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Ievads 
 

Projekts “Online4EDU” 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

(IKT) mūsdienās ir kļuvušas par neatņemamu 

ikdienas dzīves un saimnieciskās darbības 

sastāvdaļu. Datorprasmes ir nepieciešamas 

dažādiem mērķiem - nodarbinātībai, 

izglītībai, komunikācijai, izklaidei. Eiropas 

Komisija ir atzinusi, ka "digitālās tehnoloģijas 

pārveido gandrīz katru mūsu sabiedriskās, 

privātās vai darba dzīves aspektu. Katram 

indivīdam - darba ņēmējam, skolēnam, 

jebkuram pilsonim tehnoloģisko inovāciju 

ieviešanas sekas ir tiekšanās pēc jaunām 

prasmēm. Tomēr prasmju attīstība nenorit 

tikpat ātri kā tehnoloģiju attīstība.”1 

Mācīšanu un mācīšanos, izglītības pētniecību 

ir ietekmējušas IKT. Viens no pīlāriem, uz kā 

balstās iniciatīva “Digitālā programma 

Eiropai”,2 ir digitālās kompetences un prasmju 

uzlabošana, kas veicina ilgtermiņa e-prasmju 

un digitālo līdzekļu lietotprasmes politikas 

īstenošanu. 

                                              

1 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/grand-coalition-digit 

al-jobs 
2 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-200_lv.htm 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

nodrošina dažādus rīkus, kas var pavērt 

jaunas iespējas klasē. Tās var bagātināt 

nodarbības skolā, palīdzēt pielāgot mācību 

procesu skolēnu individuālajām vajadzībām 

un nodrošināt audzēkņus ar tādām 

digitālajām prasmes, kas vajadzīgas zināšanās 

balstītā ekonomikā. 

Kā norādīts Eiropas Komisijas pētījumā3, 

lielākā daļa Eiropas valstu pēdējo gadu laikā ir 

veikušas ievērojamas investīcijas, lai 

nodrošinātu vispārēju piekļuvi IKT, un tas 

vainagojies ar ievērojamiem panākumiem. Lai 

IKT tiktu efektīvi izmantotas izglītībā, 

nepietiek tikai ar tehnoloģijām pašām par 

sevi. Šobrīd nozares politikā uzmanību 

vajadzētu pievērst izpratnes padziļināšanai 

par to, kā jaunās tehnoloģijas tiek un var tikt 

izmantotas skolās, lai atbalstītu mācīšanos, un 

kādi ir šķēršļi ceļā uz panākumiem. 

Lai digitālos medijus iekļautu skolu izglītības 

procesā, skolotājiem ne tikai jāzina tiešsaistes 

rīki, bet viņi arī jāapmāca, kā tos izmantot 

savās stundās un kā nodot zināšanas 

audzēkņiem. Tiešsaistes sadarbības rīki var 

3 Key Data on Learning and Innovation trhough ICT at School in 

Europe 2011, http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/docu 

ments/key_data_series/129en.pdf 

 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/129en.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/129en.pdf
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palīdzēt un tiem jāpalīdz skolotājiem darbā. 

Datu uzglabāšana mākonī, vikivietnes 

izmantošana, tiešsaistē pieejamā biroja 

programmatūra sniedz pedagogiem plašas 

sadarbības iespējas, gatavojot mācību 

materiālus. Sadarbības rīku izmantošana var 

ievērojami uzlabot pedagoģiskā procesa 

kvalitāti.  

Virtuālajai mācību videi, kas skolēniem 

piedāvā mācību materiālus un sociālo mediju 

risinājumus, nodrošinot sadarbības un 

atbalsta iespējas, jākļūst par ikviena vispārējās 

un profesionālās izglītības pedagoga 

standarta darba rīku. Izpildoties šim 

nosacījumam, arī skolēni izmantos sadarbības 

rīkus grupu pētījumiem vai projektiem. 

Digitālā kompetence un tiešsaistes 

sadarbības prasmes šodien izglītības sistēmā 

ir obligāta prasība, savukārt apmācīti skolotāji 

ir pirmais solis, lai sagatavotu jauniešus darba 

dzīvei vai tālākās izglītības ieguvei.  

Tieši šo iemeslu dēļ tika izveidots un īstenots 

projekts “Tiešsaistes sadarbības metožu un 

rīku iekļaušana izglītībā” ("Introducing Online 

Collaboration Methods and tools in 

education" (Online4EDU)), kuru finansēja 

Eiropas Savienības programma “Erasmus+”. 

Projektu laika posmā no 2014. gada 

septembra līdz 2016. gada augustam īstenoja 

Latvijas informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar 

                                              

4 http://www.ecdl.org/programmes/index.jsp?p=2928&n=2948 

partneriem: “BCS Koolitus” (Igaunija), “ECDL 

Foundation” (Īrija), “Stiftung Digitale 

Chancen” (Vācija) un “Information 

Technologies Institute” (Lietuva).  

Projekta “Online4EDU” galvenais mērķis ir 

veicināt pedagogu digitālo prasmju pilnveidi, 

tajā skaitā spēju izmantot tiešaistes 

sadarbības un mācīšanas tehnoloģijas, un 

sagatavot skolotājus plašākai digitālo mediju 

izmantošanai ikdienas skolas dzīvē.  

Tiešsaistes sadarbības rīki var papildināt 

mācīšanas un mācīšanās procesu visos 

mācību priekšmetos un palīdzēt pedagogiem 

atrast un izveidot jaunus un mūsdienīgus 

mācību materiālus.  

Projekta komanda pedagogu izglītošanā 

izmantoja jauktā tipa apmācības pieeju, kas 

veicina pedagogu prasmju pilnveidi 

tiešsaistes sadarbības rīku izmantošanā 

pamatskolas, vidusskolas un profesionālās 

izglītības iestādēs.  

Galvenie mācību procesā izmantotie rīki ir 

apmācību materiāli, kas veidoti atbilstoši 

jauktās mācīšanās principiem, un tiešsaistes 

apmācību platforma. Mācību materiāli 

projekta ietvaros izstrādāti saskaņā ar Eiropas 

ECDL prasmju testēšanas moduli “Sadarbība 

tiešsaistē”.4 Izstrādātā programma un mācību 

materiāli tika aprobēti četrās valstīs, un šīs 

http://www.bcskoolitus.ee/
http://www.ecdl.com/
http://www.ecdl.com/
http://digitale-chancen.de/
http://digitale-chancen.de/
http://www.ecdl.lt/
http://www.ecdl.lt/
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vadlīnijas izstrādātas, pamatojoties uz 

pilotprojekta pieredzi.   

Vadlīniju mērķauditorija 

Vadlīnijas ir tapušas, lai iepazīstinātu 

mērķauditoriju un citas ieinteresētās puses ar 

projekta rezultātiem, aprobācijas pieredzi un 

metodiku, kā izmantot projekta ietvaros 

izstrādātos rīkus pedagogu apmācībā, 

prasmju testēšanā un sertificēšanā. 

Vadlīniju mērķauditorija - izglītības vadītāji, 

organizācijas un iestādes, visi, kas ir 

ieinteresēti izstrādāto materiālu pielāgošanā 

un izmantošanā, lai pilnveidotu pedagogu un 

citu mērķa grupu dalībnieku IKT prasmes un 

kompetences. 

Vadlīniju mērķis 

Galvenais Vadlīniju apmācību un testēšanas 

sistēmas "Tiešsaistes sadarbības metodes un 

rīki" īstenošanai mērķis ir iepazīstināt ar 

izmantotajiem rīkiem, mācību saturu un 

mācību procesa organizāciju skolotāju 

apmācībā, lai pedagogi apgūtu 

nepieciešamās zināšanas, prasmes un 

kompetences, kas nepieciešamas tiešsaistes 

sadarbībā, un apmācību noslēgumā spētu 

nokārtot IKT prasmju pārbaudes testus: 

“Sadarbība tiešsaistē” un “Tiešsaistes 

sadarbības rīki izglītībā”.   

Projekta aktivitāšu īstenošanas procesu ilustrē 

vadlīnijās iekļautais apraksts par to, kā 

pilotapmācības noritēja Latvijā.  

Vadlīniju satura kopsavilkums 

Vadlīniju saturā iekļautas šādas nodaļas: 

 IKT izglītībā. Šajā nodaļā atspoguļoti 

izglītības pētījumu svarīgākie rezultāti un 

sniegts īss pārskats par galvenajām izmaiņām 

un tendencēm tehnoloģiju attīstībā 21. 

gadsimtā un IKT izmantošanā skolā. Nodaļā 

arī sniegts ieskats pedagogu izglītības 

vajadzībās - kādas zināšanas, prasmes un 

kompetences pedagogiem jāpilnveido, 

pamatojoties uz Eiropas Komisijas un 

projekta īstenošanā iesaistīto dalībvalstu 

pētījumiem. 

 Apmācību, testēšanas un 

sertificēšanas metodika. Šajā nodaļā 

iekļauts apmācību cikla apraksts: kā notiek 

mērķgrupas atlase, dalībnieku sākotnējo 

zināšanu un prasmju novērtēšana, mācību 

process, kurā tiek izmantoti projektā 

izstrādātie mācību materiāli, kā tiek veikta 

pedagogu apgūto zināšanu un prasmju 

sertifikācija apmācību noslēgumā. Nodaļā 

aprakstīts, kā apgūt tiešsaistes sadarbībai 

nepieciešamās zināšanas, prasmes un 

kompetences, tiek izskaidrots, kādēļ ir svarīgi 

sertificēt skolotāju prasmes un raksturoti 

ECDL moduļu “Sadarbība tiešsaistē” un 

“Tiešsaistes sadarbības rīki izglītībā” testi. 
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Nodaļā iekļauta arī informācija par 

izveidotajiem mācību materiāliem un to 

pieejamību.  

 Apmācību un testēšanas sistēmas 

"Tiešsaistes sadarbības metodes un rīki" 

īstenošanas pieredze. Šajā nodaļā sniegta 

Latvijas pieredze apmācību programmas 

īstenošanā: dalībnieku raksturojums, 

sākotnējo prasmju novērtēšana, mācību 

procesa organizācija, apgūto zināšanu 

pielietošana praktiskajā darbībā, dalībnieku 

patstāvīgo darbu tēmas, atsauksmes par 

mācību procesu un prasmju sertificēšanas 

testu rezultāti. 

 Secinājumi un ieteikumi. Šajā nodaļā 

ietverti ieteikumi izstrādāto materiālu 

izmantošanai un apmācības procesa 

organizēšanai, lai sasniegtu apmācības 

mērķus atbilstoši prasmju sertificēšanas testu 

prasībām.  

 Projekta partneri. Nodaļā sniegta 

informācija par organizācijām, kas īstenoja 

projektu partnervalstīs. 
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IKT izglītībā 
 

21. gadsimta tehnoloģiju attīstības 

tendences 

Pedagogiem, kas šodien strādā skolās, ir 

jāiemāca skolēniem prasmes, kas atbilst 

21. gadsimta prasībām, jāiemāca risināt 21. 

gadsimta problēmas, jāsagatavo skolēni 

darbiem, kurus mēs šodien vēl nemaz 

nezinām. Jaunajai paaudzei jābūt gatavai 

izmantot tehnoloģijas, kas vēl nemaz nav 

radītas, attīstīt prasmes, kas būs 

nepieciešamas strauji mainīgajā pasaulē. 

