ieinteresēt audzēkņus un veicināt viņu
izziņas procesus. Metode ir darbības paņēmienu un līdzekļu sistēma kāda mērķa
sasniegšanai. Pedagogam vajadzētu izvēlēties katrā konkrētā gadījumā piemērotāko
mācību metodi. Profesionālajā izglītībā pēc audzēkņu izziņas aktivitātes un patstāvības
mācībās var nošķirt piecas mācību metodes:
1. Izskaidrojoši ilustratīvā metode, kurā pedagogs ar dažādiem līdzekļiem
izklāsta gatavu informāciju gan mutvārdos (skaidrojums, stāstījums, lekcija), gan
izmantojot iespiestu tekstu (mācību grāmatas, palīglīdzekļus), gan izmantojot uzskates
līdzekļus (attēlus, shēmas), gan izmantojot darbības praktisku demonstrējumu. Audzēknis
informāciju cenšas uztvert, apjēgt un fiksēt atmiņā, veicot darbības, kas nepieciešamas
zināšanu apguves pirmajam līmenim (klausās, skatās, tausta, manipulē ar priekšmetiem un
zināšanām, lasa, novēro, saista jauno informāciju ar jau agrāk iegūto un iegaumē).
2. Reproduktīvā metode, kurā pedagogs ar sagatavotu uzdevumu sistēmu organizē
audzēkņu darbu, liekot vairākkārt reproducēt zināšanas un atkārtot demonstrētos darbības
paņēmienus, lai veidotos prasmes un iemaņas, bet audzēknis pēc parauga izpilda
uzdevumus, pēc instrukcijas strādā pie darbagalda, veic mēģinājumus utt.
Izskaidrojoši ilustratīvā metode un reproduktīvā metode ir t. s. „gatavo zināšanu”
metodes, kur galvenais ir pedagogs un viņa aktīva darbība, „sniedzot” zināšanas,
izskaidrojot mācību saturu utt., nevis audzēkņa paša aktīva darbība. Tāpēc šīs metodes
nebūtu izlūkojamas par bieži lietojamām vai pat par vienīgajām mācību metodēm
mūsdienīgā mācību procesā.
3. Problēmiskais izklāsts, kurā pedagogs izvirza problēmu, pats to iztirzā (norādot
tās risināšanas ceļu, paskaidrojot un pamatojot risināšanas gaitā saglabājamo domu secību,
kas

noderīga

hipotēzes

pārbaudei

un

secinājumu

izdarīšanai,

vajadzības

un

nepieciešamības gadījumā šos secinājumus pārbaudot reālā eksperimentā, soli pa solim
atklājot problēmas iespējamā risinājuma ceļus un loģiku), bet audzēknis seko pedagoga
piedāvātajam problēmas risinājuma ceļam, domās seko problēmas risināšanas loģikai,
mācās iztirzāt viengabalainu problēmu, sadalot tās risinājumu posmos, kontrolē izvirzīto

hipotēžu un argumentu ticamību, izdarīto secinājumu korektumu. Nepieciešamības
gadījumā audzēknis var tos apstrīdēt un, motivējot savas šaubas, izveidot savu spriedumu
loģiku.
4. Daļēju meklējumu jeb heiristiskā metode, kurā pedagogs konstruē
problēmuzdevumu, sadala to vairākos jautājumos, izplāno meklējumu soļus, kas veicami
audzēkņiem, bet audzēknis uztver problēmuzdevumu vai mācās saskatīt problēmas dotajā
jautājumā, apjēdz katra problēmuzdevuma posmu patstāvīgi, analizējot savas zināšanas,
motivējot savus spriedumus un veiktās darbības.
5. Pētnieciskā metode, kurā pedagogs izvirza audzēknim vai audzēkņu grupai
patstāvīgi risināmu problēmu, kas paredz rezultātus, kuri viņam(-iem) jāiegūst, risinājuma
gaitu un nepieciešamās radošas darbības iezīmes (pedagogs izvirza tādus uzdevumus, kuru
veikšanai radoši jāizmanto pamatzināšanas, kontrolējot un koriģējot patstāvīgo pētniecisko
darbu), bet audzēknis, risinot problēmu, apgūst prasmi eksperimentēt, plānot un īstenot
problēmas risinājuma plānu.
Problēmiskā izklāsta metode, heiristiskā metode un pētnieciskā metode ietilpst t. s.
„meklēšanas” metožu grupā, kur galvenais aktīvais darbības veicējs ir audzēknis pats,
nevis pedagogs., tāpēc šīm metodēm mācību procesā būtu ierādāms lielāks īpatsvars.
Pamatā profesionālās izglītības iestādēs tiek izmantoti šādi mācību nodarbību veidi:
lekcija, laboratorijas darbs, praktiskā nodarbība, seminārs, projekta darbs, mācību
ekskursija. Kā darba formas tiek izmantots pāru darbs un grupu darbs, individuālais darbs
un frontālais darbs. Bez jau nosauktajām mācību metodēm tiek izmantota arī diskusija,
vingrinājumu metode, lomu spēle, dialogs un sarunas.
Mācību priekšmeta specifika, izvēlētās darba formas un metodes, radoši didaktiskā
doma un pieredze ļauj katram pedagogam izveidot savu e-mācību materiālu sistēmu, kas
vislabāk atbilst viņa darba mērķiem un viņa audzēkņu spējām, interesēm un vajadzībām.
Var nošķirt trīs mācību materiālu veidus.
1. Materiāls zināšanu ieguvei ir vai nu pedagoga paša veidots mācību satura
apkopojums par noteiktu tematu vai arī detalizēti izstrādāts plāns kopā ar literatūras un
materiālu norādēm temata apguvei, izmantojot citu veidotus materiālus, t. sk. virtuālajā
vidē pieejamos. Jebkurā gadījumā mācību materiālam ir formulēts mērķis (atbilde uz
jautājumu, kāpēc audzēknim šis teorijas materiāls būtu jāizstudē, jāizprot un jāiegaumē) un
uzdevumi (secīgi formulēti darbības soļi mērķa sasniegšanai).
Atšķirībā no tradicionālā mācību materiāla, kas var aizņemt vairākas vienlaidu
aprakstīts lapas bez sīkāka dalījuma apakšnodaļās vai paragrāfos, e-mācību materiālā
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apgūstamais teorētisko zināšanu daudzums ir pārdomāti sadalīts un strukturēts (dozēts)
apjoma ziņā nelielās vienībās. Katrai vienībai ir savs nosaukums (apakšvirsraksts), un katra
mācību satura vienība ir komplektēta ar jautājumiem (vai cita veida atgriezeniskās saites
nodrošinājumu), kas var būt paredzēti gan audzēkņa priekšzināšanu un pieredzes
aktualizācijai pirms mācībām, gan pašpārbaudes jautājumi pēc tam, kad materiāls ir
izstudēts.
Būtībā pedagogs, piedāvājot hierarhiski organizētu informāciju, veido mācību
materiālu pēc hiperteksta principa, ideālā gadījumā to arī tehniski izstrādājot kā
hipertekstu. Hiperteksts ir „detalizētas informācijas pārlūkošanas un ieguves sistēma, kas
lietotājam ļauj izgūt informāciju no savstarpēji saistītiem dokumentiem neatkarīgi no to
izvietojuma datora atmiņā.” (VPSV 2007, 144) Hipertekstā, kas veidots kā mācību
materiāls, lietotājs, izmantojot pamattekstā (pedagoga izveidotajā navigācijas sistēmā)
esošās saites uz citām teksta vienībām, patstāvīgi meklē atbildes uz iepriekš mācību
materiālā formulētajiem jautājumiem vai paša izvirzītajiem jautājumiem, kas radušies
mācīšanās

