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Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas 

atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu 

izmantošanu. 

IV modulis – Didaktiskie tiešsaistes atbalsta rīki matemātikas skolotājiem 

Šī moduļa mērķis ir prezentēt tiešsaistes rīkus, kas sniegs didaktisko atbalstu matemātikas skolotājiem. 

Uzdevumi: 

1. Iepazīstināt ar tiešsaistes didaktisko rīku nozīmi un to izmantošanas priekšrocībām matemātikas 

stundās. 

2. Izcelt tiešsaistes rīku un platformu priekšrocības un trūkumus. 

3. Sniegt skolotājiem tiešsaistes didaktisko rīku piemērus un parādīt, kā tos izmantot  matemātikas 

stundās. 

Matemātiskā izglītība ieņem galveno vietu sabiedrības izglītībā visā pasaulē. Matemātikas zināšanas 

attīsta analītisko un loģisko domāšanu un tiek uzskatītas par zinātni, kas pārvar valodas barjeras, jo 

izmanto universālu skaitļu un zīmju valodu, ko saprot cilvēki visā pasaulē (Nowak, 2013). 

Tā kā šis ir skolēniem ļoti sarežģīts priekšmets, ir izstrādāti, un tiešsaistē pieejami, vairāki rīki, kas 

atvieglo matemātikas mācīšanos un mācīšanu. Lielākā daļa rīku ir pieejami visos izglītības līmeņos, 

sākot no pamatskolas līdz universitātei. Šajā modulī mēs iepazīstināsim ar rīkiem, kas matemātikas 

mācīšanos un mācīšanu padara vieglāku un patīkamāku. 

Teorētiskā daļa 

Mūsdienās, īpaši COVID-19 pandēmijas laikā, liela nozīme tiek piešķirta tādu prasmju apguvei, kas 

mums ļaus izmantot rīkus, resursus un sazināties tiešsaistē. Gan skolēnam, gan skolotājam ir svarīgi 

izprast iespējas, ko piedāvā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, un to pielietojumu. 

Skolotājiem vajadzētu veikt novatoriskas aktivitātes, kas vērstas uz vairākām jomām, piemēram, tādu 

stundu plānošana, kurās efektīvi tiek izmantoti audiovizuālie materiāli, datoru izmantošana mācībās, 

kas attīsta radošo domāšanu, un prasmju attīstīšana darbam ar skolēniem, kā arī mācību stundu 

uzlabošana, izmantojot novatorisku metodisko plānošanu (F.Bereźnicki, 2001). 

Līdz ar ceturto rūpniecības revolūciju un digitālo laikmetu, ir mēģināts ieviest modernās tehnoloģijas 

izglītībā, piemēram, izveidojot digitālās mācību grāmatas vai mācot, izmantojot e-mācību platformas. 

Tomēr mūsdienu izglītības sistēma nav pietiekami sagatavota skolēnu daudzveidībai, tāpēc tā pilnībā 

neizmanto viņu potenciālu. Skolotāji, kuriem klasē ir ierobežots laiks, nespēj pilnībā personalizēt katra 

skolēna mācību procesu savā klasē, tāpēc skolotājiem jāizmanto tiešsaistes mācību līdzekļi, lai 

palīdzētu viņiem veikt šo uzdevumu. 
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Attēls 1: Izglītības attīstība 

Avots: https://medium.com/@sanjana18rm/top-5-free-online-video-tools-for-teachers-to-create-

videos-in-minutes-67b7470829c4  

Tagad pāriesim pie tiešsaistes rīkiem, kas atbalsta matemātikas skolotājus mācību procesā. 

Skolotājam rūpīgi jāiepazīstas ar pieejamajiem tiešsaistes resursiem. Internets ļauj ātri piekļūt 

zināšanām un mācību materiāliem, un nodrošina mūs ar rīkiem, kas stimulē efektīvu mācīšanu un 

mācīšanos. Visizplatītākā skolotāju pieļautā kļūda ir, koncentrējoties uz jauno mācību metodi, tai tiek 

pakļauts viss mācību process, Skolotājam ir svarīgi sākt ar mērķa izvirzīšanu un tikai tad viņam 

vajadzētu izvēlēties līdzekļus un metodes, kas viņiem palīdzēs šo mērķi sasniegt. Lai tas notiktu, ir 

svarīgi apzināties konkrēta rīka lietderību un saistīt to ar mērķi, kuru vēlamies sasniegt. 