Ir atzīts, ka informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas palīdz mums labāk, efektīvāk un 

radošāk mācīties, ieviest jauninājumus, risināt 

sarežģītas problēmas, sniedz iespēju piekļūt 

plašākām un mūsdienīgākām zināšanām, 

nodrošina ikvienu ar elastīgām un pieejamām 

mācību iespējām gan klasē, gan ārpus tās, 

tomēr Eiropas Komisija ir paziņojusi, ka 

mācīšanās un mācīšanas joma Eiropā 

joprojām ir tradicionāla.5 

                                              

5 Opening Up Education; https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/opening-education 
6 Atvērtie izglītības resursi (Open Education Resources jeb OER) ir 

jebkura veida mācību materiāli, kas ir publiski pieejami vai ieviesti, 

izmantojot atvērtā pirmkoda licenci. Šos atklātos resursus raksturo tas, 

ka ikviens var likumīgi un brīvi kopēt materiālus, izmantot, pielāgot un 

atkārtoti dalīties ar tiem. OER diapazons ir, sākot no mācību grāmatām 

Izglītību Eiropā var veiksmīgi pārveidot ar 

tādu skolotāju palīdzību, kuri prot radīt un 

dalīties ar izglītības saturu, var nodrošināt 

skolēniem individuālu pieeju, iesaistīt 

audzēkņus sadarbībā un nodrošināt labāku 

saikni starp formālo un neformālo mācīšanos. 

Lai risinātu šo jautājumu, Eiropas Komisija ir 

pieņēmusi augsta līmeņa Eiropas darba 

programmu "Izglītības atvēršana", lai izglītībā 

un apmācībā izmantotu iespējas, ko sniedz 

digitālā revolūcija, apliecinot, ka mācīšanās 

vairs nevar tikt organizēta tikai konkrētā klasē 

ar noteiktu stundu sarakstu, bet pilnībā 

jāizmanto tehnoloģiju iespējas, lai nojauktu 

robežas un mācītos dažādās kultūrās, vecuma 

grupās un ģeogrāfiskajos rajonos. 

Izglītības atvēršana nozīmē izmantot digitālās 

revolūcijas ievērojamākās priekšrocības: 

 Izglītības efektivitātes 

palielināšanās. Atvērtie izglītības resursi 

(Open Education Resources jeb OER6) un 

masveida tiešsaistes atvērtie kursi (Massive 

Open Online Course (MOOC)7 var nodrošināt 

līdz izglītības programmām, mācību priekšmetu programmām, lekciju 

piezīmēm, uzdevumiem, testiem, projektiem, audio, video un 

animācijas materiāliem. (UNESCO 2012), 

http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=Open%20Educational%20

Resources 
7 Masveida tiešsaistes atvērtie kursi (Massive Open Online Course 

(MOOC) ir paredzēti lielam skaitam dalībnieku, tiem var piekļūt ikviens 

jebkurā vietā, ja vien ir interneta pieslēgums, tie ir atvērti ikvienam bez 

http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=Open%20Educational%20Resources
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=Open%20Educational%20Resources
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resursu koplietošanas praksi un iespējas 

ieviest jauninājumus.  

 Vienlīdzīgas pieejamības 

nodrošināšana. Zināšanas kļūst pieejamas 

visiem, jo ikvienam ir piekļuve jaunām 

mācīšanās iespējām, samazinot izmaksas un 

nodrošinot ērtāku piekļuvi digitālajiem 

pakalpojumiem. 

 Pozitīvas ietekmes uz ekonomiku 

veidošanās. IKT izmantošana kļūst 

strukturētāka un noved pie darbaspēka 

kvalifikācijas celšanās, palīdzot nozarei 

pārvaldīt pārmaiņas, izmantojot jaunas tirgus 

iespējas, veicinot partnerattiecības 

infrastruktūras nodrošināšanā, jaunu 

produktu un pakalpojumu radīšanā.8 

Ar atvērtajiem izglītības resursiem var 

nodrošināt, ka mācību materiāli, kas veidoti, 

izmantojot valsts finansējumu, ir pieejami 

visiem, mācīšanās var notikt jebkurā laikā un 

vietā. Masveida tiešsaistes atvērtie kursi ļauj 

skolēniem, pedagogiem un izglītības 

iestādēm koplietot brīvi pieejamos mācību 

materiālus. Jaunu tehnoloģiju un atvērto 

izglītības resursu izmantošanas rezultātā var 

palielināties izglītības efektivitāte, pieejamība 

un vienlīdzība. Mācību process kļūst 

skolēncentrēts, vērsts uz skolēnu 

                                              

uzņemšanas prasībām un piedāvā pilnu kursu apmācību internetā bez 

maksas. http://www.openuped.eu/ 

images/docs/Definition_Massive_Open_Online_Courses.pdf 
8 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/opening-education 

individuālajām mācību vajadzībām, uzlabojot 

sadarbību tiešsaistē un apvienojot formālo un 

neformālo izglītību.  

Gan nākotnes tehnoloģiju attīstības tendenču 

analītiķi, gan politiķi uzskata, ka tiešsaistes 

sadarbība būtu jāuzskata par prioritāru jomu. 

Pāreja no tradicionālās bezsaistes 

programmatūras izmantošanas uz tiešsaistes 

sadarbības rīku izmantošanu - gan datu 

glabāšanu mākonī, gan dažādu tīmeklī bāzētu 

rīku lietošanu - ir sākusies pirms vairākiem 

gadiem un kopā ar socializāciju tiešsaistē 

kļūst par noteicošo 21. gadsimta tehnoloģiju 

attīstības tendenci.  

Vispārējās tendences IKT 

izmantošanā skolās 

Ir atzīts, ka izglītībā vēl netiek pilnībā 

izmantotas jauno tehnoloģiju iespējas, 

nesniedzot Eiropas pilsoņiem prasmes, kas 

būs nepieciešamas nākotnē.9  

Mēs redzam paradoksālu situāciju: digitālās 

tehnoloģijas tiek pilnībā izmantotas 

ekonomikā, tirdzniecībā, sabiedrībā. Tās, 

piemēram, ir mainījušas veidu, kā cilvēki 

izmanto finanšu pakalpojumus, lasa ziņas vai 

sazinās viens ar otru, taču tehnoloģijas vēl nav 

9 Analysis and mapping of innovative teaching and learning for all 

through new Technologies and Open Educational Resources in 

Europe Accompanying the document Communication 'Opening Up 

Education', http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=138 

9115521455&uri=CELEX:52013SC0341, p.3. 

http://www.openuped.eu/images/docs/Definition_Massive_Open_Online_Courses.pdf
http://www.openuped.eu/images/docs/Definition_Massive_Open_Online_Courses.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/opening-education
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1389115521455&uri=CELEX:52013SC0341
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1389115521455&uri=CELEX:52013SC0341
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mainījušas veidu, kā notiek mācīšanas un 

mācīšanās process Eiropas izglītības sistēmās. 

Digitālo tehnoloģiju un digitālā satura 

integrēšana izglītības un apmācību sistēmā 

nenozīmē tikai vairāk elektronisko ierīču vai 

vairāk platjoslas interneta skolās. Tehnoloģiju 

izmantošana mācību procesā ļauj apvienot 

inovatīvas pedagoģiskās pieejas ar digitālo 

rīku un satura efektīvu izmantošanu, kas 

savukārt var veicināt  mācīšanas un mācīšanās 

procesa kvalitātes uzlabošanos.10 

Pētījums11 par digitālo tehnoloģiju 

izmantošanu skolās Eiropas Savienībā atklāja, 

ka 70% skolotāju atzīst - apmācība par IKT 

atbalstītiem mācīšanas un mācīšanās veidiem 

ir ļoti svarīga, bet tikai 20% - 25% skolēnu 

māca skolotāji, kas pārzina digitālās 

tehnoloģijas un tās arī izmanto. Lielākā daļa 

skolotāju IKT galvenokārt izmanto, lai 

sagatavotos mācību stundām, bet nevis 

darbā ar skolēniem stundās. No 50% - 80% 

skolēnu ES nekad neizmanto digitālās mācību 

grāmatas, podkāstus, simulācijas vai mācību 

spēles.12 Tikai neliela daļa skolotāju izmanto 

                                              

10 Analysis and mapping of innovative teaching and learning for all 

through new Technologies and Open Educational Resources in 

Europe Accompanying the document Communication 'Opening Up 

Education', http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CEL 

EX%3A52013SC0341, p.5. 
11 Survey of Schools: ICT in Education Benchmarking Access, Use and 

Attitudes to Technology in Europe’s Schools, http://ec.europa. 

eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=18

00 
12 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND 

SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 

IKT, un tas vēl joprojām notiek ierobežotā 

apjomā, strādājot ar skolēniem mācību 

stundās. Vēl retāk IKT tiek izmantotas, lai 

sazinātos ar skolēnu vecākiem vai jaunā veidā 

sabalansētu skolēnu mācību slodzi starp 

darbu skolā un mājās. Skolotāji atzinuši, ka 

kopējais dažāda veida IKT balstītu aktivitāšu 

lietošanas biežums klasē vidēji ES līmenī ir 

tikai dažas reizes mēnesī.13 

 

 

 

 

 

 

Opening up Education: Innovative teaching and learning for all 

through new Technologies and Open Educational Resources, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A520-

13DC0654, p 2. 
13 Survey of Schools: ICT in Education Benchmarking Access, Use and 

Attitudes to Technology in Europe’s Schools FINAL  REPORT, p.10; 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-

agenda/files/KK-31-13-401-EN-N.pdf 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52013SC0341
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52013SC0341
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=1800
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=1800
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=1800
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A520-13DC0654
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A520-13DC0654
https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/KK-31-13-401-EN-N.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/KK-31-13-401-EN-N.pdf
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  Skolotāju mācību vajadzības 

Datu analīze par IKT izmantošanu 

pamatizglītības un vidējās izglītības posmā 

rāda, ka skolotājiem bieži vien ir grūtības 

izmantot IKT mācīšanas un mācīšanās 

procesā un šajā jautājumā viņiem 

nepieciešams atbalsts. Nav pārsteidzoši, ka 

skolotāji vairākumā valstu atzīst, ka viņi ir 

pārliecinātāki par savām IKT prasmēm, nevis 

sociālo mediju izmantošanu. Dati liecina, ka 

situācija ir ļoti līdzīga neatkarīgi no skolas 

veida (vispārējās izglītības vai profesionālās 

izglītības iestāde) vai izglītības pakāpes, kurā 

skolotāji strādā. 

Projekta partnervalstīs ir visai dažādi līmeņi 

tiešsaistes sadarbības rīku un sociālo mediju 

izmantošanā izglītības procesā. 2. attēlā 

atspoguļoti dati no Eiropas valstu izglītības 

ministriju sadarbības tīkla “European School-

net” aptaujas, kas atspoguļo vispārējās 

izglītības pedagogu pārliecību par savām 

sociālo mediju izmantošanas prasmēm. 

Latvija un Lietuva stipri atpaliek no vidējā ES 

līmeņa.  