gaitā,

vajadzības

gadījumā

ātri

atrodot

nepieciešamo

informācijas

paplašinājumu. Hiperteksts, būdams daudzslāņains informācijas piedāvājums, ir „elastīgs”
līdzeklis zināšanu ieguvei, jo tas ir „atvērts” piedāvājums, kas ļauj katram audzēknim
pašam veidot individuālu mācību satura izpratnes loģiku, tādējādi veicinot savu
intelektuālo darbību un atklājot atsevišķu jēdzienu vai aspektu kopsakarības sev
pieņemamā un izprotamā formā (Gode 2010).
2. Materiāls patstāvīgā darba veikšanai ir instruktāža ar norādēm praktiski
izstrādājamai mācību satura daļai. Tās var būt norādes par uzdevumiem un uzdevumu
kopām, eksperimentiem, praktiskajiem pētījumiem un projektiem, referātiem, ziņojumiem
utt. Šiem materiāliem noteikti jāsatur arī informācija par patstāvīgā darba vērtēšanas
kritērijiem, pārbaudes formu un veidu. Patstāvīgie darbi var tikt organizēti gan kā
individuālie darbi, gan kā pāru un mazo grupu darbi, gan kā kopīgi visas klases audzēkņu
darbi – grupas projekti. Svarīgi, lai darbi būtu daudzveidīgi ne tikai mācību satura ziņā, bet
arī izstrādes veida un darba formas ziņā.
Viena no integrētā mācību procesa iezīmēm ir tā, ka viss (varbūt vienīgi izņemot
standarta mācību uzdevumu izpildi), kas mācību satura jomā ir patstāvīgi izstrādāts, tiek
prezentēts (parādīts, izstāstīts, nodemonstrēts – atkarībā no uzdevuma specifikas) citiem.
Lai arī materiāla instruktāžā pedagogs ir aprakstījis praktiskā uzdevuma veikšanas mērķi,
uzdevumus un kritēriju formā arī vēlamo ideālo rezultātu, katrs audzēknis (audzēkņu pāris
vai grupa) to izstrādās sev vien iespējamā, specifiskā veidā. Prezentējot savu sniegumu,
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audzēknis kļūst par mācību satura un procesa līdzradītāju, savukārt skatītāji – citi audzēkņi
un pedagogs – iegūst vēl kādu jaunu, atšķirīgu skatījumu uz it kā labi zināmo jautājumu.
Turklāt, runājot par vienu un to pašu no dažādiem skatupunktiem un vērojot dažādas
jautājuma interpretācijas, mācību materiāls atmiņā paliek daudz labāk, nekā tikai vienreiz
patstāvīgi izstrādāts. Tā kā gan pašam patstāvīgā darba prezentētājam, gan citiem
audzēkņiem ir zināmi darba vērtēšanas kritēriji, procesu var papildināt ar rosinājumu
pašvērtējumam un savstarpējam vērtējumam, ko pedagogs ņem vērā, veidojot darba
rezultāta novērtējumu.
Cita iespēja ir organizēt grupas patstāvīgo darbu pēc mozaīkas principa, kad
kopskats uz apgūstamo mācību materiālu kādam strukturāli komplicētam mācību satura
jautājumam izveidojas tikai tad, kad visi audzēkņi (vai audzēkņu grupas) ir izpildījuši savu
darba daļu un prezentējuši to citiem. Piedāvājot audzēkņiem šādu patstāvīgā darba
organizācijas formu, katrs ir atbildīgs ne tikai par savu darba daļu, tās kvalitatīvu izstrādi,
domājot par vēlamo novērtējumu, bet arī par kopīgo projektu, apzinoties sekas – ja kāda
darba daļa nebūs izstrādāta pietiekami kvalitatīvi (vai vispār nebūs veikta), cietīs grupas
kopīgais darbs un izvirzītais mērķis netiks sasniegts.
Protams, pastāv dažādas iespējas un veidi, kā iesaistīt audzēkņus mācību satura
līdzradīšanā, interpretācijā un izstrādē, kā rosināt viņu aktivitāti un radošo domāšanu gan
personiskiem mācību mērķiem, gan „kopīgas lietas” labad. Pedagogam, domājot par
audzēkņu patstāvīgā darba organizēšanu e-mācību un klases mācību integrētā procesā, der
pievērst uzmanību zviedru fiziķes Bodilas Jensones (Bodil Jönsson) teiktajam: „Reizēm
apgalvo, ka atkārtošana esot zināšanu māte, bet tā nav absolūta patiesība. Atkārtošana var
palīdzēt mums koncentrēties, dodot nemainīgus pieturas punktus, uz kuriem balstīties. Bet,
lai kaut ko varētu iemācīties, nemitīgi ir nepieciešamas pārmaiņas. Variēšana ir zināšanu
māte.” (Jensone 2003, 51) Tāpēc, plānojot integrētu e-mācību un klases mācību procesu, ir
ļoti svarīgi netaupīt laiku un radošos spēkus audzēkņu patstāvīgi veicamos darbu
metodiskai izdomai un stratēģiski mērķtiecīgai plānošanai – tā, lai ieguvēji būtu visi: lai
mācības un kopīgā darbība sniegtu gandarījumu gan audzēkņiem, gan pašam pedagogam.
3. Materiāls aktivitātei ir instruktāža kāda darba veikšanai tieši e-mācību vidē,
izmantojot tajā pieejamās aktivitātes – forumu, vārdnīcu, tērzētavu, Wiki u. c. Atšķirībā no
ierastās interneta vides izmantošanas informācijas ieguvei vai darba izstrādei, kuru parasti
rezultātā noformē kā Word dokumentu, izdrukā un iesniedz pedagoga vērtējumam vai
iesūta e-pastā, e-mācību vides aktivitāšu rezultāti gan top, gan ir redzami tikai šajā vidē.
Aktivitātes veicējs var būt katrs audzēknis individuāli (piemēram, katrs piedalās kopīgajā
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diskusijā ar savu komentāru) vai arī audzēkņu grupa (piemēram, 5 cilvēki veido vārdnīcu,
definējot terminus no A līdz F). Būtiski ir tas, ka visi vides lietotāji redz ne tikai savu
veikumu, bet arī citu audzēkņu uzrakstīto. Aktivitāte ir brīvi pieejama visiem reģistrētajiem
lietotājiem, bet vēlams, ka laiks konkrētās darbības veikšanai būtu ierobežots. Piemēram,
forumā ievietotie 5 nepabeigtie teikumi attiecībā uz viena mācību satura temata 5 dažādiem
aspektiem nedēļas laikā jāpapapildina katram audzēknim, izsakot savu viedokli un sniedzot
tā pamatojumu. Ja pedagogs ļauj šāda veida aktivitātēs audzēkņiem piedalīties bez laika
limita, tiek zaudēta iespēja elastīgi reaģēt uz aktivitātes kvalitāti, piemēram, sagatavojot
pārskatu, apkopojumu par izteiktajiem viedokļiem attiecībā uz katru no 5 aspektiem,
vienlaikus tos komentējot, parādot līdzības un atšķirības, izsakot savu viedokli un
vērtējumu. Citiem vārdiem sakot, pedagogs, raksturojot aktivitātes mērķi un rezultātu un
parādot tās saistību ar konkrēti apgūstamo mācību satura jautājumu, vienlaikus apliecina,
ka e-mācību vidē notiekošais tiešā veidā ir saistīts ar klātienes nodarbībām un ir organiska
integrētā mācību procesa sastāvdaļa.
Izmantotā literatūra
Gode 2010 = Gode, Ina. Izveidotā hiperteksta aprobācijas rezultātu analīze studentu
patstāvīgās mācīšanās pilnveidē. Valodu apguve: problēmas un perspektīva. 7. zinātnisko
rakstu krājums. Liepāja : LiepU, 2010, 247.–257. lpp.
Jensone 2003 = Jensone, Bodila. Desmit domas par laiku. Tulk. Dzintra Brambate. Rīga :
Atēna, 2003.
VPSV 2007 = LU Latviešu valodas institūts. Valodniecības pamatterminu skaidrojošā
vārdnīca. Rīga : VVA, LU LVI, 2007.
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6. Darbs Moodle vidē

6. 1. Mācību materiālu ievietošana e-vidē (resursa pievienošana)