Sākot meklēšanu, jums jāapzinās, kādi rīki ir pieejami internetā. Šis ir vispārīgs rīku sadalījums: 

• Izglītības programmas - lietojumprogrammas, kas ļauj skolotājam un skolēnam paplašināt 

savas zināšanas un iegūt prasmes noteiktās jomās. SMART-MT projekta vietnē ir ievietotas 

visinteresantākās lietojumprogrammas. Skatīt vairāk vietnē: https://smart.erasmus.site/e-

directory/#tab1 

• Izglītības platformas - platformas ļauj jums dalīties ar saviem mācību materiāliem un 

sazināties ar skolēniem. Jūs varat izmantot platformu, lai koplietotu jūsu izveidotos uzdevumus 

/viktorīnas/ testus, un to rezultāti tiks automātiski ziņoti un saglabāti. Saņemot tūlītēju 

atgriezenisko saiti, skolotājs saņem ātru informāciju par skolēna zināšanām un progresu. 

Populāru izglītības platformu piemēri: Socrative, Padlet, Edmodo, Kahoot, KhanAcademy, 

ScienceKids utt. 

• Didaktisko materiālu veidošanas rīki - rīki, kas ļauj prezentēt didaktisko saturu vai sagatavot 

savu filmu, piem. H5P, edpuzzle, ed.ted, powtoon utt. 

https://medium.com/@sanjana18rm/top-5-free-online-video-tools-for-teachers-to-create-videos-in-minutes-67b7470829c4
https://medium.com/@sanjana18rm/top-5-free-online-video-tools-for-teachers-to-create-videos-in-minutes-67b7470829c4
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Nākamajā sadaļā mēs sniegsim detalizētu aprakstu par dažām platformām un rīkiem, kā arī izklāstīsim 

to priekšrocības un trūkumus. 

Katram matemātikas skolotājam būtu jāiepazīstas ar rīkiem un jāatceras, ka mācīšanas metodei 

nevajadzētu aizēnot mācību saturu, kuru viņi vēlas nodot. Jaunu, novatorisku risinājumu ieviešana 

klasē neietekmē izglītības panākumus. Ir svarīgi atcerēties par draudzīgo atmosfēru, par labu attiecību 

nodibināšanu ar skolēnu un pareizu mācību procesa organizēšanu. Pēc ekspertu domām, jauns 

materiāls vislabāk tiek apgūts, ja saturs ir saprotams un mācību process notiek pozitīvā gaisotnē. 

Skolotājiem ir jāapzinās šis progress un jāievieš jauni risinājumi savās klasēs, lai saglabātu savu 

skolēnu motivāciju un interesi. Iepriekš minētā pārskata mērķis bija parādīt iespēju ieviest modernās 

tehnoloģijas mācību procesā, tomēr jāatceras, ka tikai mācību līdzekļu ieviešana negarantē skolotāja 

darba efektivitātes pieaugumu, mācību līdzekļi palīdz bagātināt un dažādot noteiktas skolotāju un 

skolēnu aktivitātes. 

 

Tad kāpēc matemātikas skolotājiem būtu jāizmanto didaktiskie tiešsaistes rīki? Kāpēc tas ir 

svarīgi? 

 

Digitalizācijas laikmetā skolotājs saskaras ar izaicinājumu iegūt un ilgāk noturēt skolēna uzmanību. 

Tradicionālā matemātikas mācīšana ļoti bieži aprobežojas ar mācīšanu pēc shēmas. Parasti stundās 

nav laika radoši un padziļināti izskaidrot problēmu un palīdzēt skolēniem, kuriem ir grūtības 

matemātikā. Mūsdienu tehnoloģiju (OER un IKT rīku) ieviešana matemātikas stundās ļaus pārnest 

risinājumus no vienkāršas tāfeles uz interaktīvu tāfeli, tālruni vai klēpjdatoru, bet arī padarīs stundu 

saistošāku un ļaus skolēniem labāk izprast saturu. 

Izmantojot tiešsaistes rīkus mācību procesā, skolotājs varēs rosināt skolēnu interesi par matemātiku, 

veidot viņu iztēli, paplašināt zināšanas, kā arī iemācīt atbilstošu darba organizāciju. 

Tiešsaistes didaktisko rīku izmantošanas priekšrocības matemātikas stundās: 

• Atbalstīt mācību procesu, ieviešot jaunas koncepcijas, risinot uzdevumus un pārbaudot skolēnu 

zināšanas; 

• Spēja vākt un apstrādāt datus; 

• Parādību un procesu imitācijas iespēja; 

• Nepieciešamās informācijas iegūšana; 

• Tiešsaistes rīku izmantošana atbalsta tradicionālo saziņas saturu un formas; 

• Jaunu metožu un līdzekļu nodrošināšana zināšanu nodošanai; 

• Jaunu prasmju attīstīšana; 
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• Interaktīva zināšanu nodošana; 

• Skolēnu un skolotāju sadarbība mācību procesā, veicinot komunikāciju. 

