SKOLĒNS JĒGPILNI LIETO IKT RĪKUS

3

…

…

PERSONALIZĒTA
MĀCĪŠANĀS
ZINĀŠANU
KONSTRUĒŠANA

ATBILDĪBA PAR
SAVU MĀCĪŠANOS

PROBLĒMU
RISINĀŠANA

ATGRIEZENISKĀ
SAITE

SADARBĪBA

KOMUNIKĀCIJA

…

…
…

…
Darbs veikts ar Valsts pētījumu programmas INOSOCTEREHI atbalstu.
© LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs, 2018

Kompetenci attīstoša mācīšanās (Ieteikumi izglītības politikas un rīcībpolitikas veidotājiem)

…

IKT rīkus un digitālos resursus skolēniem mācību procesā jālieto jēgpilni,
tiem jāatbalsta un jāorganizē skolēnu mācīšanās iedziļinoties, radot iespēju skolēniem
pašiem pieņemt lēmumus, konstruēt zināšanas, modelēt situācijas, risināt problēmas,
sadarboties un komunicēt ar vienaudžiem, radīt jaunas lietas, kā arī sekot savai
izaugsmei.
IKT rīku un digitālo resursu jēgpilna lietošana palīdz:
• mācīties efektīvāk, ko nodrošina iespēja saņemt atgriezenisko saiti uzreiz;
• problēmu aplūkot no daudziem skatupunktiem, ko nodrošina digitālie resursi ‒
teksti, video, attēli, animācijas, simulācijas, modelēšanas programmatūras, kā arī
iespējas forumos un sociālajās platformās uzdot jautājumus un pamatot savu
viedokli;

• radīt kvalitatīvus darbus, ko nodrošina iespēja saglabāt, pārskatīt un pilnveidot
radīto;
• konstruēt zināšanas vidē, kurā iespējams aktīvi iesaistīties, iegūt nepastarpinātu
pieredzi, mācīties no labās prakses piemēriem;
• mācīties jebkurā vietā un jebkurā laikā, ko nodrošina digitālo resursu pieejamība.
Skolotājs, plānojot un vadot mācību stundas, izvēlas metodisko pieeju, kas veido
skolēnu kompetenci. Šim nolūkam jāmaina IKT rīku un resursu lietošanas akcenti. No
mācību satura vizualizēšanas un informācijas nodošanas jāpāriet uz IKT rīku un resursu
lietošanu zināšanu konstruēšanai, procesu modelēšanai, problēmu risināšanai, jaunu
produktu radīšanai, sadarbībai, personalizēta mācību procesa organizēšanai.

PĒTĪJUMU REZULTĀTI

LATVIJĀ
Vērojama tendence, ka IKT rīki un resursi Latvijā mācību procesā netiek pilnvērtīgi
izmantoti: pastāv plaisa starp IKT rīku jēgpilnas lietošanas potenciālu un to, kā IKT rīki
reāli tiek izmantoti mācību procesā. Pētījuma ietvaros vērotajās stundās, kurās tiek
izmantoti IKT rīki un resursi, skolēnu loma bieži ir pasīva, piemēram, 78 % stundu
eksaktajos mācību priekšmetos tiek lietoti IKT rīki un resursi, no tām 42 % stundu IKT
rīku lietošana nav jēgpilna, un tikai 22 % stundu ar IKT rīkiem darbojas skolēni
(Dudareva, u.c., 2015). IKT rīki pārsvarā tiek izmantoti reproduktīvu uzdevumu
veikšanai, nevis zināšanu konstruēšanai.
PASAULĒ
IKT rīku un digitālo resursu jēgpilnas lietošanas nosacījumi:
• IKT rīki mācību procesā jālieto vienīgi tad, ja tie ir piemērotākie rīki plānotā mērķa
sasniegšanai;

• skolēniem jāpiedāvā iespēja patstāvīgi atklāt un pārbaudīt savas idejas;
• skolotājam jāveicina skolēnu savstarpējā sadarbība un diskusijas;
• jābūt pieejamiem atbilstošiem IKT rīkiem plānotā mērķa sasniegšanai.
IKT rīku un digitālo resursu lietojuma ietekme uz skolēna mācīšanos ir atkarīga no
šādiem aspektiem:
• satura un veida, kā tie tiek izmantoti;
• skolotāja profesionālajām prasmēm;
• skolēnu digitālās prasmes.
“Tehnoloģijas var papildināt labu mācīšanu, bet labas tehnoloģijas nevar aizstāt sliktu
mācīšanu.” (OECD, 2015)
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