6.1.1. Mācību materiālu resursa pievienošana
Lai varētu pievienot mācību materiālus Moodle iekārtotam kursam, tie vispirms ir
jāaugšupielādē uz servera. Tad šiem materiāliem var pievienot hipersaites (norādes) no
dažādām kursa daļām (piemēram, materiālu organizācijas skata, testiem, uzdevumiem
u. c.). Tādējādi viens un tas pats materiāls netiek dublēts un nodrošina audzēknim
draudzīgu elektroniskā mācību materiāla attēlošanu.
Moodle kursā ir pieejami dažādi vairāki resursu veidi (sk. 6.1. tabulu).
E-mācību vides resursi
6.1. tabula
Resurss

Skaidrojums

Ievietot uzrakstu

Ļauj pievienot kursam vienkāršu tekstu, kas parādās kursa
tēmu/nedēļu kopskatā. Šis resurss var saturēt ne tikai
tekstu, bet arī attēlus u. c. tīmekļa lapās lietotus elementus

Izveidot teksta lapu

Ļauj pievienot teksta lapu ar informāciju. Nesatur daudz
formatēšanas iespēju

Izveidot tīmekļa lapu

Resurss, kas līdzīgs teksta lapai, taču papildus HTML
redaktorā ļauj mainīt formatējumu un pievienot tīmekļa
lapu elementus

Saite uz failu vai tīmekļa
vietni

Šis resurss ļauj materiālus audzēkņiem piedāvāt arī citā
formā, izmantojot iepriekš citās programmās sagatavotos
failus. Tos ir iespējams ielādēt kursa failu sistēmā un pēc
tam pievienot saites uz tiem. Iespējams arī izvietot saites uz
citām tīmekļa vietnēm

Parādīt direktoriju

Augšupielādējot daudz resursu, iespējams tos sagrupēt pa
mapēm (direktorijām) un parādīt audzēknim. Šajā
gadījumā resursu datņu (failu) nosaukumiem jābūt
informatīviem

Lai pievienotu resursu, vispirms ir jāieslēdz rediģēšana. Šī funkcija ir pieejama
pedagogam, bet nav pieejama audzēknim. To var veikt, noklikšķinot pogu „Ieslēgt
rediģēšanu” (sk. 6.1. attēlu), kas atrodas labajā augšējā stūrī.

6.1. attēls. Rediģēšanas ieslēgšanas poga
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Datnes (faila) pievienošanai izvēlnē „Pievienot resursu ...” ir jāizvēlas „Saite uz
failu vai tīmekļa vietni” (sk. 6.2. attēlu). Izvēlne, kas redzama attēlā, jāizmanto, ja
pedagogam nepieciešams ievietot kādu mācību materiālu, t. sk. multimediju objektus.

6.2. attēls. Saites uz failu vai tīmekļa vietni izveidošana

Materiāla pievienošana Moodle vidē ietver vairākus posmus:
1. materiāla elementa nosaukšanu,
2. materiāla elementa apkopojuma pievienošanu,
3. saites pievienošanu uz resursu vai tīmekļa vietni,
4. informācijas prezentēšanu,
5. piekļuves tiesību norādīšanu grupām.
Materiāla elementa nosaukšana
Attēlā var redzēt, ka nosaukuma datu lauciņš ir apzīmēts ar * (zvaigznīti) un tas
obligāti jāaizpilda (sk. 6.3. attēlu), jo vēlāk šeit ierakstītais teksts parādīsies kā hipersaite.

6.3. attēls. Materiāla elementa nosaukuma aizpildīšanas ailīte

Materiāla apkopojuma pievienošana
Lauciņā „Kopsavilkums” ierakstītā informācija var palīdzēt audzēknim labāk
saprast šī resursa vai elementa mērķi. Vairumā gadījumu no Moodle realizācijām šeit
pievienoto informāciju rādīs galvenajā logā, kad audzēknis pirmo reizi piekļūs resursam.
Šo informāciju var izmantot, lai pievienotu vairāk detaļu, ja resurss vai tīmekļa lapas
nozīme nav acīmredzama. Šeit var arī paskaidrot, kā konkrētā tīmekļa norāde vai elements
var palīdzēt konkrētā kursa apguvē.
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Saites pievienošana uz resursu vai tīmekļa vietni
Saites adresi jeb norādi uz resursu paredzēts ievadīt lauciņā „Atrašanās vieta”. Lai
gan saiti uz resursu var iedrukāt, ja zina tā precīzu atrašanās vietu, ieteicams izmantot pogu
„Meklēt tīmekļa lapu...”, kas atvērs jaunu pārlūkprogrammas logu un ļaus tajā atrast
precīzu resursa adresi (sk. 6.4. attēlu). Atrastās adreses pārkopēšana ļaus novērst nejaušu
adreses pārrakstīšanās kļūdu.

6.4. attēls. Saites uz tīmekļa vietni pievienošana

Ja šī saite norādīs uz kursā augšupielādētu failu, tad lietojiet „Izvēlēties vai
augšupielādēt failu ...”. Līdzīgi kā iepriekšējā gadījumā šī funkcionalitāte palīdzēs
nekļūdīgi norādīt saites adresi.
Informācijas prezentēšana
Tiklīdz norāde uz resursu ir pievienota, svarīgi izvēlēties, vai resurss atvērsies tajā
pašā logā vai jaunā logā (sk. 6.5. attēlu). Vairumā gadījumu izvēlne „Jaunā logā”
lietotājam būs ērtāka. Atsevišķos gadījumos audzēknim var būt lietderīgi failu vispirms
saglabāt diskā un atvērt nevis pārlūkprogrammā, bet gan kādā citā programmā. Šajā
gadījumā ir pedagogam ir jāaktivizē izvēlni „Uzspiest lejupielādi”.

6.5. attēls. Informācijas prezentēšanas iestatījumi

Piekļuves tiesību norādīšana grupām
Ja šī funkcionalitāte ir nepieciešama, tad tā ir jāaktivizē administratoram visas
sistēmas līmenī. Šajā gadījumā katram pievienotajam resursam varēs norādīt grupas, kuru
dalībniekiem šis resurss būs pieejams, bet pārējiem tas nebūs redzams. Tādējādi viena
kursā var diferencēt mācību materiāla pieejamību dažādiem audzēkņiem, piemēram, pēc
līmeņa vai specializācijas.
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6. 1. 2. Tīmekļa lapas pievienošana
Cits svarīgs resurss Moodle, ko var izmantot kursa struktūras izveidei, ir tīmekļa
lapas elements. To var pievienot, izvēloties izkrītošo izvēlni „Izveidot tīmekļa lapu” (sk.
6.6. attēlu).

6.6. attēls. Tīmekļa lapas pievienošana

Līdzīgi kā iepriekš materiāla autoram ir jāizpilda tīmekļa lapas nosaukums un
jānorāda, kurā logā šo tīmekļa lapu parādīt. Centrālais tīmekļa lapas elements šajā
gadījumā ir HTML redaktors (sk. 6.7. attēlu), kurš līdzīgi kā MS Word ļauj rediģēt tekstu,
pievienot attēlus, tabulas, u. c. objektus. Pastāv iespēja rediģēt arī HTML kodu.

6.7. attēls. Moodle iebūvētais HTML redaktors

HTML redaktora rīku joslas funkcionalitāte sīkāk ir paskaidrota 6.2. tabulā.
Rīku joslas funkcionalitāte
6.2. tabula
Rīku joslas elements

Funkcionalitātes skaidrojums
Publicējamā teksta fonts un izmērs
Publicējamā teksta stils un teksta valodas kodējums
Izcelt tekstu treknrakstā vai kursīvā, pasvītrot vai
caursvītrot
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Indeksu vai pakāpju pievienošana
Tīrīt no MS Word iekopēto HTML kodu
Atcelt pēdējo darbību, atsaukt pēdējās darbības
atcelšanu
Teksta horizontālā pozicionēšana
Numurēšana, saraksta simbolu ievietošana, teksta
virzīšana pa kreisi un pa labi
Teksta un fona krāsas maiņa
Pievienot tekstam horizontālu līniju
Saišu pārvaldība (izveidot enkuru, izveidot tīmekļa
saiti, noņemt tīmekļa saiti, neļaut automātisku
saistīšanu)
Attēlu, tabulu, emocijzīmju un speciālu simbolu
ievietošana
Vārda vai simbolu virknes aizstāšana ar citu vārdu
vai simbolu virkni
Pārslēgt redaktora režīmu uz HTML kodu
rediģēšanu
Palielināt redaktora loga izmēru