 

Mūsdienās skolotājam jābūt pienācīgi sagatavotam, lai matemātikas mācīšanā spētu izmantotu 

digitālas metodes un paņēmienus (M.Walak, 2017): 

 

• Skolotājam jāiegūst zināšanas par didaktisko programmatūru matemātikā; 

• Skolotājam jāprot izmanot datoru un jāpārzin tā piedāvātās iespējas; 

• Skolotājam jāprot izmantot pieejamo programmatūru, lai īstenotu noteiktas stundu tēmas; 

• Skolotājam jāapgūst kā organizēt darbu matemātikas stundās, izmantojot datoru. 

 

Zemāk jūs atradīsiet dažu noderīgu tiešsaistes rīku aprakstus.  

Tālāk uzskaitītie tiešsaistes rīki ir ļoti noderīgi un ērti lietojami. To izmantošana matemātikas 

stundās noteikti būs lietderīga gan skolotājiem, gan skolēniem. Katra rīka apraksta beigās ir 

saite ar pamācībām vai videoklipiem par rīka lietošanu. 

Socrative  

Apraksts 

Socrative ir bezmaksas tiešsaistes rīks. Tas ir rīks tiešsaistes testu veikšanai reāllaikā, izmantojot 

mobilās ierīces, kurām ir piekļuve internetam (viedtālruņi, klēpjdatori, planšetdatori, stacionārie 

datori). Šī rīka izmantošana ir ļoti vienkārša un intuitīva. 

Platforma ļauj skolotājam kontrolēt testu reāllaikā. Pateicoties Socrative kontam, skolotājs novēro testa 

gaitu un var kontrolēt atsevišķu skolēnu sniegto atbilžu pareizību. Kad pārbaudījums ir beidzies, 

skolotājs saņem atskaiti par testa rezultātiem. 

Socrative ir trīs galvenās funkcijas: 

• Viktorīna - lietojumprogrammas pamatfunkcija. Pēc konta izveides skolotājam ir iespēja izveidot 

uzdevumus ar vairākiem atbilžu variantiem, uzdevumus ar patiess / nepatiess izvēli vai  atvērtos 

jautājumus, kur skolēns var sniegt īsas atbildes. Iespēja uzdevumiem pievienot attēlus, diagrammas un 

tabulas, padara testu saistošālu un skolēnam nav garlaicīgi. 
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Attēls 2: Socrative – Trīs pamatfunkcijas 

Avots: https://highschoolmathteachers.com/5-ways-engage-students-math-class-using-socrative/  

 Space Race – Iespēja, kas vairāk fokusējas uz jautrību nevis mācīšanos. Tajā ir jāpilda 

uzdevumi uz laiku un jāsacenšas ar klasesbiedriem. 

 

Attēls 3: Socrative – Space Race 

Avots: https://highschoolmathteachers.com/5-ways-engage-students-math-class-using-

socrative/  

 

 Exit Ticket – Iespēja skolotājiem stundas beigās uzdot skolēniem jautājumus, kas nav pakļauti 

vērtēšanai. Tas skolotājam sniedz informāciju par stundas satura izpratnes līmeni. 

 

https://highschoolmathteachers.com/5-ways-engage-students-math-class-using-socrative/
https://highschoolmathteachers.com/5-ways-engage-students-math-class-using-socrative/
https://highschoolmathteachers.com/5-ways-engage-students-math-class-using-socrative/
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Nepieciešamās prasmes un zināšanas 

Skolotājam un skolēniem, kuri izmanto šo platformu, vajadzētu būt pamata IT prasmēm. Turklāt vietnē 

ir pieejamas saprotamas instrukcijas par rīka lietošanu. 

Skolotāju ieguvumi: 

• Pārbaude tiek veikta reāllaikā; 

• Tests tiek pārbaudīts, tiklīdz tas ir pabeigts; 

• Mazāks kļūdu risks pārbaudot un laika ietaupījums skolotājam; 

• Testa rezultāti tiek saglabāti sadaļā “Pārskati”, dodot skolotājam iespēju tos apskatīt jebkurā laikā; 

• Visi testi tiek veikti tiešsaistē, rūpējoties par vidi; 

• Skolotājam ir iespēja analizēt tos jautājumus, kas skolēniem sagādā vislielākās problēmas, lai viņi 

zinātu, kas jāuzlabo. 

