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Sanita Baumane 

Īstās, virtuālās un digitālās nodarbības iedvesmo skolotājus un skolēnus. 

(Tukums, Latvija 2019.) 

Sanita Baumane ir dabaszinību skolotāja Tukuma 2. pamatskolā. Sanita ir 

skolotāja ar 22 gadu darba pieredzi. Viņa māca dabaszinātnes, ķīmiju, 

ģeogrāfiju, bioloģiju skolēniem vecumā no 11 līdz 16 gadiem. Sanita ir 

ieguvusi augstāko izglītību Latvijas Universitātē dabaszinātnēs un 

ģeogrāfijā, kā arī ieguvusi papildus izglītību neformālās izglītības 

semināros gan Latvijā, gan citās valstīs. Šobrīd Sanita strādā Tukuma 2. 

pamatskolā atšķirīgās skolēnu grupās pēc vecuma, sociāli ekonomiskiem 

apstākļiem, motivācijas un apguves spēju līmeņiem. 

Skolotājas Sanitas klasē ir 25 skolēni, kurus viņa māca 4 gadus, sākot no 5. klases (11 gadu 

vecuma). 5. klasē skolēns uzsāk mācības pamatskolas līmenī, iepazīst citus pedagogus, citas mācību 

un mācīšanās metodes. Skolēniem ir atšķirīgi motivācijas, koncentrēties spēju, lasītprasmes  līmeņi 

un mācību sasniegumi. Uzsākot darbu ar šiem skolēniem, tika novērots, ka daļa skolēnu (25%) ir ar 

zemu motivāciju apgūt eksaktos priekšmetus (STEM), 1 skolēnam bija noteikti atbalsta pasākumi. 

Vairākiem skolēniem bija vērojamas problēmas ar lasītprasmi un teksta izpratni, informācijas 

pielietošanu, matemātiskām prasmēm jēgpilnai dabaszinātņu satura apguvei. 

Kā zināms, visi STEM priekšmeti balstās uz matemātiku, tāpēc matemātiskās prasmes ir ļoti 

svarīgas. Lai uzlabotu šīs prasmes, skolotāji vienmēr sadarbojas ar skolas matemātikas skolotājiem, 

sastādot stundu plānus, kuru pamatā ir matemātikas un dabaszinātņu mācīšanās. 

Lai sasniegtu labākus rezultātus, skolotāja gatavoja stundas skolēnam saprotamā veidā. Viņa 

iesaistīja savus skolēnus mācību procesa plānošanā, piedāvājot darba formu un metožu izvēli, kas 

veicinātu veiksmīgu mācīšanos un paaugstinātu mācīšanās līmeni. Skolotāja Sanita un viņas audzēkņi 

diskutēja par to, kas palīdzētu skolēniem labāk izprast mācību saturu. Dažas no viņu minētajām 

formām bija radošais darbs (modelēšana), kritiskā domāšana (projektos), laboratorijas pētījumi, 

virtuālie rīki, animācija un spēles, iziešana ārpus skolas un dabas vērošana, izmantojot IT digitālos 

rīkus. 

Kad skolēni mācījās par mērījumiem, viņi devās ārpus skolas, lai izmērītu skolas stadionu. Kad 

viņi atgriezās klasē, viņi izmantoja planšetdatorus, lai attēlotu šos datus GeoGebra lietotnē, un vēlāk 

mērījumus izmantoja, lai aprēķinātu stadiona perimetru un laukumu. 
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Skolotājas Sanitas veiksmīgākās metodes klases motivācijas paaugstināšanai mācībās bija 

radošais darbs, veidojot modeļus un dažādus tehniskos risinājumus, vizualizējot saturu, strādājot 

grupās pie projektiem, nodarbībām dabā un izmantojot IT rīkus, lai palīdzētu skolēniem izprast 

zinātnes sakarības (STEM) matemātikā, personīgajā dzīvē un pieredzē. 

Skolotāja profesionālās kompetences regulāri pilnveido, apgūstot jaunākās tendences 

pedagoģijā, IT, eksakto priekšmetu mācīšanā un atbalstot skolēnus mācību procesā. Sadarbojoties ar 

kolēģiem, aicinot tos uz atklātajām stundām, un pēc tām kopīgi tās analizējot, meklējot labākos 

risinājumus STEM priekšmetu apguvei. 

  Sanita izmanto citu kolēģu labāko praksi 

virtuālajās apmācībās, semināros un konferencēs 

dalās ar pārbaudītām metodēm un risinājumiem. 

Lai uzlabotu mācību procesu un sasniegumu 

rezultātus, viņa izmanto atbalsta personāla 

palīdzību.  

Skolēnu sasniegumu rezultāti tiek analizēti ar 6. 

klases valsts diagnostikas darbu matemātikā un 

dabaszinātnēs, kur studentu izpratne par iegūto saturu tiek pielietota dažāda līmeņa uzdevumos. 

Sākot mācīties bioloģiju, ģeogrāfiju un IT, skolēni parādīja labus rezultātus matemātikā un 

dabaszinātnēs (STEM) ,  jo viņu pētījumi un matemātiskās prasmes bija noderīgas šo priekšmetu 

apguvē. Skolēni bez problēmām varēja izmantot dažādus virtuālos rīkus - mobilos tālruņus, 

planšetdatorus, interaktīvo tāfeli. Tie skolēni, kuriem bija zināmas mācīšanās grūtības, zināja, kā 

atrast informāciju, izmantojot internetu un dažas īpašas mobilās lietotnes. Viņu sekmes un motivācija 

mācīties auga, viņi guva labākus panākumus ne tikai matemātikā un dabaszinātnēs, bet arī citos 

priekšmetos. 

Skolotāja Sanita iesaka kolēģiem sadarboties, daloties labās prakses stundās, vērojot citu kolēģu 

nodarbības un analizējot problēmas un meklējot risinājumus. 

Mūsdienās ir nepieciešams izmantot dažādas metodes un mūsdienīgus digitālos risinājumus. 

Skolēnam ir jādod iespēja iet dabā, apkārtējā vidē un novērot, izmantot IT iespējas virtuālajā realitātē 

un digitālajās platformās. Mūsdienīgs, inovatīvs skolotājs var iedvesmot ikvienu skolēnu atklāt 

zināšanu pasauli un sasniegt vairāk! 
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Lai iegūtu labākas zināšanas, nepieciešams regulāri strādāt ar skolēniem un sadarboties ar 

dažādu mācību priekšmetu skolotājiem. 

 

Atgriezeniskās saites jautājumi: 

1. Kāpēc ir jāsadarbojas ar kolēģiem, lai iegūtu labākus rezultātus? 

2. Kāpēc skolēni mēdz izvēlēties radošās mācīšanās formas? 

3. Kā virtuālo rīku agrīna izmantošana ietekmē skolēnu zināšanas vēlāk? 

 