Atšķirībā no iepriekš aprakstītajiem mācību materiāla resursiem (failiem) šī tīmekļa
lapa kļūst par Moodle datubāzes daļu un tās saturu vēlāk var meklēt pēc atslēgvārdiem.
Pievienoto datņu gadījumā tas nav iespējams.
Moodle tīmekļa lapā līdzīgi kā jebkurā citā tīmekļa lapā ir iespējams iegult arī
multimediju objektus, kas glabājās uz citiem serveriem, piemēram, plūsmas video, audio
un interaktivitātes. Šeit ir iebūvēta arī automātiskas saistīšanas funkcionalitāte – ja kāds no
šajā lapā ierakstītajiem terminiem atrodas arī Moodle kursa vārdnīcā, tad no šī vārda tiks
automātiski izveidota hipersaite uz termina skaidrojumu. Tas varētu būt sevišķi noderīgs
tajos mācību priekšmetos, kuros tiek lietots liels skaits speciālu terminu.
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6.2. Aktivitāšu pievienošana
Iepriekš apskatītie Moodle resursi parasti tiek lietoti ar mērķi informēt audzēkni,
piedāvāt viņam materiālu, lai to lasītu, skatītos vai klausītos. Moodle iebūvētās aktivitātes,
savukārt, ir vērstas uz mijiedarbības (interaktivitātes) nodrošināšanu ar mācību materiālu,
citiem audzēkņiem un pedagogu. Tas ļauj pedagogam audzēkņus vairāk iesaistīt mācību
procesā. Moodle pieejamie aktivitāšu veidi ir atspoguļoti 6.3.tabulā.
E-mācību vides aktivitāšu veidu raksturojums
6.3. tabula
Aktivitāte

Skaidrojums

Aptauja

Aptaujas ievietošana kursā var būt noderīga tajos
gadījumos, kad audzēkni nav nepieciešams vērtēt, bet gan
iegūt viņa viedokli. Audzēkņu iesniegto aptauju rezultātus
var padarīt arī anonīmus

Forums

Ļauj pievienot vairāku veidu forumu, kuru uzdevums ir
nodrošināt platformu diskusijām audzēkņu un pedagogu
starpā. Diskusijas ierakstiem var veidot pielikumus un
vērtējumus

Izvēle

Daudzizvēļu jautājums ātrai viedokļa noskaidrošanai,
balsošanai par kādu jautājumu

Nodarbība

Ļauj organizēt mācību materiālu moduļos ar savu
struktūru, izkārtojot tos vairākos alternatīvos mācību ceļos.
Konkrēto mācību ceļu nosaka audzēkņa atbildes uz testa
jautājumiem

SCORM/AICC

SCORM/AICC savietojamu materiālu pievienošana. Šādus
materiālus parasti veido citās programmās, kas bieži ir
komerciālas, piemēram, Lectora vai Camtasia

Tests

Viens no audzēkņa zināšanu pārbaudes līdzekļiem. Testa
jautājumus vispirms nepieciešams sagatavot un ievietot
jautājumu bankā. Vēlāk ar izvēlnes „Tests” palīdzību šos
jautājumus dara pieejamus audzēknim

Uzdevumi:
Failu augšupielāde

Audzēknis atbildi iesniedz elektroniski, augšupielādējot to
kursā. Arī vērtējumu par audzēkņa darbu pedagogs var
sniegt elektroniski

Uzdevumi:
Tiešaistes teksts

Audzēknis uzdevumu izpilda rakstveidā bez failu ielādes
Moodle sistēmā

Uzdevumi:
Viena faila augšupielāde

Vienkāršāka failu augšupielādes versija – sevišķi noderīga,
ja pedagogs nevēlas patērēt daudz laika, iestatot dažādus
parametrus

Uzdevumi:

Audzēknis atbildes uz uzdevumu iesniedz ārpus Moodle
sistēmas, taču vērtēšana notiek Moodle kursa atzīmju
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Bezsaistes aktivitāte

sistēmā
Paredzēts kopīgi papildināma dokumenta izveidei. Šeit
katrs var ierakstīt savu domu vai viedokli, tādejādi veidojot
kaut ko līdzīgu tiešsaistes prātavētrai. Šeit var ne tikai
formulēt idejas, bet arī sadarbojoties tās uzlabot.

Wiki

6.2.1. Uzdevumi
Moodle kursā pievienots uzdevums ļauj savākt vienā vietā audzēkņu iesniegtos
mājas darbus un piedāvā funkcionalitāti to vērtējumu uzskaitei. Audzēkņi kā uzdevuma
izpildes rezultātu var iesniegt ne tikai dokumentus, bet arī audio, video failus, fotogrāfijas
u. c. failu tipus (sk. 6.8. attēlu).

6.8. attēls. Moodle uzdevumi un to pievienošana

Var izveidot četru veidu uzdevumus:
1) failu augšupielāde – izpildītā uzdevuma sākotnējo versiju glabāšanai un gala
versijas iesniegšanai. Audzēknis var pievienot vairākus failus, tos vairākas
reizes dzēst un aizstāt ar jaunākiem, līdz viņš izvēlas tos nosūtīt vērtēšanai;
2) tiešsaistes teksts – audzēknim uz jautājumu ir jāatbild tiešsaistē neizejot no
sistēmas;
3) viena faila augšupielāde – šajā gadījumā audzēknis drīkst augšupielādēt tikai
vienu failu un vienu reizi, ja vien pedagogs nedod iespēju to darīt atkārtoti;
4) bezsaistes aktivitātes – šis ir veids, kas sniedz iespēju elektroniski vērtēt
audzēkņa darbu, kas veikts ārpus e-studiju vides
Uzdevums ir viena no visvieglāk veidojamākajām aktivitātēm. Pamatinformācija
uzdevuma izveidē tiek ierakstīta trīs lauciņos: (1) uzdevuma nosaukums, (2) apraksts un
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(3) vērtējums. Pārējos lauciņos tiek norādīti uzdevuma iesniegšanas nosacījumi. 6.9. attēlā
ir redzams Moodle uzdevuma formas aizpildīšanas piemērs.

6.9. attēls. Moodle uzdevuma pievienošanas piemērs
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Uzdevuma nosaukuma lauciņā ierakstītais teksts audzēknim paradīsies kursa tēmu
sarakstā kā hipersaite. Savukārt, klikšķinot uz šīs saites, atvērsies lauciņā „Apraksts”
ierakstītais teksts un tiks piedāvāti faila augšupielādes vai teksta rediģēšanas rīki (sk.
6.10. attēlu). Aprakstam ir jānorāda pilnīgas uzdevuma izpildes prasības, kā arī jāsniedz
uzdevuma iesniegšanas nosacījumi.

6.10. attēls. Faila augšupielādes forma, kas būs redzama audzēknim

Kad audzēknis būs sagatavojis vienu vai vairākas melnraksta versijas, labāko no
tām viņš varēs iesniegt vērtēšanai (sk. 6.11. attēlu).