Skolēnu priekšrocības: 

• Skolēns iegūst testa rezultātu, tiklīdz tests ir pabeigts; 

• Skolēni pārzina tehnoloģijas, tāpēc viņiem tas ir ļoti saistošs pārbaudījuma veids; 

• Iespēja redzēt progresu pārbaudījumos palielina skolēnu motivāciju. 

Trūkumi vai ierobežojumi: 

Uzdevumus var izveidot dažādās valodās, bet pārvaldīšana notiek angļu valodā. 

Plašāka informācija par Socrative: 

https://vimeo.com/161896647  

 

H5P 

 

Apraksts 

https://vimeo.com/161896647
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H5P ir bezmaksas rīks, tiešsaistes lietojumprogramma, kas ļauj izveidot interaktīvu un modernu saturu, 

kuru ir iespējams kopīgot dažādās apmācību platformās (Moodle, WordPress, Drupal un Tiki). Šis rīks 

ļauj izveidot teksta un grafisko saturu (to var papildināt ar filmām vai skaņu celiņiem), kas ir ļoti 

noderīgi mūsdienu mācību procesā. 

Šis rīks ļauj: 

• Izveidot spēles un viktorīnas (matemātiskās viktorīnas, patiess / nepatiess testus, teksta 

papildināšanas uzdevumus, attēlu savienošanu pārī, atmiņas spēles, aptaujas un citas); 

• Veidot prezentācijas (diagrammu veidošana, attēlu kartiņu veidošana, multivides prezentācijas, 

grafiku veidošana); 

• izveidot interaktīvas filmas un virtuālas ekskursijas; 

• Izveidot interaktīvu saturu; 

Materiāli un gatavie piemēri ir pieejami šeit. 

Vienkāršas spēles piemērs, ko var izmantot matemātikas stundā: 

 

Attēls 4: H5P spēles paraugs 

Atkarībā no vajadzībām un mācību programmas, šajā vienkāršajā lietotnē skolotājs var pārbaudīt 

skolēnu zināšanas saskaitīšanā, atņemšanā, reizināšanā un dalīšanā. Augšējā labajā stūrī tiek parādīts 

laiks, kas paredzēts uzdevuma izpildei. 

https://h5p.org/content-types-and-applications
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Nepieciešamās prasmes un zināšanas 

Lietotnes izmantošanas priekšrocība ir tā, ka lietotājam nav jāzina programmatūras valodas. Lietotājam 

ir vajadzīga tikai jebkura pārlūkprogramma un piekļuve e-apmācības platformai. Turklāt internetā ir 

pieejamas daudzas apmācības un bezmaksas mācību video. 

Skolotāju ieguvumi: 

• Saturs darbojas visās ierīcēs, 

• Plašas rīka iespējas - pateicoties plašajam vingrinājumu klāstam, ko var izveidot, skolotājam ir iespēja 

pilnveidot stundas; 

• H5P ir viegli integrējama esošajās vietnēs un tiešsaistes rīkos. 

Skolēnu priekšrocības: 

• Mācīšanās spēlējot, uzdevumu risināšana skolēniem ir daudz saistošāka nekā tradicionālās mācību 

metodes; 

• Satura daudzveidība un mijiedarbība. 

Trūkumi vai ierobežojumi: 

Pat ja H5P neprasa, lai lietotājs pārzina programmatūru, lietojumprogrammu redaktors ir mazāk 

intuitīvs nekā citi šāda veida rīki, tāpēc ieteicams skatīties mācību videoklipus, kas atvieglos darbu. 

Uzdevumus var izveidot dažādās valodās, bet pārvaldība notiek angļu valodā. 

Plašāka informācija par H5P: 

https://h5p.org/  

 

PADLET 

Apraksts 

Padlet ir virtuāla tāfele, kas dod iespēju vienuviet apkopot digitālo materiālu. Šī vietne ļauj jums 

izveidot digitālu materiālu par dažādām tēmām, kalpo par vietu diskusijām un palīdz veidot "ideju 

vētras", konkursus un saņemt atsauksmes. Padlet izveidošana ir ļoti vienkārša un intuitīva, 

piereģistrējoties ir iespēja izveidot savus Padlet vai izmantot gatavas shēmas. 

https://h5p.org/
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Skolēni var pievienot savus ierakstus Padlet komentāros, jautājumos, atsauksmēs utt. Skolotājs un 

skolēni var sekot  Padlet reāllaikā. Pēc ierakstu rediģēšanas, skolotājam ir iespēja rediģēt Padlet tāfeles 

iestatījumus un koplietot to ar citiem lietotājiem, izmantojot sociālos tīklus vai kopīgojot tāfeli emuārā 

vai vietnē pēc attiecīgā HTML koda ievietošanas. 