1. attēls. Skolotāju pārliecība par savām IKT un sociālo 

mediju izmantošanas prasmēm (ES līmenis) 
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2. attēls. Vispārējās izglītības pedagogu pārliecība par savām sociālo mediju prasmēm (11. klase, 

valstu un ES līmenis, 2011. - 2012. g.) 
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Latvijas skolotāju pārliecība par savām IKT 

prasmēm ir krietni zem vidējā Eiropas 

Savienības līmeņa. Vēl zemāk Latvijas 

skolotāji vērtē savu pārliecību par sociālo 

mediju prasmēm - skalā no 1 līdz 4, kur 1 - 

“Nav pārliecināts”, 2 - “Mazliet pārliecināts”, 3 

- “Diezgan pārliecināts”, 4 - “Ļoti pārliecināts”, 

rādītājs ir 1.79, kas ir zemākais pētījumā 

iekļauto Eiropas valstu starpā. Vidējais rādītājs 

Eiropā ir 2.38. 

2. un 3. attēlā redzams, ka Latvijas skolotāju 

pārliecība par savām sociālo mediju prasmēm 

(sadarbība ar citiem, spēja piedalīties 

tiešsaistes diskusiju forumos, prasme izveidot 

un uzturēt blogu vai mājas lapu, kā arī spēja 

darboties sociālajos tīklos) nav liela un tā ir 

gandrīz vienādā līmenī skolotājiem, kas strādā 

                                              

14 Survey of Schools: ICT in Education Benchmarking Access, Use and 

Attitudes to Technology in Europe’s Schools FINAL  REPORT, 

vispārējās izglītības (2. attēls) un profesionālās 

izglītības (3. attēls) iestādēs.  

Aptauja atklāj, ka visbiežāk skolotāji ES veic 

šādas IKT balstītas aktivitātes: 

 gatavošanās stundām; 

 digitālo resursu veidošana; mācību 

materiālu sagatavošana; 

 skolas mājas lapas izmantošana; 

 virtuālās mācību vides lietošana.14  

Savukārt skolotāji reti veic šādas darbības: 

 saziņa  ar vecākiem tiešsaistē; 

 skolēniem uzdoto mājasdarbu 

publicēšana skolas mājas lapā; 

 IKT izmantošana skolēnu zināšanu 

novērtēšanai; 

 digitālo resursu izvērtēšana.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/ 

KK-31-13-401-EN-N.pdf 
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3. attēls. Profesionālās izglītības pedagogu pārliecība par savām sociālo mediju prasmēm (11. klase, valstu un 

ES līmenis, 2011. - 2012. g.) 
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No 60% - 85% skolēnu māca skolotāji, kas 

atzīst, ka viņi nekad vai gandrīz nekad neveic 

iepriekšminētās darbības. Pirmo divu darbību 

neizmantošana liecina, ka IKT netiek 

izmantotas, lai veicinātu skolas un vecāku 

sadarbību, saziņu vai skolēnu mācību slodzes 

sadalīšanu starp mācībām skolā un mājās. 

Sadarbība tiešsaistē ir kļuvusi par būtisku 

mācību procesa elementu. Izglītībai ir 

jāpielāgojas jaunu tehnoloģiju, piemēram, 

tiešsaistes rīku un sociālo mediju 

izmantošanas iespējām. Šīs tehnoloģijas ne 

tikai bagātina esošo mācību procesu, bet tās 

var pedagogiem pavērt jaunas iespējas 

dažādu pieeju mācību procesam īstenošanā.  

Turklāt mēs zinām, ka profesionāla sadarbība 

starp skolotājiem tiešsaistē var radīt efektīvas 

izmaiņas viņu darbībā un veicināt dziļāku 

izpratni par savām profesionālās attīstības 

vajadzībām. Lai gan centralizēti pārvaldīti 

tiešsaistes resursi, piemēram, blogi, forumi un 

citas sociālo tīklu vietnes, kas veicina 

profesionālu domu apmaiņu starp 

skolotājiem, Eiropā ir plaši pieejami, tie tomēr 

ir salīdzinoši jauns veids, kā skolotājs var 

iesaistīties profesionālajā pilnveidē, un, kā 

liecina Eiropas aptaujas rezultāti, tikai neliela 

daļa skolotāju tos lieto, izmantojot šo resursu 

priekšrocības. Tādēļ ir nepieciešams vēl vairāk 

popularizēt dažādas tiešsaistes platformas un 

                                              

15 http://www.ecdl.org/programmes/index.jsp?p=2928&n=2948 

informēt par iespējām, ko tās sniedz Eiropas 

izglītības kopienai. 

Aptauja arī atklāj: jo pārliecinātāki ir skolotāji 

IKT izmantošanā, jo vairāk viņi piedalās 

profesionālajā pilnveidē un velta laiku šādām 

mācībām, jo biežāk viņi izmanto IKT balstītas 

aktivitātes savās stundās visās izglītības 

pakāpēs. 

Lai gūtu detalizētāku priekšstatu par skolotāju 

mācīšanās vajadzībām, projekta partnervalstīs 

(Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Vācijā) tika veikta 

aptauja ar mērķi noskaidrot, kādas zināšanas 

un prasmes skolotājiem trūkst tiešsaistes 

sadarbības jomā. 

Aptauja tika veikta par rīkiem, kas tika 

identificēti kā biežāk izmantotie tiešsaistes 

sadarbības rīki, vadoties pēc ECDL / ICDL 

moduļa “Sadarbība tiešsaistē”15:  

 Mobilās ierīces; 

 E-mācību vide; 

 Tiešsaistes kalendāri vai sapulces; 

 Sociālie mediji; 

 Biežāk izmantotās tiešsaistes 

aplikācijas; 

 Datu glabāšana tiešsaistē. 
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Projekta ietvaros veiktajā aptaujā16 tika 

noskaidrota skolotāju pieredze tiešsaistes rīku 

izmantošanā. Respondenti norādīja uz 

tiešsaistes rīku, īpaši mobilo ierīču, tiešsaistes 

mācību platformu un datu uzglabāšanas 

iespēju tiešsaistē nozīmi, bet tajā pat laikā 

atzina, ka šos rīkus izmanto reti vai neizmanto 

nemaz. Pat visplašāk pazīstamie rīki - mobilās 

ierīces tiek izmantotas reti. Gandrīz 60% 

skolotāju tās neizmanto vispār vai izmanto 

retāk kā reizi mēnesī. Ievērojams skaits 

respondentu (aptuveni 50%) atzina, ka nekad 

vai reti izmanto plaši pazīstamus tiešsaistes 

rīkus. Tas norāda, ka pedagogiem ir 

ievērojams potenciāls, lai attīstītu savu 

izpratni, zināšanas un prasmes par šiem 

                                              

16 Project “Online4EDU”. Results - Beneficiaries’ Skills Gap and Training 

Needs Analysis 

visbiežāk izmantotajiem rīkiem un to efektīvu 

un kontrolētu izmantošanu izglītības vidē. 

Respondenti novērtēja savu pārliecību par 

spējām dažādu tiešsaistes sadarbības rīku 

izmantošanā. Pārliecības novērtējums bija 

atšķirīgs attiecībā uz dažādiem rīkiem, taču 

vairāk nekā 40% respondentu nebija nemaz 

pārliecināti vai tikai nedaudz pārliecināti par 

savām prasmēm tādu populāru rīku, kā 

piemēram, mobilo ierīču un sociālo mediju 

izmantošanā. Šis pārliecības līmenis norāda, 

ka ir ļoti liela daļa skolotāju, kuriem trūkst 

prasmju izmantot klasē pat visizplatītākos 

tiešsaistes rīkus. Pārliecības trūkums var vēl 

palielināties, ja skolotāji redz, ka viņu skolēni 

tiešsaistes rīku izmantošanā ir zinošāki un 

prasmīgāki par viņiem.  

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Datu glabāšana tiešsaistē

Tiešsaistes aplikācijas

Sociālie mediji

Kalendāri vai tiešsaistes sapulces

Tiešsaistes mācību vides

Mobilās ierīces

Nekad Retāk kā reizi mēnesī Vienreiz vai divreiz mēnesī Vienreiz nedēļā Vairāk kā reizi nedēļā

4. attēls. Tiešsaistes rīku izmantošanas biežums 

projekta dalībvalstīs 
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Tas liecina, ka programma, kas vērsta uz 

vairākuma skolotāju vajadzībām, kuri tikai 

sāks mācīties, kā integrēt tiešsaistes 

sadarbības rīkus savā pedagoga praksē, ir ļoti 

nepieciešama. Aptaujas rezultāti parāda, ka 

šāda programma ir jāievieš un, lai atbalstītu 

tās dalībniekus, apmācībās jāiekļauj arī 

pamatzināšanu apguve. Neskatoties uz virkni 

vispārēju iniciatīvu IKT jomā visās valstīs, 

pastāv plaisa starp prasmēm un pārliecību 

saistībā ar tiešsaistes sadarbības rīku 

izmantošanu. 

Sadarbība tiešsaistē šobrīd ir ļoti svarīga 

mācību procesa sastāvdaļa. Izglītībā 

nepieciešams ieviest jaunu mācību modeli ar 

liela apjoma datu un viedierīču izmantošanu. 

Vecā pieeja, kas balstīta uz stacionāro datoru 

izmantošanu, nav pietiekami efektīva un 

skolēniem pievilcīga. Šobrīd skolotājam jābūt 

radošam, sniedzot skolēniem iespēju radīt, 

sadarboties, koplietot un publicēt. Pastāv 

dažādi tiešsaistes sadarbības rīki un 

platformas (maksas un bezmaksas), kas 

pieejami skolotājiem visā pasaulē, kā arī 

dažādi kursi par IKT izmantošanu 

pedagoģiskajā darbībā. 

Starptautisko un atsevišķu valstu pētījumu 

rezultāti pierāda, ka pedagogiem ir 

nepieciešama apmācība, kas ir saistīta ar viņu 

lomu izglītības sistēmā un situācijām, ar 

kurām viņi saskaras kā skolotāji, ne tikai kā IKT 

lietotāji, kā arī nepieciešama tiešsaistes 

sadarbības prasmju pilnveide. 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
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5. attēls. Skolotāju pārliecība par savām prasmēm 

tiešsaistes sadarbības rīku izmantošanā projekta 

dalībvalstīs 
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Apmācību, testēšanas un 
sertifikācijas metodika 
 

Mācību cikla vispārējs apraksts 

Projekta "Online4EDU" mērķis ir veicināt 

skolotāju IKT prasmju pilnveidi, īpašu 

uzmanību pievēršot tiešsaistes sadarbības 

rīku izmantošanai ikdienas skolas dzīvē. Lai 

sasniegtu šo mērķi, projekta komanda 

izstrādāja un aprobēja apmācību un 

sertifikācijas sistēmu skolotājiem un e-

prasmju veicinātājiem, kas ietver mācību un 

testēšanas rīku komplektu: 

 Mācību programma; 

 E-mācību vide; 

 E-mācību materiāli un e-kurss; 

 Pašnovērtējums tests - Tiešsaistes 

sadarbības rīku prasmju barometrs; 

 ECDL modulis "Tiešsaistes sadarbības 

rīki izglītībā"; 

 Vadlīnijas sistēmas ieviešanai 

skolotāju apmācībā. 

Izstrādātā apmācību cikla galvenais mērķis ir 

organizēt mācību procesu kā noslēgtu apli, 

kas sākas ar mērķa grupas dalībnieku atlasi, 

sākotnējo zināšanu un prasmju novērtēšanu, 

kam seko mācību process, kura laikā 

dalībnieki tiek iesaistīti dažādās mācību 

aktivitātēs, izmantojot daudzveidīgas mācību 

metodes un formas. Apmācību procesā 

dalībnieki praktiski izmanto un apgūst 

dažādus tiešsaistes sadarbības rīkus - gan 

tādus, par kuriem informācija iekļauta 

projekta ietvaros izstrādātajā apmācību 

materiālā, gan arī citus. 