6.11. attēls. Moodle saskarne izpildītā uzdevuma iesniegšanai vērtēšanai

6.2.2. Forumi
Forumi ļauj pedagogam un audzēknim komunicēt katrā nepieciešamā gadījumā no
jebkuras vietas ar interneta starpniecību. Lai sazinātos, audzēkņiem un pedagogam nav
jāatrodas tiešsaistē vienlaicīgi. Diskusijas gaitā audzēkņi var iepazīties ar sarunas vēsturi,
vienkārši lasot lapu. Šo komunikācijas/sadarbības formu sauc par „asinhrono”, un tā
īstenojas, audzēkņiem atrodoties dažādās vietās un rakstot diskusiju komentārus dažādos
laikos. Šajā gadījumā viņiem ir laiks apdomāt savu atbildi. Daudzi audzēkņi labāk var
izpausties forumos, nekā klātienes nodarbībās klasē. Forumi ļauj formulēt pilnvērtīgāku
atbildi tiem audzēkņiem, kuriem ir nepieciešams ilgāks laiks atbildes sagatavošanai vai arī
kuri baidās, ka, izsakot savu viedokli, var kļūdīties, tāpēc vēlas vēlreiz pārliecināties par
atbildes pareizību, pirms to iesniedz.
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Diskusiju forumi piedāvā ne tikai padziļināt tās sarunas, kuras aizsākas mācību
klasē, bet arī veidot pavisam jaunas aktivitātes, kuras nebūtu iespējamas parastās klātienes
nodarbībās: individuālo darbu vai grupu projektu rezultātu apspriešana, mācību darbu
izstrāde mazākās grupās u. tml.
Padarot diskusijas par svarīgu sava mācību priekšmeta sastāvdaļu, iespējams
iesaistīt visus grupas dalībniekus aktīvā sarunā un domu apmaiņā. Taču – jo forumi kļūst
aktīvāki, jo vairāk darba jāiegulda to pārvaldīšanā. Ja forumi netiek pārvaldīti, tie var
pārvērsties nekontrolējamā pļāpāšanā, kas ir pilnībā nesaistīta ar kursa tēmām.
Izveidojot forumu, vajadzētu sniegt audzēkņiem informāciju par to, cik forums būs
operatīvs. Kursa kopsavilkumā ieteicams norādīt, cik ilgs laiks jāgaida, lai gūtu atbildi uz
forumā uzdotu jautājumu. Ir svarīgi zināt, vai forums tiks pārbaudīts vienreiz nedēļā, vai
katru dienu. Ir iespējama situācija, kad aktīvākie audzēkņi var vilties, ilgi nesaņemot
atbildi, un vēlāk nav motivēti piedalīties forumā.
Plānojot kursu, ir derīgi izveidot vairākus forumus – gan tādus, kas paredzēti
savstarpējai diskusijai, gan arī tādu, kas paredzēts jautājumu uzdošanai pedagogam. Var arī
būt atsevišķs jaunumu forums, kurā publicēt „laipni lūdzam” ziņojumu, aktualitātes utt.
Jaunu diskusiju var izveidot, noklikšķinot izvēlnē „Pievienot aktivitāti” uz izvēlnes
punktu „Forums” (sk. 6.12. attēlu).

6.12. attēls. Diskusiju foruma izveidošana

Forma saskarne, kas šajā gadījumā atvērsies, būs līdzīga uzdevuma izveides
saskarnei, svarīgākie parametri šajā gadījumā ir foruma nosaukums, foruma ievads
(apraksts) un tā tips. Foruma apraksta veidošanai tāpat kā daudzviet citur Moodle piedāvā
izmantot iebūvēto HTML redaktoru, kas ļauj pievienot ne tikai tekstu, bet arī attēlus,
audio, video prezentācijas u. c. mediju elementus. Šīs pašas HTML redaktora iespējas
varēs izmantot audzēkņi, piedaloties diskusijā. Šīs iespējas ļauj bagātināt diskusijas ar
multimediju elementiem.
Foruma izveides formas aizpildīšanas piemērs redzams 6.13. attēlā.
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6.13. attēls. Foruma izveides formas aizpildīšanas piemērs

Moodle piedāvā četrus forumu veidus:
1) jautājumu un atbilžu forums – šajā forumā audzēkņiem vispirms ir jāpublicē savi
darbi, un tikai tad viņi var piekļūt citu publicētajiem darbiem un piedalīties diskusijā;
87

2) katra persona pievieno vienu diskusiju – katram audzēknim ir tiesības pievienot tikai
vienu tematu, taču katrā tematā var būt daudzas atbildes;
3) standarta forums vispārējai lietošanai – katrs audzēknis var gan pievienot jaunus
tematus, gan arī piedalīties jau izveidotu tematu apspriešanā;
4) vienkārša apspriešana – forums ar vienu tematu, un visas diskusijas šeit parādīsies
vienā un tajā pašā lapā. Šis foruma veids īpaši piemērots īsām koncentrētām
diskusijām par konkrētu tematu.
6.2.3. Nodarbība
Pirms Moodle nodarbības veidošanas ir ieteicams shematiski izplānot tās
organizāciju. Šis Moodle rīks ir sarežģītāks tāpēc, ka tam ir nepieciešama detalizētāka
plānošana, salīdzinot ar citiem Moodle piedāvātajiem rīkiem. Katra nodarbības lapa var
potenciāli sazaroties atbilstoši audzēkņa izvēlei, zināšanu līmenim utt. Pat vienkāršākajā
gadījumā, kad katrā lapā ir tikai divas izvēles iespējas, lapu skaits aug ļoti strauji.
Piemēram, pirmajai lapai būs nepieciešamas divas papildu rezultātu lapas, katrai no šīm
divām būs nepieciešamas vēl divas. Jau trešajā solī būs nepieciešamas 7 lapas. Vienīgā
iespēja samazināt lapu skaitu ir atkārtoti izmantot pēc iespējas vairāk lapu.
Sākumā varētu veltīt vairākas minūtes, lai uzzīmētu nodarbības diagrammu. Kas
tiks attēlots pirmajā lapā? Kādas būs audzēkņa izvēles iespējas? Ir svarīgi atbildēt uz šiem
jautājumiem attiecībā uz katru nodarbības lapu, tas palīdzēs ietaupīt laiku vēlāk.
6.2.4. Vikipēdija (wiki)
Vikipēdija sastāv no tīmekļa lapām, kas tiek radītas, vairākiem cilvēkiem
sadarbojoties. Vikipēdija sākas ar vienu sākumlapu. Audzēkņi var manīt vai papildināt šo
sākumlapu ar jaunām lapām, pievienojot saites. Vecās lapas versijas var pārlūkot,
klikšķinot uz lapas vēstures ierakstiem.
Moodle iebūvētā vikipēdija ir veidota uz vecākas ErfurtWiki bāzes. Moodle sistēmā
iebūvētā vikipēdija var būt labs atbalsts mācībām sadarbojoties. Visi grupas audzēkņi var
labot vienu vikipēdiju vai arī var izveidot katrai mazākai grupiņai atsevišķu vikipēdiju,
kurā audzēkņi var sadarboties.
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6.3. Testa ievietošana e-studiju vidē
Testu veidošanu Moodle vidē var iedalīt divos secīgos posmos:
1) jautājumu ievietošana jautājumu bankā,
2) testa publicēšana.
6.3.1. Jautājumu ievietošana jautājumu bankā
Tālāk tekstā secīgi pa soļiem apskatīts jautājumu ievietošanas process. Vispirms
administrēšanas panelī ir jāatrod sadaļa hipersaite „Jautājumi” un jāveic klikšķis uz tās (1).
Kad būs atvērusies jautājumu banka, varēs izvēlēties jautājumu tipu (2) (sk. 6.14. attēlu).

6.14. attēls. Jautājumu ievietošana jautājumu bankā

Moodle piedāvā šādus testu jautājumu veidus:
1) aprakstu – tas nav jautājuma veids, bet gan tikai apraksts, ko var ievietot testā
papildu informācijas sniegšanai. Šajā gadījumā Moodle piedāvā formatēšanas rīku
kopumu līdzīgi kā Web lapai;
2) eseju – atbildes audzēknim jāsniedz apraksta formā. Šim jautājumu veidam nav
piemērojama automātiska vērtēšana, un atbildes tiek tikai saglabāts Moodle sistēmā
vēlākai to novērtēšanai, kas jāveic pedagogam;
3) atbilstības jautājumu – jautājums, kurā tiek jautāts par atbilstību starp divām jēdzienu
grupām. Audzēknim tad jāizvēlas katram vienas kolonas jēdzienam atbilstošais
jēdziens otrajā kolonā;
4) daudzizvēļu jautājumu – jautājums ar vairākiem atbilžu variantiem. Te ir iespējamas
viena vai vairākas pareizas atbildes;
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5) īso atbilžu jautājumu – jautājums, kas atbildams ar vienu vai vairākiem precīziem
vārdiem. Lai automātiskais atbildes vērtējums būtu pareizs, pedagogam ir jāparedz
visi pareizās atbildes ierakstīšanas varianti;
6) skaitlisko jautājumu – ir līdzīgs „īso atbilžu” jautājumam, taču šeit atbilde ir
sniedzama ar skaitļiem. Skaitliskajām atbildēm var arī noteikt intervālu, kurā
iekļaujoties atbilde tiek uzskatīta par pareizu;
7) „patiesi/aplami” jautājumu – jautājums tiek formulēts kā apgalvojums, kas
audzēknim ir jāizvērtē un jānorāda kā „patiess” vai kā „aplams".
Tālāk tekstā piemēra pēc izskatīts viens no visbiežāk izmantotajiem jautājuma
veidiem – „Daudzizvēļu jautājums”. Testa jautājuma veidlapa ir salīdzinoši gara, tāpēc to
aplūkosim divās daļās. Informācijas lauciņi, kas atrodami sadaļā „Vispārēji” (izvietots
veidlapas augšpusē), ir paskaidroti ar īsiem tekstiem 6.15. attēlā.