Šo rīku var izmantot visās mobilajās ierīcēs un datoros, un tas ir pieejams 29 valodās. 

Skolotāju ieguvumi: 

• Skolotāji var apkopot visus darba materiālus vienā vietā; 

• Vieta atsauksmēm, ko var izmantot stundas beigās; 

• Interaktīva materiālu prezentācija; 

• Vienkārša saišu koplietošana; 

Skolēnu priekšrocības: 

• Materiāli tiek apkopoti vienā vietā un ir skolēnam viegli pieejami; 

• Interaktīvā tāfele ļauj noturēt skolēnu uzmanību; 

Nepieciešamās prasmes un zināšanas 

Gan skolotājam, gan skolēnam jābūt pamatzināšanām par datora lietošanu. Padlet ir ļoti viegli un 

intuitīvi lietojams, un tam nav nepieciešamas papildu prasmes. 

Padlet lietošanas piemērs: 

 

Attēls 5: Padlet izmantošanas paraugs 
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izmantošanu. 

Avots: https://padlet.com/edtechnut/math  

Labajā apakšējā stūrī ir “+” zīme, kas skolēniem/skolotājiem dod iespēju pievienot jaunu ziņu. 

Trūkumi vai ierobežojumi: 

Padlet ir nepieciešama lietotāja reģistrācija, un tā pamata versijā tam ir ierobežojumi attiecībā uz brīvi 

pieejamo Padlet tāfeļu skaitu, vietu diskā un citu rīku pārvaldību. Padlet ir izglītības platformā, kurā 

skolotājam vai skolai ir iespēja iegādāties abonementu. 

Plašāka informācija par Padlet: 

https://www.youtube.com/watch?v=OPkq5q8nRbM  

 

EDMODO 

 

Edmodo ir bezmaksas izglītības platforma, kas ļauj koplietot mācību materiālus un padarīt tos 

pieejamus, kā arī izmantot materiālus, kurus ir izveidojuši skolotāji no visas pasaules. Edmodo izmanto 

dinamiskus un digitālus rīkus, kas ļauj skolotājam uzlabot mācību procesu. 

Lai sāktu izmantot platformu, jums jāreģistrējas, izmantojot e-pastu un paroli. Pēc reģistrācijas tiek 

izveidots privāts profils, kuru iespējams personalizēt. Skolotājam ir iespēja izveidot grupas vai klases, 

kā arī sadarboties ar citiem skolotājiem. 

Šīs platformas neapšaubāma priekšrocība ir mijiedarbības iespēja ar ārējiem diskiem, piemēram, 

Google vai Office 365, kā arī fakts, ka materiāli tiek saglabāti vienā vietā - Edmodo bibliotēkā. 

Pateicoties tam, skolotājs jebkurā laikā var rediģēt savu materiālu. Ar Edmodo palīdzību skolotājs var 

dalīties ar skolēniem, nosūtot viņiem nepieciešamo informāciju, piemēram, grafiku, uzdevumus un 

dažādus mācību materiālus. 

Platforma ļauj skolotājiem bez maksas izveidot testus, pārbaudes darbus un uzdevumus, skolēni tos 

var pildīt platformā. Turklāt platforma ļauj uzturēt elektronisku žurnālu, kurā skolotājs var veikt 

uzskaiti un reģistrēt savu skolēnu atzīmes. 

Skolotāju ieguvumi: 

• Skolotājs var sekot līdzi mācību procesam un skolēnu progresam; 

• Iespēja veidot kopīgus projektus ar skolām no citām valstīm; 

https://padlet.com/edtechnut/math
https://www.youtube.com/watch?v=OPkq5q8nRbM
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Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas 

atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu 

izmantošanu. 

• Vieglāka saziņa ar skolēniem; 

• iespēja izveidot grupas, klases utt.; 

• Izmantojot Edmodo, skolotāja rīcībā ir liels datu apjoms, kuru viņš var analizēt; 

Skolēnu priekšrocības: 

• Pastāvīgs kontakts ar skolotāju; 

• Materiālu apskate jebkurā laikā un vietā; 

• Studentam ir iespēja sakārtot savas mapes, lai viss materiāls būtu vienuviet; 

Nepieciešamās prasmes un zināšanas 

Gan skolotājam, gan skolēnam jābūt pamatzināšanām par datora lietošanu. Edmodo ir ļoti viegli un 

intuitīvi lietojams, un tam nav nepieciešamas papildu prasmes. 

Trūkumi vai ierobežojumi: 

Platformas ir pieejama tikai angļu valodā. 