Lai veiksmīgi piedalītos mācību procesā, ļoti 

būtiska ir dalībnieku spēja plānot savu laiku 

un darbību, kā arī sadarboties ar citiem 

komandas biedriem un pasniedzējiem. 

Mācību procesa noslēgumā dalībniekiem 

vajadzētu spēt veiksmīgi nokārtot ECDL 

moduļu “Sadarbība tiešsaistē” un "Tiešsaistes 

sadarbības rīki izglītībā" testus un izstrādāt 

izglītības projektus. 

Apmācību cikla beigās skolotāji ir ieguvuši 

jaunas zināšanas un prasmes izmantošanai 

ikdienas mācību procesā darbā ar skolēniem, 

kā arī pārliecību un vēlmi attīstīt un pilnveidot 

savu IKT kompetenci. 

 

http://moodle.bcskoolitus.ee/
http://moodle.bcskoolitus.ee/
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Mērķa grupa 

Mērķa grupa iedalās primārajā un sekun-

dārajā.  

Primārajā mērķa grupā ietilpst: 

 sākumskolas, pamatskolas un 

vidusskolas skolotāji; 

 profesionālās izglītības speciālisti; 

 e-prasmju veicinātāji, kas strādā 

dažādos mācību centros, bibliotēkās, 

pieaugušo izglītības iestādēs u.c. 

Šī mērķa grupa, piedaloties mācību procesā 

un savu prasmju sertificēšanā, uzlabo 

zināšanas un kompetences un līdz ar to arī 

konkurētspēju darba tirgū.  

Lai gan mācību materiāls ir veidots atbilstoši 

dažādu mācību priekšmetu skolotāju 

vajadzībām, arī IKT skolotāji, piedaloties 

mācību procesā, var gūt jaunas zināšanas. 

Sekundārajā mērķa grupā ietilpst organi-

zācijas, kas ir atbildīgas par skolotāju prasmju 

pilnveidi un viņu profesionālo izaugsmi, 

galvenokārt dažādi izglītības sistēmas 

dalībnieki: skolu administrācija, pieaugušo 

izglītības centri, valsts izglītības iestādes un 

dienesti, Izglītības un zinātnes ministrija. Šai 

mērķgrupai būs iespēja piekļūt un izmantot 

izstrādātos resursus. Tiek plānots veikt 

projektā izstrādātās mācību programmas kā 

pedagogu profesionālās pilnveides 

programmas licencēšanu.  

Cita mērķa grupa, kas gūst labumu no 

skolotāju apmācības, ir skolēni/studenti - gan 

formālajā izglītības sistēmā, gan neformālajā 

izglītībā. 

Mērķa grupas atlases principi 

Lai arī iepriekšminētie formālie dalībnieku 

atlases kritēriji ir svarīgi, tomēr ļoti būtiski ir 

ņemt vērā dalībnieku iepriekšējās zināšanas 

un pieredzi, kā arī vēlmi iesaistīties apmācībā. 

Aicinot dalībniekus iesaistīties mācību 

programmas apguvē, jāņem vērā arī šādi 

aspekti: 

 Dalībnieku IKT prasmes. 

Lai veiksmīgi piedalītos mācību procesā, 

dalībniekiem nepieciešamas IKT prasmes 

vismaz pamata līmenī un plašsaziņas līdzekļu 

lietošanas prasmes, tai skaitā zināšanas par e-

pasta konta izveidi, pasta nosūtīšanu un 

saņemšanu. Iepriekšējas zināšanas par 

tiešsaistes sadarbības rīkiem nav obligātas. 

Apmācību laikā dalībnieki iepazīstas ar 

tiešsaistes sadarbības rīkiem, sākot no 

pamatlīmeņa. Mācību procesa laikā tiek 

iegūtas arī padziļinātas zināšanas.  

 Komunikācijas prasmes. 

Tā kā mācību process ietver grupu darbu un 

projektu izstrādi, dalībniekiem ir 

nepieciešamas prasmes efektīvi prezentēt un 

skaidri izklāstīt savas idejas, kā arī spēja 

uzklausīt citus.  
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 Interese par tiešsaistes sadarbības 

rīkiem. 

Dalībniekiem jābūt vēlmei apgūt un vēlāk 

strādāt ar ieteiktajiem rīkiem un aplikācijām, 

piemēram, Skype, Google un daudziem 

citiem.  

 Pašdisciplīna. 

Mācību process ir balstīts uz jauktās 

mācīšanās pieeju, kad dalībniekiem 

galvenokārt ir jāstrādā patstāvīgi, izmantojot 

tiešsaistes mācību materiālus un veicot 

dažādus uzdevumus. Lai pedagogi sekmīgi 

apgūtu visas mācību tēmas un varētu 

nokārtot iegūto prasmju sertifikācijas testus, ir 

svarīgi, lai uzdevumi tiktu paveikti laikā. Kursa 

apguves svarīga sastāvdaļa ir skolotāja 

ikdienas darbs, piemēram, sagatavošanās 

nodarbībām, tiešsaistes sadarbības rīku 

izmantošana apmācību procesā. Kursos tiek 

apskatīti tiešsaistes rīku izmantošanas 

piemēri, un pedagogiem iegūtās zināšanas un 

prasmes nepieciešams izmantot savās 

ikdienas nodarbībās skolā.   

Sākotnējo zināšanu un prasmju 
novērtēšana 

Lai mācību procesa sākumā kursu organi-

zētāji, pasniedzēji iegūtu vispārēju 

informāciju par mērķa grupas dalībniekiem, 

skolotājiem ir ieteicams aizpildīt pirmskursu 

anketu, kas sastāv no vairākām sadaļām. 

Anketā dalībnieki sniedz šādu informāciju: 

 Galvenie dati par dalībnieku 

(informācija par dalībnieka dzimumu, 

vecumu, mācīšanas pieredzi, kādās 

klasēs un kādu priekšmetu māca). 

 Tiešsaistes sadarbības rīku 

izmantošana (informāciju par to, cik 

bieži un kādus tiešsaistes sadarbības 

rīkus skolotāji izmanto savā ikdienas 

darbā). 

 Pārliecība par tiešsaistes rīku 

izmantošanu (pedagogi novērtē, cik 

pārliecināti viņi ir par savām spējām 

dažādu tiešsaistes rīku izmantošanā 

mācību procesā). 

 Prasmju attīstības pieredze (infor-

mācija par to, vai skolotājs ir 

apmeklējis kursus / apmācības IKT 

jomā pēdējo trīs gadu laikā, vai ir bijis 

iesaistīts formālās un neformālās 

izglītības aktivitātēs, kas ir palī-

dzējušas attīstīt prasmes, kas attiecas 

uz tiešsaistes rīku  izmantošanu, pie-

mēram, tiešsaistes resursu 

novērtēšana,  mācīšanās ar/no 

kolēģiem). 

Pēc pirmskursu anketas aizpildīšanas skolotāji 

tiek aicināti novērtēt savas prasmes, 

izmantojot tiešsaistes testēšanas rīku - 

Tiešsaistes sadarbības rīku prasmju 

barometrs. 
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Tiešsaistes sadarbības rīku prasmju 

barometrs 

Tiešsaistes sadarbības rīku prasmju 

barometrs tika izstrādāts projekta ietvaros, un 

to ir paredzēts izmantot kā līdzekli, kas palīdz 

ikvienam pārbaudīt savas tiešsaistes 

sadarbības prasmes un novērtēt zināšanas 

par sadarbību tiešsaistē, kā arī saņemt 

tūlītējus rezultātus un ieteikumus 

uzlabojumiem. 

Šāda novērtēšanas rīka priekšrocības: 

 Ērta piekļuve - tā kā tas ir tiešsaistes 

pašnovērtējuma instruments, to var 

izmantot jebkurā laikā un vietā, kur ir 

interneta pieslēgums; 

 Laika ietaupījums - lai atbildētu uz 31 

testa jautājumu, ir nepieciešamas tikai 

apmēram 20 - 30 minūtes; 

 Ātrums - tūlīt pēc testa izpildes 

rezultāti tiek parādīti ekrānā un 

nosūtīti uz testa pildītāja e-pastu.  

Barometrs pieejams 5 valodās – angļu, 

igauņu, latviešu, lietuviešu un vācu. 

Barometra jautājumi ir sadalīti 3 daļās: 

 Vispārējās zināšanas par tiešsaistes 

sadarbības rīkiem. 

 Vebināri, tiešsaistes semināri. 

 Tiešsaistes sadarbības rīki mobilajās 

ierīcēs. 

Tiešsaistes sadarbības rīku prasmju 

barometru ieteicams lietot pirms mācību 

uzsākšanas. 

Kad saņemtās atbildes izvērtētas, kursu 

pasniedzējs, ņemot vērā dalībnieku 

sagatavotības līmeni, plāno turpmākās 

darbības, lai palīdzētu ikvienam veiksmīgi 

piedalīties mācību procesā. 

http://dev.ecdl.lt/project/online4edu/index.php?lang=lv
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Šī testa instrumenta priekšrocības jāizmanto, 

lai novērtētu dalībnieku sākotnējo zināšanu 

līmeni, nodrošinātu atbilstoša apmācību 

plāna izstrādi, lai apmācību noslēgumā 

sekmīgi veiktu prasmju sertifikāciju, kā arī 

sniegtu individuālas konsultācijas par prasmju 

uzlabošanu.  

Mācību procesa organizācija un 

metodika 

Skolotāju apmācības process tiek organizēts, 

izmantojot jaukta tipa mācības, kas apvieno 

mācīšanos tiešsaistē un klātienē. Tas nozīmē, 

ka zināšanu un prasmju apguves process 

balstās gan uz apmācību klātienē, gan 

tiešsaistē (nodarbības, kuras vada 

pasniedzējs, dalībnieku patstāvīgais darbs, 

izmantojot tiešsaistes mācību materiālus un 

veicot dažādus uzdevumus, sadarbojoties ar 

citiem dalībniekiem). Ir svarīgi, lai 

dalībniekiem jebkurā brīdī tiešsaistes 

apmācību posmā ir iespēja saņemt 

pasniedzēja atbalstu - uzdot jautājumus, lūgt 

palīdzību uzdevumu veikšanas laikā, 

neskaidrību gadījumā, kā arī saņemt 

atgriezenisko saiti, darba novērtējumu, 

ieteikumus.  

Grafiks parāda jauktā tipa mācīšanās kursa 

hronoloģisko struktūru. Trīs krāsas apzīmē 

dažādus mācīšanās veidus:  

 Patstāvīgas mācības e-vidē ar pasniedzēja 

atbalstu/e-mācības 

 
Mācības klātienē 

 
Tiešsaistes seminārs pasniedzēja vadībā 
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E-apmācības ievadposms 

Pēc dalībnieku atlases viņiem tiek dota viena 

nedēļa laika, lai iepazītos ar e-mācību vidi un 

veiktu pašnovērtējuma testus, kas sniedz 

informāciju par dalībnieka zināšanu līmeni un 

mācīšanās veidu. Pēc šī posma seko 

ievadtikšanās klātienē. 