90

6.15. attēls. Daudzizvēļu jautājums – vispārējā veidlapas daļa

Informācijas lauciņi, kas nosaka katra konkrētā jautājuma atbilžu variantus un
atsauksmes audzēkņa iegūtajam rezultātam, ir paskaidroti 6.16.attēlā.
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6.16. attēls. Daudzizvēļu jautājums – atbilžu varianti un atsauksmes
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Citu testa jautājuma veidu pievienošana notiek pēc līdzīga principa.
6.3.2. Testa publicēšana
Testa publicēšana sākas ar to, ka pedagogs, ieslēdzot Moodle rediģēšanas režīmu,
vajadzīgajā tematā no aktivitāšu izvēlnes klikšķina uz „Tests” (sk. 6.17. attēlu).

6.17. attēls. Testa publicēšana no iepriekš izveidotiem jautājumiem

Tālāk, atveroties testa rediģēšanas lapai, var sākt parametru aizpildīšanu. Veidlapa
arī šoreiz ir salīdzinoši gara, tāpēc tiek skaidrota 6.18. un 6.19. attēlā.
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6.18. attēls. Testa publicēšanas formas pirmā daļa ar paskaidrojumiem un aizpildīšanas piemēru
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6.19. attēls Testa publicēšanas formas otrā daļa ar paskaidrojumiem un aizpildīšanas piemēru

Testa publicēšanas formas aizpildīšanu pabeidz ar taustiņa „Saglabāt un parādīt”
nospiešanu. Tālāk jautājumu bankā ir jāveic iepriekš ievietoto jautājumu pievienošana
testam (sk. 6.20. attēlu).

95

6.20. attēls. Jautājumu pievienošana jaunizveidotajam testam

Lapas labajā pusē ir redzami visi jautājumi, kuri atrodas konkrētajā kategorijā.
Jautājumus var ņemt arī no vairākām jautājumu bankas kategorijām. Lai jautājumus
pievienotu testam, nepieciešams tos atzīmēt. Kad tas izdarīts, ar pogas „Pievienot testam”
palīdzību tos var ievietot testā. Pievienošana izpaužas kā jautājumu nosaukumu
parādīšanās lapas kreisajā pusē. Tieši šajā posmā ir noderīgi, ja, veidojot jautājumus, to
nosaukumi ir izveidoti tā, ka tie ļauj skaidri saprast, par ko ir jautājums.
Jautājumus var kārtot arī pēc grūtības pakāpes, grūtākajiem jautājumiem piešķirot
vairāk punktu. Punktu skaits, ko var saņemt par jautājumu, ir redzams logā pretī katram
jautājumam, un pēc noklusējuma tā vērtība ir 1.
Veidojot testus, atsevišķos gadījumos noderīgi būtu pievienot nejauši izvēlētus
jautājumus no atsevišķas jautājumu kategorijas vai visas jautājumu bankas. Šajā gadījumā,
katru reizi no jauna atverot testu, audzēknim tiks piedāvāts aizpildīt citus nejauši izvēlētus
jautājumus. Šī iespēja garantē arī to, ka citi audzēkņi tajā pašā testā saņem citus jautājumus
vai tos pašus jautājumus citā secībā tajā gadījumā, ja datu bankā jautājumu ir tikpat, cik
testā.
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7.

Mācību materiālu un aktivitāšu veidi e-mācību vidē
Elektroniskās mācību vides atšķirībā no grāmatām papildus tekstam un attēliem

ļauj izmantot arī citus mediju veidus – tādus kā animācijas, skaņu, video, interaktivitātes
un simulācijas. Potenciāli šāda mediju daudzveidība var ļaut pilnīgāk izmantot audzēkņa
sensoros kanālus materiāla apguvei (sk. 7.1. attēlu).