Plašāka informācija par Edmodo: 

https://support.edmodo.com/hc/en-us/articles/360008147674-Getting-Started-on-Edmodo  

 

Kahoot!  

 

Kahoot! Tas ir mūsdienīgs bezmaksas rīks, kas paredzēts interaktīvu testu izveidošanai un vadīšanai. 

Lai varētu izveidot un koplietot testus, jums ir jāreģistrējas. 

Šī rīka galvenā priekšrocība ir iespēja izmantot viedierīces, kas skolēniem ir pieejamas ikdienā. Kahoot 

var izmantot visos priekšmetos, kā arī visos izglītības līmeņos. Skolotājs to var izmantot, lai atkārtotu 

iepriekšējā stundā apgūto, vai arī, lai apkopotu viedokļus par dažādām problēmām utt. 

Kahoot! rīks ļauj izveidot testus, diskusijas, aptaujas un sagatavot mājas darbus skolēniem. Skolotājs 

var veidot pats savus Kahoot testus vai izmantot jau gatvus testus, meklētājprogrammā ievadot 

nepieciešamos atslēgas vārdus. 

https://support.edmodo.com/hc/en-us/articles/360008147674-Getting-Started-on-Edmodo
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Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas 

atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu 

izmantošanu. 

Kahoot! ir ļoti vienkārši izmantojams rīks. Pēc jauna testa izveidošanas, skolotājs skolēniem nosūta 

Kahoot! ģenerēto kodu. Skolēns atverot mājaslapu www.kahoot.it, ieraksta savu vārdu un kodu, un 

mācīšanās var sākties. 

Pēc katra jautājuma izpildes tiek parādīts dalībnieku punktu skaits un TOP 5, tas motivē skolēnus un 

padara viņus azartiskus. Katram jautājumam tiek dots laika limits, kuru nosaka skolotājs. 

Galvenās Kahoot! priekšrocības: 

- Iespēja izveidot jautājumus ar atbilžu variantiem; 

- Iespēja pievienot jautājumus un atbildes ar attēliem; 

- Dalībnieki var individuāli pildīt viktorīnu; 

- Liela datu bāze ar gatavām viktorīnām, kuras var izmantot stundās; 

- Šis ir bezmaksas rīks; 

- Neierobežots spēlētāju skaits. 

 

Skolotāju ieguvumi: 

• Viktorīna ir izpildāma, neradot skolotājam lieku stresu; 

• Viktorīnas beigās skolotājs var pārbaudīt skolēnu atbildes;  

• Iespēja lejupielādēt detalizētus rezultātus programmā Excel. 

 

Skolēnu priekšrocības: 

• Mobilo ierīču izmantošana mācību procesā stundas padara skolēniem saistošākas; 

• Skolēni var novērtēt viktorīnas efektivitāti; 

• Skolēni var dalīties ar savu viedokli par to, cik daudz viņi ir iemācījušies pildot viktorīnu; 

• Ja tiek sniegta slikta atbilde, skolēnam tiek sniegta atgriezeniskā saite ar pareizo risinājumu. 

Nepieciešamās prasmes un zināšanas 

Skolotājam un skolēnam jābūt pamata IT prasmēm. Kahoot! lietošana ir ļoti vienkārša un intuitīva, 

tāpēc viktorīnas sagatavošana neprasa daudz prasmju un laika.  
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Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas 

atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu 

izmantošanu. 

Trūkumi vai ierobežojumi: 

Rīka pārvaldība ir pieejama angļu valodā, bet viktorīnas var izveidot jebkurā valodā. 

 

Attēls 6: Kahoot – uzdevuma piemērs 

Avots: https://www.mrseteachesmath.com/2014/12/how-to-create-kahoot.html  

Plašāka informācija par Kahoot!: 

https://www.youtube.com/watch?v=pAfnia7-rMk  

 

 

 

KHAN ACADEMY 

Khan academy piedāvā individuālus mācību plānus, praktiskus vingrinājumus un mācību video. 

Platformas galvenais uzdevums ir nodrošināt bezmaksas izglītību dabaszinātņu jomā, izmantojot 

modernas un pielāgotas tehnoloģijas, kas identificē skolēna stiprās un vājās puses. Skolotāji šo 

https://www.mrseteachesmath.com/2014/12/how-to-create-kahoot.html
https://www.youtube.com/watch?v=pAfnia7-rMk
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Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas 

atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu 

izmantošanu. 

platformu var izmantot kā regulāru vingrinājumu rīku, lai palīdzētu skolēniem izpētīt jaunas mācību 

tēmas un apgūt tās. Lietotne dod iespēju lejupielādēt pārskatus, kas palīdz skolotājam ieraudzīt tos 

skolēnus, kuriem nepieciešama palīdzība. 

