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Ineta Mežniece 

Efektīva virtuālo rīku izmantošana skolēnu prasmju un iemaņu attīstīšanai 

(Tukums, Latvija 2019) 

Ineta Mežniece strādā par sākumskolas un dabaszinību 

skolotāju Tukuma 2. pamatskolā jau 31 gadu. 

Tukums atrodas netālu no Latvijas galvaspilsētas Rīgas. 

Tukuma 2.pamatskola piedāvā pamatizglītības programmu; 

pamatizglītības profesionāli orientēta virziena (mūzika) 

programmu un pamatizglītības matemātikas, dabaszinātņu un 

tehnikas virziena programmu, kura piedāvā iespēju mācīties 

matemātiku augstākā līmenī, sākot ar 7. klasi. Papildus tam 

skola īsteno dažādus Eiropas projektus, kas nodrošina labākas izglītības iespējas gan skolotājiem, gan 

skolēniem iesaistīties dažādās nodarbībās, lai uzlabotu skolēnu prasmes un iemaņas dabaszinātnēs un 

citos mācību priekšmetos. Viens no ES projektiem dod iespēju nodarbināt skolotāja palīgu, lai 

palīdzētu skolotājam darbā ar skolēniem, kuriem nepieciešami papildus mācību atbalsta pasākumi un, 

kuriem ir zema motivācija mācīties. 

Skolotāja Ineta strādā par klases audzinātāju 4.b klasē. Šo klasi varētu raksturot kā 

daudzveidīgu skolēnu grupu vecumā no 10 līdz 11 gadiem. Kopumā mācās 30 skolēni, bet 6 no ir ar 

ļoti zemu mācību motivācijas līmeni. 

Mācību gada sākumā skolotāja novēroja ievērojamas atšķirības skolēnu prasmēs un spējās, kā 

arī viņu interesēs. Viņa drīz saskatīja nepieciešamību pilnveidot savas zināšanas, lai motivētu 

skolēnus un veicinātu viņu interesi par akadēmiskajiem mācību priekšmetiem. Skolotāja pieteicās 

profesionālās pilnveides kursos, organizēja skolotāju un vecāku konferences, meklēja atbalstu no 

skolas darbiniekiem, apsprieda skolēnu “mācīšanās un motivācijas jautājumus” ar skolas direktori. 

Stundu laikā skolotāja īpašu uzmanību pievērsa skolēniem ar zemu sekmju sniegumu un deva 

viņiem papildu laiku uzdevumu veikšanai. Turklāt viņa izmantoja ES projekta priekšrocības un 

iegādājās planšetdatorus lietošanai klasē, kas ļāva izmēģināt jaunas metodes. Ineta lietoja 

planšetdatorus matemātikas un dabaszinātņu mācīšanai. Regulāri skolotāja stundās izmantoja arī 

interaktīvo tāfeli ‘Smart”. Šis rīks ļoti patika gan apdāvinātiem, gan ne tik spējīgajiem skolēniem. Tas 

deva iespēju klases priekšā risināt uzdevumus, kā arī ļāva skolēniem ar vājām lasīšanas un 

lasītprasmes prasmēm labāk izprast tēmu, redzot to uz ekrāna. 
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Skolotāja ir pārliecināta, ka digitālo rīku izmantošana var uzlabot skolēnu motivāciju mācīties. 

Viena no viņas iecienītākajām mācību platformām ir https://www.uzdevumi.lv/. Tā ietver dažāda 

līmeņa uzdevumus no visvienkāršākā līdz vissarežģītākajam. Kā arī ļauj nopelnīt punktus par pareizi 

izpildītajiem uzdevumiem un, pats galvenais, iesaistīt skolēnus mācībās un sacensties ar 

klasesbiedriem. Skolotāja izmantoja šo mācību platformu ne tikai klases darbiem, bet arī mājas 

darbiem. Viņa pārliecinoši apgalvo, ka šī konkrētā rīka izmantošana mainīja skolēnu attieksmi pret 

mājas darbiem: skolēni pozitīvi novērtēja iespēju mācīties tiešsaistē un izbaudīja mājasdarbu 

veikšanu, izmantojot mobilo tālruni, nevis pildīt tos burtnīcā. Līdz ar to palielinājās izpildīto mājas 

darbu skaits. 

Papildus tam skolotāja Ineta saņēma palīdzību no skolotāja palīga, kurš klasē individuāli 

strādāja ar skolēniem, kuru sasniegumi bija nepietiekami, tādējādi ļaujot skolotājai Ineta veltīt vairāk 

laiku apdāvinātajiem skolēniem. 

Skolotāja Ineta atklāja, ka viņas viena no iecienītākajām mācību metodēm ir grupu darbs - viņa 

sadala grupas tā, lai katrā grupā būtu skolēni gan ar augstu, gan ar zemu motivāciju mācīties. Tādā 

veidā viņi tiek mudināti palīdzēt viens otram. Skolotāja saka, ka šī nav mierīgākā un klusākā mācību 

metode, taču acīmredzami, tā ir visefektīvākā tiem skolēniem, kuriem nepatīk un nav interese strādāt 

individuāli. 

Mācību gada beigās skolotāja novēroja ievērojamu skolēnu sekmju izaugsmes sasniegumu, kā 

arī motivācijas mācīties pieaugumu. Viņa ir pārliecināta, ka digitālo rīku izmantošana klasē un 

dažādas mācību metodes ir palīdzējušas paaugstināt skolēnu motivāciju mācīties un uzlabot viņu 

mācību sasniegumus. Mācību gada pēdējos mēnešos viņi parādīja, ka viņus vairāk interesē ikdienas 

stundas uzdevumu un mājas darbu veikšana, salīdzinot ar tā sākumu. 

Skolēnu mācību motivācijas trūkums tika aizstāts ar daudz lielāku interesi par darbu, īpaši 

izmantojot virtuālo mācību platformu https://www.uzdevumi.lv/ par iespēju sacensties ar 

klasesbiedriem un vēlmi attīstīt savas prasmes, lai iegūtu labākus rezultātus. Viņu sekmes un 

zināšanas ir uzlabojušās, jo viņi daudz vairāk iemācījās, izpildot šos uzdevumus. 

Mācību gada laikā skolotāja Ineta novēroja savus audzēkņus un priecājās redzēt šādu attīstību 

jauno tehnoloģiju un skolotāja - palīga palīdzības dēļ. 

Ineta vienmēr ir dalījusies savās labajās idejās un darba metodēs ar saviem pamatskolas 

kolēģiem un arī citu mācību priekšmetu skolotājiem. Katru mācību gadu viņa sagatavo atklātās 
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stundas ne tikai saviem skolas kolēģiem, bet arī citu Tukuma novada skolu skolotājiem, lai dalītos 

savā labajā pieredzē. 

Viņa turpina pilnveidot savas zināšanas par virtuālo rīku un IKT tehnoloģiju izmantošanu 

mācību stundās, lai varētu darīt visu iespējamo skolēnu mācību motivācijas paaugstināšanā. 

Nākamgad viņa būs 1. klases audzinātāja un ir gatava izmantot šos rīkus jau no paša sākuma, 

lai skolēni būtu motivēti visu mācību gadu garumā. 

Jautājumi pārdomām: 

1. Kā panākt labāko rezultātu, strādājot klasē ar daudzveidīgu skolēnu grupu? 

2. Kāpēc virtuālo rīku izmantošana ir svarīga skolēnu prasmju un iemaņu attīstīšanai? 

3. Kā grupu darbs var palīdzēt skolēniem ar zemu motivāciju? 

 