Klātienes ievadseminārs  

Klātienes tikšanās apmācību sākumā veido 

uzticību un motivāciju, ļaujot dalībniekiem 

iepazīt vienam otru, iepazīties ar pasniedzēju 

un sākt izzināt tēmu. Klātienes mācību laikā 

dalībnieki aicināti pastāstīt par grūtībām, ar 

kurām viņi e-mācību vidē saskārās 

ievadposma laikā. Pirms mācību uzsākšanas 

e-vidē ir svarīgi izskaidrot nesaprotamo, 

atrisināt visas problēmas. Klātienes tikšanās 

laikā dalībnieki tiek sadalīti grupās. Par 

kritēriju dalīšanai grupas var izmantot 

Tiešsaistes sadarbības rīku prasmju 

barometra rezultātus, kā arī citus paņēmienus 

pēc pasniedzēja ieskatiem.  

Mācības tiešsaistē / E-mācības 

Mācības tiešsaistē sākas pēc īsa iepazīšanās 

posma un ilgst apmēram trīs mēnešus. Šajā 

laikā dalībnieki apgūst tiešsaistes sadarbības 

rīkus, izmantojot tos kā e-mācību rīkus, 

piemēram, Moodle platformu un Google 

kalendāru. Šajā posmā dalībnieki gan 

individuāli, gan savās grupās pilda dažādus 

uzdevumus. Sadarbība grupās veicina darbu 

ar tiešsaistes sadarbības rīkiem. 

Skolotāji, kuri sekmīgi pabeidz mācības, 

saņem apliecinājumu par kursu beigšanu. Lai 

iegūtu šo apliecinājumu, viņiem ir jāizpilda 

sekojoši uzdevumi: 

 jāveic pirmskursu zināšanu 

novērtējums (Tiešsaistes sadarbības 

rīku prasmju barometrs); 

 1. modulī jāizpilda 8 uzdevumi; 

 2. modulī jāizpilda 6 uzdevumi; 

 3. modulī jāizstrādā projekta darbs un 

tas jāprezentē; 

 jāizpilda 7 pašnovērtējuma testi 

(rezultātam jābūt vismaz 75%). 

Ja iepriekš minētie uzdevumi tiek veikti, 

skolotājiem ir atļauts kārtot ECDL testus. 

Lai sekmētu dalībnieku aktivitāti un izteiktu 

atzinību par paveikto, pasniedzēji mācību 

laikā novērtē pedagogu sasniegumus, 

piešķirot žetonus. 
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Pasniedzēji var piešķirt 3 veidu žetonus par 

šādiem sasniegumiem: 

 

 

 

Skolotājam piešķir zilo 

žetonu, ja viņš katras 

tēmas beigās izpilda 

pašnovērtējuma testu, 

kurā iekļauti 5 

jautājumi. 

Zilais žetons tiek 

piešķirts, ja vismaz 

75% atbilžu ir pareizas. 

 

 

 

Skolotājs var saņemt 

zaļo žetonu, ja ir 

iesniedzis 1 individuālo 

un 1 grupas 

uzdevumu.  

 

 

 

 

 

Skolotājs tiek 

apbalvots ar sarkano 

žetonu par papildus 

darbu, ja ir izpildījis 

vairāk kā 2 uzdevumus, 

ir bijis ļoti aktīvs un 

atbalstošs forumos. 

Sarkanais žetons tiek 

dots arī par grupas 

darba vadīšanu 

nedēļas laikā, ja visi 

uzdevumi ir paveikti. 

 

Iesniegto uzdevumu / rezultātu kvalitātes 

novērtēšanas standarti ir atkarīgi no katra 

uzdevuma veida: 

 radošie uzdevumi - tā kā šie ir 

uzdevumi, kuros skolotāji izsaka savu 

viedokli un tos nevar objektīvi 

novērtēt, kritērijs ir skolotāja atbildes 

skaidrība un pamatojums; 

 rīku praktiskais pielietojums - skolotājs 

pievieno saiti uz darba rezultātu vai 

ekrānuzņēmumu ar pierādījumiem, ka 

viņš ir darba autors. Iespējams, ka 

uzdevuma risinājums vai rezultāts tiek 

iesniegts kā skolotāja veiktā 

uzdevuma pieredzes apraksts; 

 komandas darbs - tajā katra konkrētā 

skolotāja ieguldījumam jābūt 

apskatāmam vai arī aprakstītam. 

Semināri tiešsaistē 

Tiešsaistes mācību laikā ieteicams organizēt 

četrus tiešsaistes seminārus: divus 1. modulī 

un divus 2. modulī. Šie semināri ir ļoti būtiski 

no trīs aspektiem. Pirmkārt, semināri ir 

tikšanās “punkti” ceļā uz mācībām "vienatnē" 

pie datora, kas rosina domu apmaiņu un 

veicina motivāciju. Otrkārt, dalībniekiem un 

pasniedzējiem ir iespēja dalīties pieredzē un 

apspriest problēmas saistībā ar kursa satura 

apguvi, kā arī organizatoriskas vai tehniskas 

grūtības. Un, treškārt, tiešsaistes semināri dod 

iespēju mācīties, izmantojot audio un video 

komunikāciju.  

No metodikas viedokļa šādai mācību 

organizācijai ir vairākas priekšrocības. 

Skolotājiem kā studentiem ir iespēja 
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iesaistīties dažāda veida mācībās, izmantot 

daudzveidīgas mācību metodes un novērtēt 

to priekšrocības un ieguvumus. Pēc mācību 

beigšanas pedagogi gūto pieredzi, zināšanas 

un prasmes var izmantot ikdienas darbā 

skolā.  

Darbs grupās 

Dalībnieku grupēšana ir būtisks kursu 

elements. Pirmajā klātienes tikšanās reizē 

dalībnieki tiek sadalīti grupās pa četri līdz 

pieci katrā. Šajās grupās viņi darbojas visu 

kursu laiku. Darbs grupās veicina mācību 

procesu dažādos veidos: pirmkārt, lai veiktu 

iknedēļas grupas uzdevumus, dalībnieki 

sazinās un sadarbojas savās grupās, lietojot 

apgūstamos tiešsaistes rīkus. Izmantojot 

tiešsaistes rīkus, dalībnieki pārvar nedrošības 

sajūtu, kopīgi risina radušās problēmas un 

labāk izprot katra rīka izmantošanas iespējas. 

Otrkārt, sadarbība grupā uzlabo katra 

dalībnieka motivāciju. Ikvienam ir jāparāda 

savs darbs ne tikai pasniedzējam, bet arī 

saviem kolēģiem - grupas dalībniekiem. 

Treškārt, grupu dalībniekiem ir dažāda līmeņa 

prasmes un zināšanas. Sadarbojoties 

pedagogi atbalsta viens otru, kopīgi risina 

problēmas, tādējādi bagātinot mācību 

procesu. Ceturtkārt, grupu darbs, kura laikā 

tiek izmanti tiešsaistes sadarbības rīki, veicina 

pieredzes apmaiņu arī ārpus kursiem. 

Dalībnieku grupēšanu var veikt saskaņā ar 

Barometra testa rezultātiem. Tādā gadījumā, 

lai nodrošinātu savstarpēju atbalstu, katrā 

grupā jāiekļauj dalībnieki ar zemiem, vidējiem 

un augstiem rezultātiem. Grupas var arī 

veidot atkarībā no izglītības pakāpes, kurā 

pedagogi strādā, piemēram, sākumskolas, 

pamatskolas vai profesionālās izglītības 

pedagogi, pamatojoties uz dalībnieku 

interesēm, kas savukārt veicina sazināšanos 

un domu apmaiņu arī pēc kursu beigšanas.  

Noslēguma klātienes tikšanās 

Noslēguma klātienes tikšanās sniedz šādas 

trīs iespējas: pirmkārt, grupas prezentē 

3. modulī izstrādāto projektu rezultātus 

(projekta prezentēšana ir obligāta, lai 

pabeigtu mācības) un pasniedzēji sniedz 

novērtējumu. Otrkārt, dalībnieki var izteikt 

savu viedokli par kursiem un, treškārt, tiek 

pārrunāti ECDL testi un noskaidroti pēdējie 

neskaidrie jautājumi. Noslēguma tikšanās 

laikā var organizēt arī ECDL testu kārtošanu. 

Mācību materiāli 

Izglītības programma un mācību materiāli 

ietver šādas sadaļas: 

1. modulis - Teorētiskais ievads: 

 Sadarbības koncepcijas; 

 Sagatavošanās sadarbībai tiešsaistē; 

 Sadarbības rīku izmantošana; 

 Mobilā sadarbība. 

2. modulis - Metodoloģija. 

3. modulis - Praktiskais lietojums. 
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Mācību programma un atbilstošie mācību 

materiāli ir izstrādāti ar mērķi, lai mācību 

noslēgumā skolotāji zinātu: 

 tiešsaistes sadarbības jēdzienus, 

ieguvumus un riskus; 

 tiešsaistes sadarbības rīku iestatījumus 

un to nepieciešamību; 

 biežāk lietotos tiešsaistes sadarbības 

rīkus un to izmantošanas iespējas; 

 kā izmantot tiešsaistes sadarbības 

rīkus mobilajās ierīcēs; 

 kā sagatavot nodarbības skolā, 

izmantojot tiešsaistes sadarbības rīkus; 

 kā mācīt ar tiešsaistes sadarbības 

rīkiem; 

 veidus, kā mācīt par tiešsaistes 

sadarbības rīkiem (pēc izvēles). 

Sasniedzot šos mācību mērķus, skolotāji būs 

sagatavojušies ECDL sertifikācijas testam 

“Tiešsaistes sadarbības rīki izglītībā”. 

Saturs  

Kā jau iepriekš minēts, jauktās mācīšanās 

kurss sastāv no trīs moduļiem. Katrā no tiem 

saistībā ar apgūstamo saturu tiek izmantota 

cita metodiskā pieeja. 

1. moduļa mērķis ir palielināt dalībnieku 

izpratni par tiešsaistes sadarbības rīku 

lietošanu, ieguvumiem un riskiem, 

iepazīstināt ar tehniskajiem aspektiem. 

2. modulis ir paredzēts tiešsaistes sadar-

bības rīku praktiskai apguvei, lai varētu tos 

izmantot skolotāju ikdienas darbā un mācību 

procesā.  

3. modulī dalībniekiem nepieciešams pielie-

tot iegūtās zināšanas un demonstrēt jaun-

iegūtās prasmes, veidojot projektus ar 

tiešsaistes sadarbības rīku izmantošanu.  

Katra modulis sastāv no nodaļām, nodaļas 

savukārt sastāv no tēmām, un, ja nepie-

ciešams, tēmas var vajadzības gadījumā 

sadalīt apakštēmās. 

Katras tēmas beigās jāveic individuāls 

uzdevums un darbs grupā. Katru nedēļu 

jāapgūst sešas līdz vienpadsmit tēmas un 

tādēļ arī jāveic dažādi uzdevumi. 