Skolotājs šo rīku var izmantot arī lai skolēniem uzdotu mājasdarbus. Skolēni mājasdarbus var pildīt, 

izmantojot mobilās ierīces vai datorus. Pateicoties plašajai platformā pieejamo filmu, rakstu un 

vingrinājumu datu bāzei, skolotājs var skolēniem uzdot pirms stundas iepazīties ar konkrētiem 

materiāliem, lai stundā par to vairs tik daudz nebūtu jārunā un laiks tiktu atvēlēts citām vērtīgām 

aktivitātēm, piemēram, grupas darbam vai praktiskām aktivitātēm. 

Liela Khan academy priekšrocība ir dažādu valodu pieejamība - platformā pieejamās nodarbības tiek 

tulkotas vairākos desmitos valodu. 

Khan Academy palīdz mācīšanos padarīt vieglāku un aizraujošāku. Skolēni pēc nodarbībām var redzēt 

savu darbu statistiku un salīdzināt to ar citiem klasē. Klases profils ļauj skolotājam aplūkot visas klases 

progresu un ātri noteikt, kuram skolēnam un kādās jomās ir jāpievērš lielāka uzmanība.  

Skolotāju ieguvumi: 

- Personalizēta mācīšana klasē; 

- Skolotājs var sekot līdzi skolēnu aktivitātēm, viņu progresam un laicīgi pamanīt problēmas, ar kurām 

skolēni saskaras, un, pamatojoties uz tām, ieteikt turpmākus vingrinājumus; 

- Atvieglot mājas darbu novērtēšanas procesu; 

Skolēnu priekšrocības: 

- Tūlītēja atgriezeniskā saite nepareizu atbilžu gadījumā; 

- Mācīšanās ar spēļu elementiem. 

Nepieciešamās prasmes un zināšanas 

Skolotājam un studentam jābūt pamata IT prasmēm. Khan academy ir ļoti vienkārša un intuitīvi 

lietojama, tāpēc uzdevumu sagatavošana neprasa daudz prasmju un laika. 
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Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas 

atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu 

izmantošanu. 

 

Attēls 7. Khan Academy – Matemātiskais saturs 

Avots: https://www.khanacademy.org/kmap  

Plašāka informācija par Khan Academy: 

https://www.khanacademy.org/khan-for-educators/resources/teacher-essentials/getting-started-on-

khan-academy/v/tips-for-new-users-khan-academy-teacher-training-2018  

 

 

 

 

 

 

Science Kids 

 

Science Kids ir tiešsaistes platforma ar rakstiem, izklājlapām, spēlēm un uzdevumiem, kuri 

palīdz apgūt dabaszinātnes.  

Šis rīks piedāvā daudz materiālu, kuros skolotājs var izmantot dabaszinātņu mācīšanai: 

https://www.khanacademy.org/kmap
https://www.khanacademy.org/khan-for-educators/resources/teacher-essentials/getting-started-on-khan-academy/v/tips-for-new-users-khan-academy-teacher-training-2018
https://www.khanacademy.org/khan-for-educators/resources/teacher-essentials/getting-started-on-khan-academy/v/tips-for-new-users-khan-academy-teacher-training-2018


17 
 

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas 
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• Izmantojot aprakstus un vingrinājumus, veikt eksperimentus savā klasē; 

• Izmantot uzdevumus skolēnu zināšanu pārbaudei; 

• Platformā ir pieejami interesanti fakti, kas palīdz paplašināt skolēnu zināšanas; 

• Platformā ir pieejami bezmaksas stundu plāni. Tos var izmantot arī matemātikas stundās. 

Attēls 

8: Science Kids – Matemātikas spēles bērniem 

Avots: https://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/math.html  

Šī rīka papildu iespēja ir AdaptedMind, kas tiek izmantots matemātikas apguvei. Uzdevumi spēļu veidā 

ir sadalīti mācību līmeņos, lai skolotājs varētu viegli atrast sev interesējošos uzdevumus. 

 

https://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/math.html
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Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas 

atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu 

izmantošanu. 