Mediju veidi

Uztvere

Teksts
Grafiki

Vizuālā

Animācijas
Audio
Video
Interaktivitātes

Audiālā
Kinestētiskā

7.1. attēls. Mediju veidu ietekme uz audzēkņu uztveri
Pastāv arī teorijas, kas ļauj izdarīt praktiskus secinājumus par mediju veidu
kombinēšanu vēlamā mācību mērķa sasniegšanai. Viena no šādām teorijām ir kognitīvā
multimediju mācīšanās teorija (Clark, Mayer 2003; Mayer 2003), kas balstīta uz trim
pieņēmumiem:
1. duālā kodēšana – saskaņā ar šo pieņēmumu cilvēks ienākošo informāciju apstrādā
dubultā izziņas ķēdē, kurā viens kanāls ir domāts vārdiskai informācijai (lineāri
organizētai) – teksti, runa, stāstījumi, un otrs kanāls – vizuālajai informācijai
(telpiski organizētai) – attēli, grafiki utt.;
2. ierobežota kognitīvā kapacitāte – saskaņā ar šo pieņēmumu informācijas
daudzums, ko var apstrādāt katrā šajā kanālā, ir ierobežots;
3. aktīva prezentācijas apstrāde – lai mācīšanās būtu efektīva, audzēknim ir aktīvi
jāiesaistās trīs fundamentālos izziņas procesos: (1) atlase/izvēle, (2) organizēšana un
(3) integrēšana (sk. 7.2. attēlu).
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7.2.attēls. Kognitīvā multimediju mācīšanās teorija (Mayer 2003)
Stimuli no ārējām reprezentācijām, kas veidotas, izmantojot dažādus mediju veidus,
ieiet audzēkņa kognitīvajā sistēmā un pakļaujas triju fāžu apstrādei (sk. 7.2. attēlu virzienā
no kreisās puses uz labo pusi).
 Atlase: stimuli tiek izfiltrēti, un daži no tiem tiek atlasīti turpmākai apstrādei
(tādējādi būtiska kļūst audzēkņa uzmanības pievēršana ārējās reprezentācijas
svarīgākajiem aspektiem).
 Organizācija: vārdiskie un vizuālie elementi tiek organizēti audzēkņa aktīvajā atmiņā
tā, ka tiek izstrādāti divi atšķirīgi modeļi (vārdiskais modelis un attēla modelis).
 Integrācija: abas izziņas struktūras (vārdiskais modelis un attēla modelis) un
audzēkņa iepriekšējās zināšanas tiek integrētas, radot jaunas zināšanas, kas tiek
noglabātas ilgstošajā atmiņā.
Tādā veidā šis izziņas modelis balstās uz priekšstatu par informācijas duālo
kodēšanu audzēkņa izziņas sistēmā.
Rūta Klārka (Ruth Clark) un Ričards Meijers (Richard Mayer) (Clark, Mayer 2003)
uzsver, ka labam multimediju e-studiju vides dizainam vajadzētu nodrošināt atbalstu
audzēkņiem, lai:
 atlasītu mācībām svarīgu informāciju. Piemēram, pedagogs var lietot grafiskus
elementus (tādus kā krāsa, bultiņas utt.), lai izceltu svarīgu informāciju uz ekrāna un
pievērstu tai uzmanību;
 vadītu aktīvās atmiņas ierobežotās spējas, lai efektīvāk izmantotu informāciju, kas
nāk no akustiskajiem un vizuālajiem sensoru kanāliem;
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 integrētu informāciju prātā paturamos vārdiskos modeļos un attēlu modeļos ar
iepriekš iegūtajām zināšanām aktīvajā atmiņā.
Lai veicinātu efektīvu audzēkņa informācijas izziņas procesu, autori iesaka virkni
principu, kurus multimediju mācību materiālu izstrādātājam vajadzētu izmantot, lai
nodrošinātu labākus mācību apstākļus.
 Multimediju princips – dziļāka materiāla izpratne no animācijas un audio nekā tikai
no audio (stipri izteikts efekts). Paralēli verbālajam materiālam jāizmanto vizuālais
materiāls.
 Telpiskās nepārtrauktības princips – teksts un animācija atrodas tuvumā (vidēji stipri
izteikts efekts). Attiecīgā vārdiskā informācija (teksts) un vizuālā informācija (attēli
un grafiki) jānovieto pietiekami tuvu, lai efektīvi tiktu atbalstīta kognitīvā (izzinošā)
kartēšana starp vārdiskajiem un vizuālajiem elementiem.
 Laiciskās nepārtrauktības princips – animācija un audio pavadījums ir sinhroni
(stipri izteikts efekts). Jāsaglabā saistība starp animāciju un audio pavadījumu.
 Modalitātes princips – labāk animācija un audio nekā animācija un teksts (stipri
izteikts efekts). Vārdiskā informācija jāsniedz, izmantojot dzirdes modalitāti (t. i.,
lietojot stāstījumu), nevis vizuālo modalitāti (t. i., lietojot tekstu uz ekrāna). Īpaši šo
principu vajadzētu ievērot tad, kad dinamiskā vizualitāte (animācija) un attiecīgā
skaidrojošā vārdiskā informācija tiek sniegta audzēknim vienlaicīgi un prezentācijas
apstākļi neatļauj viņam pašam regulēt prezentācijas ātrumu. Vārdiskās informācijas
sniegšana stāstījuma formā pieļauj informācijas kodēšanu, nepārslogojot vizuālo
kanālu, tādējādi nodrošinot labākus mācību apstākļus.
 Redundances princips – labāk animācija un audio nekā animācija, audio un teksts
(vidēji stipri izteikts efekts). Jāizvairās sniegt vārdiskā informācija gan tekstuālā, gan
stāstījuma formā, it īpaši, ja tajā pašā laikā tiek demonstrēta grafika. Šāds
pasniegšanas veids pārslogo vizuālo kanālu, kaitējot informācijas duālajam
kodējumam. Tomēr atsevišķās situācijās no šī principa piemērošanas varētu arī
atteikties (piemēram, kad nav nekādu attēlu vai kad audzēknim ir daudz laika, lai
efektīvi apstrādātu sniegtās informācijas dažādās formas, vai, kad rakstveida teksta
sniegšana ir obligāti nepieciešama, jo audzēknim ir grūtības saprast runātu tekstu).
 Saskaņotības princips – mācību mērķu sasniegšanai mazsvarīgas skaņas, teksts un
video netiek iekļauti. Nav jālieto materiāli, kas pedagogam, iespējams, šķiet
interesanti, bet nevajadzīgi attiecībā pret apgūstamo mācību saturu (tādi kā
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uzjautrinoši stāsti, fona mūzika vai detalizēti apraksti). Šādu materiālu iekļaušana var
pasliktināt mācīšanās rezultātu, jo tie bieži novērš audzēkņa uzmanību un neatbalsta
viņa centienus organizēt/integrēt svarīgu informāciju.
 Individualizācijas (personalizācijas) princips – tekstuālā informācija sniedzama
labāk dialoga un dzīvas sarunas formā nekā formāli un akadēmiski. Tas, kā pedagogs
uzrunā savus audzēkņus, izmantojot multimediju materiālu, ir svarīgi. Brīva stila
lietošana (piemēram, daudzskaitļa pirmās vai vienskaitļa/daudzskaitļa otrās personas
draudzīgs stils tipiskā 3. personas formālā stila vietā) nodrošina labākus mācīšanās
apstākļus. (Mayer 2005)
Šie multimediju mācību materiālu veidošanas principi, kas pārbaudīti praksē
attiecībā uz salīdzinoši īsiem un tematiski pabeigtiem materiāliem, var palīdzēt izveidot
efektīvāku mācību materiālu jau pirmajā reizē.
Tālākajā tekstā ir apraksti dažādi multimediju materiālu veidi, ko var salīdzinoši
viegli sagatavot un iekļaut e-mācību vidē.

7.1. Teksta dokumenti
Tekstuālais materiāls e-mācību vidē bieži tiek lietots kursa satura prezentēšanai
lekciju konspekta veidā, kā arī informācijas sniegšanai par praktiskajiem darbiem vai
mājas (patstāvīgajiem) uzdevumiem. Tekstus parasti pievieno kādā no trim plaši
izplatītajiem formātiem: MS Word, PDF vai HTML.
Teksta dokuments nereti tiek radīts tieši MS Word programmā, tāpēc pedagogi to
bez konvertēšanas dara pieejamu audzēkņiem. Atsevišķos gadījumos teksta dokumenti
pirms augšupielādēšanas tiek konvertēti uz PDF formātu, kas ir uzskatāms par universālu
dokumentu izplatīšanas formātu. Tas nodrošina, ka dokuments uz audzēkņa ekrāna
parādīsies tā, kā iecerēts, un tur varēs realizēt tādas papildu funkcijas kā ierobežotas teksta
kopēšanas vai mainīšanas iespējas. HTML formātā ievietotie teksti, savukārt, piedāvā
labāku integrāciju ar e-mācību vides instrumentiem, piemēram, automātisku saišu
ģenerēšanu, meklēšanu materiāla saturā visā kursā u. c.
Sagatavojot teksta dokumentu MS Word vai PDF formātā, ieteicams galvenē
(Header) un arī kājenē (Footer) izvietot papildus informāciju par organizāciju, autoriem,
materiāla veidu, materiāla nosaukumu un norādīt lappušu numurus. 7.3. attēls un 7.4. attēls
parāda galvenes un kājenes noformēšanu augstākās matemātikas kursā (RTU).
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7.3. attēls. Galvenes noformējums (Volodko 2007)

7.4. attēls. Kājenes noformējums (Volodko 2007)
Šī informācija palīdz audzēknim labāk orientēties no vairākiem priekšmetiem
izdrukātā materiālā, kā arī nodrošinās citiem skaidru informāciju par materiāla avotu un tā
autoriem.
7.2. Attēli, diagrammas, grafiki
Mutvārdus un tekstus labi papildina attēli. Shēmu un diagrammu attēlošanai
vislabāk izmantot MS Visio; ja tāda programma nav pieejama, tad var lietot MS Word
iebūvētos līdzekļus Microsoft Draw vai Organization chart (sk. 7.5. attēlu).
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7.5. attēls. EKD metodes modeļi (Bubenko, Brash et al. 2001)
Dažādu matemātisku un fizikālu lielumu izskaidrošanai ir nepieciešamas formulas
un grafiki, kas konstruēti pēc aprēķinātajām vērtībām. Vislabāk šādu elementu attēlošanu
veikt ar tādām matemātiskajām programmām kā Mathcad, Matlab, Maple un Mathematica
(sk. 7.6. attēlu).

 B  ds    J  dA   

0 0

d
E  dA
dt 

7.6. attēls. Matemātiskas izteiksmes un attēlota grafika piemēri
Empīriski iegūtus grafikus, kas bieži vien atrodami zinātniskajos rakstos un
grāmatās, var pārvērst elektroniskā formā, izmantojot skeneri vai digitālo fotoaparātu, un
tādējādi to iekļaut e-mācību materiālā (sk. 7.7. attēlu).
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7.7. attēls. Vienāda skaļuma līknes (Fletcher, Munson 1933)
7.3. Animācijas
Animācijas ļauj audzēknim aplūkot dažādu procesu attīstību laikā. 7.8. attēlā var
redzēt, kā fizikas kursā (RTU) tiek parādīta fizikas uzdevuma atrisināšana soli pa solim.
Šeit netiek izmantota skaņa un paskaidrojošais teksts uz ekrāna parādās secīgi.