1. modulis 

1. modulī dalībnieki apgūst tiešsaistes 

sadarbības rīku tehniskos aspektus. Tajā 

būtiski ir ievērot satura hronoloģisko 

struktūru. Sākumā tiek sniegtas zināšanas 

pamata līmenī, pakāpeniski dalībnieki apgūst 

zināšanas un prasmes padziļinātā līmenī, lai 

turpinājumā sekmīgi apgūtu 2. moduli un 

sagatavotos ECDL testam “Tiešsaistes 

sadarbības rīki izglītībā”. 1. moduļa apguves 

sākumā ir klātienes ievadseminārs un 

noslēgumā divi tiešsaistes semināri. Starp šīm 

aktivitātēm norit mācības tiešsaistē. Dažas 1. 

moduļa tēmas var jau apspriest klātienes 

tikšanās reizē, citas - tiešsaistes nodarbībās. 
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Jauktās mācīšanās pieeja piedāvā iespēju jau 

1. modulī prezentēt un pielietot dažādus 

tiešsaistes rīkus, lai dalībnieki, praktiski 

darbojoties, tos apgūtu. Piemēram, 1. modulī 

būtiska ir mācīšanās vides - e-mācību 

platformas apguve. 

Atbalsta sniegšana: 1. modulī iekļautais 

saturs ir ļoti svarīgs, bet tajā pašā laikā tas nav 

cieši saistīts ar skolotāja ikdienas darbu. Tāpēc 

ir būtiski, lai pasniedzēti atbalstītu un 

motivētu dalībniekus. Turklāt dalībnieki 1. 

modulī mācās izmantot tiešsaistes sadarbības 

rīkus, ko vislabāk var paveikt, darbojoties 

grupās. Tāpēc pasniedzējam īpaši jāveicina 

grupu darbs un nepieciešamības gadījumā 

tas jākoordinē. Ir svarīgi, lai dalībnieki izprastu 

mācību uzdevumus un identificētu sevi ar 

attiecīgo grupu, lai saglabātu motivāciju un 

turpinātu mācības līdz to beigām. 

Kritēriji 1. moduļa apguvei. Visas četras 

nodaļas ir obligātas, un tās jāapgūst pirms 2. 

moduļa uzsākšanas (ja nepieciešams, 

pasniedzēji var veikt izņēmumus). Katrā 

nodaļā tiek piedāvāti vairāki uzdevumi, kas 

saistīti ar konkrētu mācību mērķi. Lai pabeigtu 

1. moduli, dalībnieki pēc izvēles veic vienu 

uzdevumu individuāli, vienu - grupā. Veiktie 

uzdevumi nedrīkst būt vienādi. 

Moduļa apguves ilgums. Moduli paredzēts 

apgūt 4 nedēļās. Paredzamais laika 

ieguldījums dalībniekiem ar labām zināšanām 

ir 2 - 3 stundas nedēļā, savukārt dalībniekiem, 

kam nav pieredzes darbā ar tiešsaistes rīkiem, 

būs nepieciešamas 6 - 8 stundas nedēļā. 

Pasniedzēja ieguldītais laiks - 2 stundas dienā. 

2. modulis 

2. modulis saistīts ne tik daudz ar 

tehnoloģiskiem, cik ar mācību metodikas 

jautājumiem. Šeit iegūtās tehnoloģiskās 

zināšanas par tiešsaistes sadarbības rīkiem 

tiek papildinātas ar pedagoģiskām zināšanām 

par šo rīku izmantošanu trīs dažādos 

virzienos: pirmkārt, dalībnieki mācās, kā 

izmantot tiešsaistes sadarbības rīkus mācību 

stundu sagatavošanai un kā sadarboties ar 

kolēģiem; otrkārt, uzsvars tiek likts uz 

sadarbību ar skolēniem un mācībām, 

izmantojot tiešsaistes sadarbības rīkus; 

treškārt, dalībnieki mācās mācīt skolēnus par 

tiešsaistes sadarbības rīkiem. 1. un 2. nodaļa ir 

obligātas visiem dalībniekiem. 3. nodaļu var 

papildus apgūt tie dalībnieki, kuri ir 

ieinteresēti mācīties, kā mācīt par tiešsaistes 

sadarbības rīkiem un var integrēt prasmju 

apguvi savās stundās. Modulis noslēdzas ar 

diviem tiešsaistes semināriem, kas nodrošina 

iespēju dalībniekiem rast atbildes uz 

neskaidrajiem jautājumiem un pirms projekta 

darba uzsākšanas apkopot tiešsaistes kursā 

apgūto. 

Atbalsta sniegšana. Arī šajā modulī ir īpaši 

svarīgi sniegt dalībniekiem kopības un 

piederības sajūtu, lai viņiem nerastos sajūta, 

ka viņi mācās "vienatnē" pie datora. 



27 

 

Komunikācija un domu apmaiņa ir ļoti 

nepieciešama, tādēļ pasniedzējam tā jāveicina 

un jāuztur.  

Kritēriji 2. moduļa apguvei. 1. un 2. nodaļa 

šajā modulī ir obligātas, tās jāapgūst pirms 3. 

moduļa uzsākšanas (ja nepieciešams, 

pasniedzēji var veikt izņēmumus). Trešā ir kā 

papildnodaļa. Katrā nodaļā tiek piedāvāti 

vairāki uzdevumi, kas attiecas uz vienu 

mācību mērķi. Lai pabeigtu 2. moduli, 

dalībnieki izvēlas un veic uzdevumu 

individuāli un vienu uzdevumu grupā. Abi 

uzdevumi nedrīkst būt vienādi. 

Moduļa apguves ilgums. Moduli paredzēts 

apgūt 3 nedēļās. Paredzamais laika 

ieguldījums dalībniekiem ar labām zināšanām 

ir 2 - 3 stundas nedēļā, savukārt dalībniekiem, 

kam nav pieredzes darbā ar tiešsaistes rīkiem, 

būs nepieciešamas 6 - 8 stundas nedēļā. 

Pasniedzēja ieguldītais laiks - 2 stundas dienā. 

3. modulis  

3. modulis ietver praktisko darbību, kurā 

dalībniekiem jāpielieto iegūtās zināšanas 

grupu darbā, bet vairs netiek apgūts jauns 

saturs. Dalībnieki grupās izstrādā projektus ar 

tiešsaistes sadarbības rīku izmantošanu, kuros 

izmanto apgūtās zināšanas un prasmes. 

Atbalsta sniegšana. Šajā modulī dalībnieki 

strādā patstāvīgi savās grupās. Pasniedzējam 

ir jābūt sasniedzamam, lai atbildētu uz 

jautājumiem 24 stundu laikā, kā arī jāpiedāvā 

nepārtraukts atbalsts pa e-pastu un forumā. 

Pasniedzējam pirms darba uzsākšanas ir 

jāsniedz viedoklis par katras grupas projekta 

koncepciju.  

Kritēriji 3. moduļa apguvei. 

Lai apliecinātu 3. moduļa apguvi, dalībnieki 

augšupielādē e-vidē savus projekta darbus, 

piemēram, Word dokumentus, video, 

PowerPoint prezentācijas un sagatavojas to 

prezentēšanai noslēguma seminārā.  

Moduļa apguves ilgums. Paredzētais 

moduļa apguves laiks - 4 nedēļas. Pare-

dzamais laika ieguldījums dalībniekiem 2 - 3 

stundas nedēļā, pasniedzēja ieguldītais laiks - 

2 stundas dienā. 

Pieejamība 

Projekta ietvaros izstrādātais e-kurss ir 

pieejams četrās valodās: igauņu, latviešu, 

lietuviešu un vācu. 
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Tas ir izvietots uz Moodle platformas 

http://moodle.bcskoolitus.ee 

 

 

 

 

Moodle ikvienam ir pieejama bez maksas, to 

var brīvi lejupielādēt vietnē www.moodle.org. 

Moodle ir atklātā pirmkoda e-studiju vide, kuru izmanto izglītības darbinieki visā pasaulē. Apzīmējums 

Moodle nozīmē: “modulāra objekta-orientēta studiju vide” (Modular Object Oriented Learning 

Environment). Daudzas iestādes izmanto Moodle tiešsaistes kursu vai jaukta tipa apmācību 

īstenošanai. Tai var piekļūt no jebkura datora, kas atbalsta PHP un SQL datu bāzes. Moodle 

izmantošana piedāvā dažādas iespējas mācīšanas un mācīšanās procesa organizēšanā, piemēram, 

diskusiju forumus, ziņu nosūtīšanu no Moodle sistēmas, tiešsaistes ziņas un paziņojumus izveidi, 

iesniegto darbu vērtēšanu,  failu lejupielādi, tiešsaistes kalendāru izmantošanu, viktorīnu organizēšanu 

un Viki rīka izmantošanu apmācību dalībnieku sadarbībā. 

http://moodle.bcskoolitus.ee/
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Prasmju sertifikācija 

Prasmju sertificēšanas nozīme 

Sertifikācija nodrošina objektīvu prasmju 

novērtējumu un parāda, ka ir sasniegts 

noteikts zināšanu un pieredzes standarts. 

Prasmju sertificēšana sniedz sekojošus 

ieguvumus: 

 tiek noteikts darbinieka prasmju ko-

pums; 

 tas ir līdzeklis, lai novērtētu darba-

spēka esošās prasmes un veidotu 

tālāko mācību plānu; 

 pierāda, ka darbiniekiem ir prasmes, lai 

savu darbu veiktu kompetenti; 

 paaugstina darba efektivitāti un to 

darbinieku produktivitāti, kuriem 

darbā jālieto dators; 

 nodrošina labāku atdevi investīcijām, 

kas ieguldītas apmācībā darbam ar 

IKT; 

 darbojas kā motivators darbiniekiem, 

lai pabeigtu mācības. 

Projekta “Online4EDU” kontekstā sertifi-kācija 

darbojas kā dalībnieku darba mērķis, jo 

sekmē programmas apguvi un stimulē kursu 

pabeigšanu. Dalībnieki zina, ka viņi ne tikai 

piedalīsies mācību programmas apguvē, bet 

arī iegūs savu prasmju objektīvu 

apstiprinājumu, ja tās atbildīs noteiktam 

standartam. 

Viens no galvenajiem sertifikācijas 

komponentiem projektā ir ECDL modulis 

”Sadarbība tiešsaistē”. Tas ir modulis, ko 

izstrādājis ECDL fonds, kas nodrošina 

sertifikācijas programmas un palīdz 

indivīdiem attīstīt digitālās prasmes. ECDL 

fonda sertifikācijas iespējas izmantojuši vairāk 

kā 14 miljonu cilvēku 150 valstīs.  

ECDL testi "Sadarbība tiešsaistē" un 
"Tiešsaistes sadarbības rīki izglītībā" 

Mācību noslēgumā skolotāji kārto divus ECDL 

testus: "Sadarbība tiešsaistē" un "Tiešsaistes 

sadarbības rīki izglītībā". 

 

Tests "Sadarbība tiešsaistē” 

ECDL modulis “Sadarbība tiešsaistē” sastāv no 

mācību programmas un ECDL fonda 

izstrādātajiem sertifikācijas testiem. Šajā 

modulī ir noteikti jēdzieni un prasmes, kas 

attiecas uz tiešsaistes sadarbības rīku 

uzstādīšanu un izmantošanu, piemēram, 

uzglabāšanas, produktivitātes program-

matūra, kalendāri, sociālie mediji, tiešsaistes 

sapulces, mācību vides un mobilās 

tehnoloģijas. 

Projekta partneri no Lietuvas - Informācijas 

tehnoloģiju institūts “ITI” pielāgoja testu 

tiešsaistes testēšanas videi un to arī lokalizēja 

lietuviešu valodā, testu latviešu valodā 

lokalizēja LIKTA, igauņu valodā - “BCS 
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Koolitus” un vācu valodā - “Stiftung Digitale 

Chansen”. 