 

Attēls 9 – AdaptedMind  

Avots: https://www.adaptedmind.com/Math-

Worksheets.html?campaignId=893890531&gclid=EAIaIQobChMIprvZ__HR7AIVy9sYCh3MRwcuE

AEYASAAEgJH9vD_BwE&utm_expid=.hlkYmN1FTIq7FhrvNm_tjA.0&utm_referrer=  

Plašāka informācija par Science Kids: 

https://www.sciencekids.co.nz/  

 

 

 

 

 

EDPUZZLE 

Edpuzzle ir rīks, kas ļauj personalizēt video. Šī rīka darbība ir ļoti vienkārša: ir jāizvēlas sava filmu vai 

filma no rīka datu bāzes, un to ir iespējams personalizēt atbilstoši savām vajadzībām. Šis rīks ļauj 

pievienot skaņu celiņu, komentārus vai jautājumus testa veidā. 

https://www.adaptedmind.com/Math-Worksheets.html?campaignId=893890531&gclid=EAIaIQobChMIprvZ__HR7AIVy9sYCh3MRwcuEAEYASAAEgJH9vD_BwE&utm_expid=.hlkYmN1FTIq7FhrvNm_tjA.0&utm_referrer=
https://www.adaptedmind.com/Math-Worksheets.html?campaignId=893890531&gclid=EAIaIQobChMIprvZ__HR7AIVy9sYCh3MRwcuEAEYASAAEgJH9vD_BwE&utm_expid=.hlkYmN1FTIq7FhrvNm_tjA.0&utm_referrer=
https://www.adaptedmind.com/Math-Worksheets.html?campaignId=893890531&gclid=EAIaIQobChMIprvZ__HR7AIVy9sYCh3MRwcuEAEYASAAEgJH9vD_BwE&utm_expid=.hlkYmN1FTIq7FhrvNm_tjA.0&utm_referrer=
https://www.sciencekids.co.nz/
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Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas 

atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu 

izmantošanu. 

Edpuzzle ir universāls rīks, kuru skolotāji var izmantot neatkarīgi no mācāmā priekšmeta, un tas ir ar 

izglītojošu vērtību. Filmu izmantošanai stundās ir daudz priekšrocību: 

• Palielina skolēnu iesaistīšanos diskusijās un dalīšanos savos iespaidos; 

• Attīsta iztēli; 

• Attīsta klausīšanās prasmes un izpratni; 

• Ir iespēja pārbaudīt skolēnu zināšanas, veicot testus video skatīšanās laikā. 

Skolotājam, kurš vēlas izmantot šo rīku, sākumā jāpiereģistrējas, pēc tam jāizvēlas filma, ar kuru viņš 

vēlas strādāt. Rediģēšanas laikā skolotājam ir iespēja pievienot skaņu celiņu, testa jautājumus vai 

komentārus. Skolotājs platformā izveido klasi un aicina savus skolēnus piedalīties, iedodot viņiem 

klases kodu. Stundas laikā, kad tiek parādīts video, skolēni pilda komandas, kuras skolotājs iepriekš ir 

izstrādājis. 

Skolotāju ieguvumi: 

- Skolotājs jebkurā laikā var pārbaudīt skolēnu atbildes un sekot viņu progresam; 

- Skolotājs skolēna atbildei var pievienot savu komentāru; 

Skolēnu priekšrocības: 

- Interesanta mācīšanās forma; 

- Tūlītēja atgriezeniskā saite; 

Nepieciešamās prasmes un zināšanas 

Darbs Edpuzzle ir vienkāršs un iedvesmojošs, tāpēc tas neprasa daudz IT prasmju. Tomēr skolotājam 

pirms tam vajadzētu apskatīt pamācību, lai zinātu, kā pareizi platform izmantot pareizi. 

Trūkumi vai ierobežojumi: 

Rīka pārvaldība ir pieejama angļu valodā, bet testus var izveidot jebkurā valodā. 
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Attēls 10: Edpuzzle - stunda 

Avots: https://szkolamedialna.pl/edpuzzle-filmy/  

Plašāka informācija par Edpuzzle 

https://www.youtube.com/watch?v=eWRseaT7-9U  

 

 

Secinājums 

Ņemot vērā pašreizējo situāciju, ko izraisījusi pandēmija COVID-19, lielākā daļa skolotāju māca 

tiešsaistē. Zināšanu un prasmju iegūšana matemātikā bez tieša kontakta ir ļoti grūta, it īpaši, ja skolēni 

tiek iepazīstināti ar jaunu saturu. Tādēļ šie rīki var izrādīties ļoti noderīgi ne tikai mācoties klasē, bet 

arī mācībām tiešsaistē. Inovatīvu risinājumu ieviešana izglītībā attīsta radošumu, stimulē radošo 

domāšanu un padziļina intereses, pateicoties kurām skolēni attīsta savas spējas 

 

 

  

https://szkolamedialna.pl/edpuzzle-filmy/
https://www.youtube.com/watch?v=eWRseaT7-9U
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