7.8. attēls. Animācija ar fizikālo svārstu (Blūms 2007a)
Animācijas bieži tiek lietotas apvienojumā ar statisku/dinamisku tekstu vai skaņu.
Saskaņā ar kognitīvo multimediju mācīšanās teoriju (Mayer 2001) animācijas ir sevišķi
efektīvas, kad tās tiek lietotas apvienojumā ar skaņu.
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7.9. attēlā redzams SQL fundamentals kursa ekrāna attēls, kurā ekrāna ieraksts
apvienojumā ar sinhroni ierunātu tekstu ļauj audzēknim izmantot gan vizuālo, gan arī
audiālo sensoro kanālu informācijas uztverei.

7.9. attēls. Ekrāna ieraksts ar ierunātu tekstu multimediju materiālā SQL
Fundamentals
7.4. Audio (skaņa)
Lai gan skaņa bieži vien tiek izmantota kā animācijas vai video sastāvdaļa, daļa
pedagogu tomēr atzīst par vērtīgu to izmanto arī atsevišķi. Audio materiāla īpatsvars kursā
var variēt no īsa kursa ievada līdz pilnīgam visu lekciju ierakstam. Dažas mācību iestādes8
ārzemēs tā arī dara – piedāvā visu lekciju ierakstus ne tikai video formā, bet arī audio failu
veidā. Tas dod audzēkņiem papildu izvēles brīvību noklausīties lekciju ārpus nodarbības,
iespējams, pat sabiedriskajā transportlīdzekli, izmantojot mobilo telefonu vai portatīvu
mūzikas/video atskaņošanas ierīci.
Viens no vispopulārākajiem formātiem audiolekciju ierakstam ir MP3. Daudzās studiju
vidēs ir iebūvēts šādu failu atskaņošanas/vadības modulis (sk. 7.10. attēlu).

7.10. attēls. Moodle audio atskaņošanas modulis

8

Skat, piemēram, http://webcast.berkeley.edu/courses.php
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Audiolekciju ierakstam ir nepieciešams kvalitatīvs mikrofons un skaņas
rediģēšanas programmatūra, piemēram, bezmaksas Audacity, kā arī dators skaņas apstrādei
un kompresēšanai.

7.5. Video
Video ļauj audzēknim ērti parādīt fenomenus, kas citādi konkrētajā vietā vai
konkrētajos apstākļos nav novērojami. 7.11. attēlā ir fizikas kursa (RTU) piemērs, kur
mācību filmā tiek demonstrēta svārstību saskaitīšana.

7.11. attēls. Mācību filma „Perpendikulāru svārstību saskaitīšana” (Blūms 2007)
7.12. attēlā redzams, kā video tiek izmantots, lai kursā sniegtu „praktiķa”
perspektīvu SQL valodas lietošanā.

7.12. attēls. Video intervija multimediju materiālā SQL Fundamentals
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7.6. Interaktivitātes
Mācību materiāla apguvē efektīvas ir arī interaktivitātes, sākot ar vienkāršiem
vingrinājumiem un beidzot ar sarežģītām fizikālu procesu simulācijām vai pat lietišķajām
spēlēm. Pētījumi pierāda: lai mācības, izmantojot simulācijas un lietišķās spēles, būtu
patiesi

efektīvas,

audzēkņiem

ir

nepieciešams

papildu

atbalsts.

Atbalstu

var

nodrošināt/papildināt, izmantojot pamudināšanu, vērtēšanu, zināšanu pārbaudi, papildu
informāciju, vērošanu, refleksiju, iztaujāšanu, iztirzāšanu un dažādu problēmu formātus.
Tālāk tekstā aplūkoti trīs interaktivitāšu piemēri. 7.13. attēlā redzamajā
vingrinājumā audzēknim tiek piedāvāts veikt datu bāzes rezerves kopēšanas procedūru.
Sistēma seko līdz audzēkņa darbībām, pārbauda tās un dod padomus tālākajām darbībām.

7.13. attēls. Interaktivitāte multimediju materiālā SQL Fundamentals
7.14. attēlā redzamajā simulācijā audzēknim tiek piedāvāta iespēja izpētīt sakarības
starp ātrumu, masu, bremzēšanas ceļu u. c. fizikāliem parametriem. Eksperimentējot un
izdarot secinājumus, audzēknis mācību vielu apgūst pamatīgāk.
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Ievades lauciņi
Radio pogas
Grafiks
Izvades lauciņi
Animācija
Animācija

7.14. attēls. Simulācijas piemērs (Jong, Demetriadis et al. 2004)
7.15. attēlā ir redzama lietišķās spēles Marketplace saskarne. Šajā spēlē dalībnieki
izspēlē dažādas iespējamās tirgus situācijas, pieņem stratēģiskus lēmumus un pārbauda to
sekas daudz īsākā laika periodā, nekā tas būtu iespējams reālos apstākļos.

7.15. attēls. Interaktīvas spēles „Marketplace” lietotāja saskarne (Cadotte 2004)
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Kvalitatīvu simulāciju un lietišķo spēļu izstrāde ir sarežģīts un darbietilpīgs
process, tāpēc parasti tās izstrādā relatīvi lielos izglītības vai komerciālos projektos.
7.7. PowerPoint prezentācijas
MS PowerPoint (vai tās analogi) ir plaši izplatīta programmatūra, kas pieejama teju
vai katrā datorā. Lai gan PowerPoint prezentācijas tiek nereti kritizētas kā materiāla
pasniegšanas forma, tās ir lieliski piemērotas informācijas animēšanai, saistīšanai,
vizualizēšanai un tāpēc bieži tiek lietotas stāstījuma ilustrēšanai gan referātos, gan arī
lekcijās. Sākotnēji šādas prezentācijas sagatavošana var prasīt vairāk laika, bet vēlāk to ir
viegli papildināt un lēti uzturēt.
Prezentācijas var izmantot šādām aktivitātēm:


lekciju laikā – sagatavotā materiāla prezentēšanai,



pēc lekcijām (audzēkņiem) – mācību materiāla atkārtošanai,



audzēkņiem, kas nav varējuši ierasties uz nodarbību – materiāla apgūšanai.

Izmantotā literatūra
Blūms 2007 = Blūms, Juris. Mācību filma „Perpendikulāru svārstību saskaitīšana”, 2007
(skatīts 2011. g. 1. martā). Pieejams: www.ortus.lv
Blūms 2007a = Blūms, Juris. Uzdevumu risināšanas piemērs: Fizikālā svārsta
harmoniskas svārstības, 2007 (skatīts 2011. g. 1. martā). Pieejams: www.ortus.lv
Bubenko, Brash = Bubenko, Jānis, Brash, Danny et al. Deliverable D3 Appendix B –
EKD User Guide, FP6 project HyperKnowledge – IST–2000-28401, 2001.
Cadotte 2004 = Cadotte, Ernest R. Marketplace competitions, 2004 (skatīts
2011. g. 1. martā). Pieejams: http://marketplace-simulation.com.
Clark, Mayer 2003 = Clark, Ruth Colvin, Mayer, Richard E. E-learning and the science
of instruction: proven guidelines for consumers and designers of multimedija learning.
USA, Pfeiffer, 2003.
Fletcher, Munson 1933 = Fletcher, Harvey, Munson, W. A. Loudness, its definition,
measurement and calculation. Journal of the Acoustical Society of America, Nr. 5, 1933,
pp. 82–108.
Jong, Demetriadis 2004 = Jong, Maria T. de, Demetriadis, Stavros et al. An introduction
to concepts and methods relative to the interactions between learner’s internal and external
representations in multimedia learning environments. Deliverable – D21-01-02-V1,
Network of Excellence KALEIDOSCOPE, 2004, pp. 7–46.
108

Mayer 2005 = Mayer, Richard E. Cambridge Handbook of Multimedia Learning. New
York : Cambridge University Press, 2005.
Mayer 2001 = Mayer, Richard E. Multimedia Learning. New York : Cambridge
University Press, 2001.
Mayer 2003 = Mayer, Richard E. The Promise of Multimedia Learning: Using the Same
Instructional Design Methods Across Different Media. Learning and Instruction, Nr. 13
(2), 2003, pp. 125–139.
Volodko 2007 = Volodko, Inta. Lekciju konspekts : 4. nodarbība, 2007 (skatīts 2011. g.
1. martā). Pieejams: www.ortus.lv

109