Atbilstoši ECDL fonda prasībām testa 

“Sadarbība tiešsaistē” jautājumiem jāatbilst 

ECDL fonda jautājumu bāzes prasībām un 

jāsastāv no 4 jautājumu komplektiem. Katrā 

komplektā jābūt 36 jautājumiem, tādēļ 

jāsagatavo vismaz 144 jautājumi. 

Jautājumu bāzē ir divu veidu jautājumi: 

 jautājumi ar atbilžu variantiem, kur 

tikai viena no četrām atbildēm ir 

pareiza; 

 jautājumi ar interaktīvu attēlu, kur 

atbilde jāatzīmē dotajā attēlā - 

jānoklikšķina uz tā pareizajā vietā. 

Testa “Sadarbība tiešsaistē” testa jautājumi ir 

izklāstīti vienkāršā valodā un kandidātiem ir 

viegli saprotami. Testa rezultāti atspoguļo 

noteiktas prasmes vai zināšanas atbilstoši 

programmas “Sadarbība tiešsaistē” mērķiem.   

Testu var raksturot šādi: 

 testa kārtošana ir vienkārša, šī 

pieredze nav biedējoša; 

 testa veikšanai ir pietiekami daudz 

laika; 

 tests ir pieejams visiem; 

 testā nav “viltīgu” jautājumu. 

Tests un testa jautājumi ir izstrādāti, ņemot 

vērā šo raksturojumu, un tiek izvērtēti 

attiecībā pret šiem kritērijiem. 

Tests sastāv no 36 jautājumiem, uz kuriem 

jāatbild 45 minūšu laikā. Tests tiek nokārtots, 

ja pareizi atbildēts vismaz uz 75% jautājumu. 

Tests ir ievietots ECDL automātiskajā 

testēšanas sistēmā.  

Tests “Tiešsaistes sadarbības rīki izglītībā”. 

ECDL moduļa "Tiešsaistes sadarbības rīki 

izglītībā" tests tika izstrādāts projekta laikā 

saskaņā ar “Online4EDU” mācību programmu 

V1.0, kurā ir izklāstīts, kā tiešsaistes sadarbības 

rīki var ietekmēt skolotāju darbu, izmantojot 

tos mācību procesā un skolotāja praktiskajā 

darbā. Kopējā testa bāze satur 64 jautājumus 

(48 jautājumi ar vairākām atbildēm, kur viena 

atbilde ir pareiza un 16 jautājumi, kuriem 

atbilde jāatrod dotajā attēlā - jānoklikšķina uz 

tā pareizajā vietā). 

Tiešsaistes sadarbības testa jautājumi ir 

sagrupēti 3 daļās: 

 Mācību materiālu veidošana; 

 Integrācija ikdienas mācību stundās 

un sadarbība ar skolēniem; 

 Tiešsaistes sadarbības rīku 

izmantošana praksē. 

Atbilstoši ECDL fonda prasībām sertifikācijas 

testiem testa "Tiešsaistes sadarbības rīki 

izglītībā" jautājumi atbilst programmai un 

sastāv no vismaz 4 jautājumu komplektiem. 

Katrā komplektā jābūt 14 jautājumiem, tādēļ 

jāsagatavo vismaz 56 jautājumi. 

Jautājumu bāzē ir divu veidu jautājumi: 
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 ar atbilžu variantiem, kur tikai viena no 

četrām atbildēm ir pareiza (48 

jautājumi); 

 ar interaktīvu attēlu, kur atbilde 

jāatzīmē dotajā attēlā - jānoklikšķina 

uz tā pareizajā vietā (16 jautājumi). 

Tests sastāv no 14 jautājumiem, testa izpildes 

laiks - 20 minūtes.  Tests tiek nokārtots, ja 

pareizi atbildēts vismaz uz 75% jautājumu. 

Tests ir ievietots ECDL automātiskajā 

testēšanas sistēmā.  
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Apmācību un testēšanas 
sistēmas “Tiešsaistes 
sadarbības metodes un rīki” 
īstenošanas pieredze Latvijā 
 

Dalībnieku informēšanas un atlases 

process 

Latvijā tika izsludināts atklāts konkurss dalībai 

kursos. Informācija par iespēju piedalīties 

mācībās un pieteikuma veidlapa tika 

publicēta mājas lapās www.likta.lv un  

www.skolotajs.lv. Tiešsaistes reģistrācija tika 

nodrošināta, izmantojot Office 365 

komponentu OneDrive Excel Survey. Kopējais 

skolotāju skaits, kas pieteicās un reģistrējās 

kursiem bija 70. Atlase tika veikta, 

pamatojoties uz reģistrācijas secību, un 

projektā piedalīties tika aicināti 34 skolotāji.  

Dalībnieku raksturojums 

Latvijā 96% no dalībniekiem bija sievietes, 4% 

- vīrieši. 41% dalībnieku bija vecumā no 46 

līdz 55 gadiem, 25% dalībnieku vecumā no 36 

līdz 45 gadiem. Vairākums no dalībniekiem 

29%

11%

18%

18%

7%

18%

0%

11%

7%

4%

4%

7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Citi mācību priekšmeti

Latviešu valoda un literatūra

Matemātika

Dabaszinātnes

Sociālās zinātnes (piemēram, ekonomika)

Svešvalodas

Sports un veselības izglītība

Vēsture

Vizuālā māksla

Reliģijas mācība, ētika

Praktiskās un profesionālās prasmes

Visi vai gandrīz visi mācību priekšmeti

Pedagogu sadalījums pēc mācību priekšmeta

6. attēls. Dalībnieku sadalījums pēc mācību priekšmeta 

http://www.likta.lv/
http://www.skolotajs.lv/
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bija pieredzējuši skolotāji: saskaņā ar aptaujas 

datiem pusei dalībnieku bija vairāk nekā 20 

gadu ilga pedagoģiskā darba pieredze, 

savukārt 25% dalībnieku pieredze bija 11 - 20 

gadi. 

Kursos piedalījās dažādu mācību priekšmetu 

skolotāji. Gandrīz piektā daļa (18%) no viņiem 

mācīja svešvalodas, tāds pat skaits (18%) - 

dabaszinātnes un matemātiku. 

Skolotāju motivācija iesaistīties mācībās 

un viņu iepriekšēja pieredze konkrētajā 

jomā 

Galvenais iemesls, kāpēc skolotāji pieteicās 

projektam un vēlējās tajā piedalīties, bija 

iespēja apgūt jaunas prasmes un zināšanas 

tiešsaistes sadarbības rīku un mobilo ierīču 

izmantošanā mācību procesā, kā arī esošo 

zināšanu un prasmju pilnveidošana. Vēl viens 

iemesls, ko norādīja skolotāji, bija iespēja gūt 

iedvesmu jaunām idejām un izmantot iegūtās 

zināšanas nākotnē. 

Iespēja kārtot ECDL eksāmenu un saņemt 

sertifikātu, ja eksāmens tiek nokārtots 

veiksmīgi, arī bija nozīmīgs motivētājs. 

Dalībnieku pirmskursu prasmju 

novērtējums 

Uzsākot mācības, 33 dalībnieki pildīja 

Tiešsaistes sadarbības rīku prasmju 

barometra testu. Kā rāda diagramma, 

dalībnieku zināšanas par attiecīgajām tēmām 

pirms mācību uzsākšanas bija ļoti dažādos 

līmeņos - no ļoti labām (9% skolotāju) līdz 

pamata līmeņa zināšanām (49%), bet tas 

neietekmēja viņu līdzdalības kvalitāti. 

Barometra testa rezultāti kalpoja kā ļoti 

noderīga informācija pasniedzējiem darbā ar 

kursu dalībniekiem. 

 

 

 

 

Analizējot dalībnieku zināšanas par katru no 

tēmām, var secināt, ka kopumā visvairāk 

pareizo atbilžu tika sniegts par tēmu –  

9%

3%

39%

49%

Barometra testa rezultāti

Ļoti labi (vairāk kā 90%)

Labi (85% - 90%)

Viduvēji (70% - 84%)

Pamata līmenis (mazāk kā 70%)

7. attēls. Barometra testa rezultāti 
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Mobilā sadarbība (78% no visām atbildēm). 

Ļoti līdzīga situācija ir tēmā "Vispārējās 

zināšanas par tiešsaistes sadarbības rīkiem" 

(73%), bet 60% pareizu atbilžu tika saņemtas 

par tēmu "Vebināri". 

Mācību procesa organizācija 

Mācību process sākās ar pirmo semināru 

klātienē, kurā tikās visi dalībnieki, pasniedzēji. 

Tika izveidotas darba grupas - 4 līdz 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skolotāji katrā.  

Mācību procesā tika apgūti 3 moduļi: 

 1. modulis - Teorētiskais ievads,  

 2. modulis -  Metodoloģija,  

 3. modulis - Praktiskais lietojums.  

1. un 2. modulī skolotāji veica individuālus un 

grupu uzdevumus, ko iesniedza novērtēšanai 

Moodle vidē. 3. moduļa apguves laikā 

Pirmā tikšanās klātienē. 

2016. gada janvāris 

Grupu projektu prezentācija noslēguma klātienes 

nodarbībā. 2016. gada 1. aprīlis 

Pasniedzēji un dalībnieki noslēguma klātienes 

nodarbībā. 2016. gada 1. aprīlis 
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skolotāji, strādājot grupās, veidoja kopīgu 

projektu. 

Pirmajā klātienes tikšanās reizē tika izvēlēti 

katras nedēļas grupu vadītāji. Skolotājs – 

līderis konkrētajā nedēļā bija grupas darba 

virzītājspēks. Viņa darbība tika novērtēta ar 

sarkanu žetonu, ko piešķīra pasniedzējs. 

Noslēguma klātienes tikšanās laikā dalībnieki 

kārtoja ECDL eksāmenu, aizpildīja kursu 

noslēguma anketas un prezentēja grupu 

projektus. 

Dalībnieku viedoklis par mācību saturu 

Pedagogi uzskatīja, ka visnoderīgākā projektā 

gūtā informācija bija par failu glabāšanu un 

sadarbību. Skolotāji izveidoja dokumentus 

kopīgai sadarbībai. 

Populārākais rīks, ko izmantoja saziņai, bija 

Skype, bet bija arī grupas, kas izmantoja 

WhatsApp mobilo aplikāciju. Skolotāji ar lielu 

entuziasmu apguva un izmantoja Padlet 

virtuālās sienas un Popplet prāta karšu 

lietošanu.  Pedagogi iemācījās arī veidot 

prezentācijas ar Microsoft rīku Sway un to 

izmantoja savu projektu prezentācijai 

noslēguma klātienes nodarbībā. 

Vissarežģītākais temats skolotājiem bija par 

vebināru organizēšanu, jo bija ierobežotas 

iespējas bezmaksas vebināru 

programmatūras izmantošanā. 

 

Dalībnieku praktiskā darba piemēri 

30 dalībnieki veiksmīgi beidza mācības un 

saņēma sertifikātu par kursu apguvi.  Kopumā 

tika izstrādāti 8 projekti, kas aptvēra plašu un 

interesantu tematu loku. 

Daži piemēri: 

 Pētījums, kā izmantot tiešsaistes 

sadarbības rīkus dažādu priekšmetu 

pasniegšanā, piemēram, bioloģijā, mate-

mātikā, ģeogrāfijā, latviešu valodā un vēs-

turē. 

 Piemēri, kā attīstīt sadarbības prasmes, 

izmantojot reālās dzīves situācijas. Projekts 

tika veltīts Latvijas folkloras apguvei. 

 Angļu valodas apguve, iesaistot 

skolēnus aktīvā darbībā un kopīgu radošu 

uzdevumu veikšanā, arī sadarbībā starp 

skolēniem un skolotājiem no divām dažādām 

skolām. 

 Idejas, kā izmantot tiešsaistes 

sadarbības rīkus 21. gadsimta prasmju 

attīstīšanai. 

ECDL testu rezultāti  

Mācību noslēgumā 29 dalībnieki kārtoja ECDL 

testus. 24 (83%) dalībnieki veiksmīgi 

nokārtoja abus testus (“Sadarbība tiešsaistē” 

un papildus testu skolotājiem “Tiešsaistes 

sadarbības rīki izglītībā”) un ieguva ECDL 

sertifikātu. 
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Dalībnieku viedokļi 

 

 

Ainārs Cauna,  

Valsts robežsardzes 

koledža, pasniedzējs:  

"Es vēlētos izcelt dažas 

mācīšanas metodes – da-

lībnieku grupēšanu un tiešsaistes rīku 

izmantošanu grupu darbā. Es aktīvi iz-

mantoju jauniegūtās prasmes. Starp citu, 

audzēkņiem patīk, ja ir kaut kas atšķirīgs un 

viņi var izmantot IKT. Kā galveno ieguvumu es 

vēlētos minēt apgūtās prasmes, piemēram, 

izmantot viedtālruņus mācību procesā, ērti un 

viegli izveidot dažādas aptaujas. Es esmu ļoti 

pateicīgs kursu organizatoriem par 

interesantajiem uzdevumiem un prasmi 

organizēt pilnīgi nezināmus cilvēkus radošās 

darba grupās.”   

 

 

Sintija Pūce,  

Liepājas Raiņa  

6. vidusskola:  

"Piesakoties šim projek-

tam, es tiešām šaubījos, vai 

man to vajag un vai tas 

nepieciešams manā profesionālajā attīstībā. 

Kad sākās mācības, es ātri sapratu, ka 

apgūstamie rīki ļauj ne tikai "likumīgi" 

izmantot tālruņus un planšetes stundās, bet 

arī veicināt sadarbības prasmes, kā arī attīstīt 

būtiskākās prasmes - mācīt mācīties. Šis ir 

viens no maniem lielākajiem ieguvumiem, jo 

mēs praktiski izmēģinājām sadarbību 

tiešsaistē, redzējām, kādas problēmas var 

rasties, izmantojot vienu vai otru rīku, un 

meklējām veidus, kā novērst šīs problēmas. 

Projekts mani iedvesmoja un mudināja 

mainīties!" 

 

Kā programma papildina izglītības 

sistēmu valstī? 

“Online4EDU” mācību programma atbilst 

Ministru kabineta prasībām attiecībā uz 

pedagogu apmācību. 

Lai integrētu projekta “Online4EDU” 

rezultātus esošajā izglītības sistēmā, ir svarīgi 

sniegt informāciju par projektu, izstrādāto 

programmu un tās ietekmi uz skolotāju 

profesionālo pilnveidi attiecīgajām 

ieinteresētajām pusēm: 

 LR Izglītības un zinātnes ministrijai; 

 Valsts izglītības attīstības aģentūrai; 

 Valsts izglītības satura centram; 

 Izglītības kvalitātes valsts dienestam; 

 Pašvaldībām.
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Secinājumi un ieteikumi 
 

 ES valstīs veiktās aptaujas liecina, ka 

pedagogi tiešsaistes rīkus neizmanto regulāri 

un daudzveidīgiem mērķiem. Tādēļ 

apmācība, kas vērsta uz konkrētu prasmju 

apguvi un to praktisko pielietošanu, ir ļoti 

nepieciešama. Pilotapmācību izvērtējuma 

rezultāti ļauj secināt, ka izstrādātā programma 

dod pozitīvu ieguldījumu skolotāju prasmju 

un pārliecības uzlabošanā attiecībā uz 

tiešsaistes sadarbības rīku izmantošanu 

mācību procesā, sadarbībā ar skolēniem, 

kolēģiem un vecākiem. 

 Pedagogi - pilotapmācību dalībnieki ir 

dažādu mācību priekšmetu skolotāji, kas 

pārstāv vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādes, līdz ar to var secināt, ka programma 

ir piemērota visplašākajai skolotāju 

mērķauditorijai. Pedagogi, kas apguvuši 

tiešsaistes sadarbības prasmes, var bagātināt 

mācību procesu visos mācību priekšmetos 

dažādos izglītības posmos.   

 Lai veiksmīgi piedalītos apmācībās, 

dalībniekiem nepieciešamas IKT prasmes 

pamata līmenī, iepriekšējās zināšanas par 

tiešsaistes sadarbības rīkiem nav obligātas. 

Pilotapmācību norise ļauj secināt, ka mācību 

procesā veiksmīgi var iesaistīties arī pedagogi 

bez iepriekšējām zināšanām vai ar ļoti 

minimālām zināšanām un prasmēm 

tiešsaistes sadarbības rīku izmantošanā. 

 Svarīgi, lai sasniegtie rezultāti būtu 

objektīvi izmērāmi, tāpēc apmācību 

noslēgumā kursu dalībniekiem tiek piedāvāts 

kārtot divus ECDL testus: „Sadarbība 

tiešsaistē” un „Tiešsaistes sadarbības rīki 

izglītībā".  

 Pilotapmācību noslēgumā ECDL 

testos tika uzrādīti ļoti labi rezultāti, kas 

pierāda programmas ietekmi uz dalībnieku 

prasmju attīstību. ECDL testu „Sadarbība 

tiešsaistē“ veiksmīgi nokārtoja 91,4%, testu 

„Tiešsaistes sadarbības rīki izglītībā" -  94,9% 

dalībnieku.   

 Apmācību noslēgumā saņemtās 

dalībnieku atsauksmes liecina, ka ir 

paaugstinājusies skolotāju pārliecība par 

tiešsaistes sadarbības rīku izmantošanas 

prasmēm.   

 Sasniegtie rezultāti un dalībnieku 

atsauksmes liecina, ka veiksmīgi tika izvēlēta 

apmācību pieeja kopumā - jauktā tipa 

apmācība, kā arī sasniedzamajiem rezultātiem 

atbilstošas mācību formas un metodes, tādēļ 

turpmākajā mērķa grupu apmācībā ir būtiski 

ievērot izstrādāto un projektā aprobēto 

metodiku.  

 Apmācību veiksmīgā norisē ļoti 

svarīga loma ir pasniedzējiem: tiem ir jābūt 

zinošiem IKT jomā, apveltītiem ar ļoti labām 
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sadarbības, komunikācijas prasmēm, 

jāpārzina metodikas jautājumi darbā ar 

pieaugušo auditoriju, kā arī jābūt pieredzei e-

apmācību organizēšanā un vadīšanā.  

 Tā kā mācību process ir balstīts uz 

jauktā tipa apmācību pieeju, kur dalībnieki 

mācās ne tikai klātienes nodarbībās, bet ļoti 

daudz arī patstāvīgi, izmantojot e-mācību 

vidi, tiešsaistes sadarbības rīkus, ir ļoti svarīgi 

viņus motivēt mācībām visā apmācību 

procesa laikā. 

 Izstrādātā tiešsaistes apmācību 

platforma un jauktā tipa apmācību pieeja, kas 

ir apmācību procesa pamatā, nodrošina ērtu 

piekļuvi mācību resursiem, kursu vadītāju 

atbalstu, elastīgu, personalizētu mācīšanos un 

sadarbību, kas palīdz uzturēt dalībnieku 

interesi par mācību procesu,  jaunu tiešsaistes 

sadarbības rīku apguvi un viņu pārliecības 

stiprināšanu par rīku izmantošanu.  

 Izstrādātie mācību materiāli šobrīd ir 

aktuāli un sniedz plašu ieskatu par tiešsaistes 

sadarbības rīkiem, to izmantošanu sadarbības 

organizēšanā mācību procesā, taču tā kā 

nepārtraukti notiek tehnoloģiju attīstība, laika 

gaitā tie var tikt papildināti. 

 Pilotprojekta laikā izstrādātie rīki un 

apmācību materiāli ir pieejami plašai 

mērķauditorijai: 

 Tiešsaistes sadarbības rīku prasmju 

barometrs ir izmantojams apmācību 

sākumā un dod iespēju dalībniekiem 

pārbaudīt savas tiešsaistes sadarbības 

prasmes, kā arī saņemt tūlītējus 

rezultātus un ieteikumus 

nepieciešamajiem uzlabojumiem. 

Barometrs šobrīd ir brīvi pieejams 

ikvienam interesentam tiešsaistē 5 

valodās (angļu, igauņu, latviešu, 

lietuviešu un vācu) 

http://dev.ecdl.lt/project/online4edu/i

ndex.php?lang  

 ECDL testus „Sadarbība tiešsaistē” un 

„Tiešsaistes sadarbības rīki izglītībā" ir 

iespējams kārtot, sazinoties ar ECDL 

testēšanas centriem, kas piedāvā šo 

programmu.  

 Apmācības programma ir pieejama 

mājas lapā http://online4edu.eu. 

 Par iespēju piekļūt projektā 

izstrādātajiem mācību materiāliem 

jāsazinās ar A/S “Datorzinību centrs”. 

 Izstrādāto mācību programmu, 

mācību materiālus un rīkus var izmantot ne 

tikai vispārējās un profesionālās izglītības 

skolotāju apmācībā, bet arī iekļaut 

mūžizglītības procesā dažādām mērķa 

grupām, piemēram, bibliotekāriem, 

sociālajiem darbiniekiem, karjeras 

konsultantiem  u.c. 

 Aprobētā apmācību pieeja veiksmīgi 

izmantojama mērķa grupu grupu izglītošanā 

ne tikai pilotapmācību posmā iesaistītajās 

valstīs, bet arī citās Eiropas valstīs.  
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Projekta partneri
 

 

 

BCS KOOLITUS  

“BCS Koolitus” ir IKT apmācību un 

konsultāciju kompānija, kas piedāvā 

pakalpojumus IKT lietotājiem, tostarp 

skolotājiem, speciālistiem un vadītājiem. 

Piedāvātais pakalpojumu klāsts ir 

daudzveidīgs: dažādas kvalifikācijas celšanas 

apmācības, izglītības metodikas apmācības, 

konsultācijas, sertifikācija un IKT attīstības 

projektu izstrāde. 

 

“BCS Koolitus” piedāvā pilnu apmācības 

procesu, sākot no apmācību vajadzību 

apzināšanas līdz mācību rezultātu mērīšanai. 

Iestādes misija ir būt mērķa grupu ilgtermiņa 

partnerim, lai IT sistēmas tiktu efektīvi 

izmantotas. “BCS Koolitus” ir Prometric, ECDL 

un Pearson VUE sertifikācijas centrs. “BCS 

Koolitus” ir arī profesionālo kvalifikāciju 

piešķiršanas struktūrvienība IT jomā Igaunijā. 

Mājas lapa: www.bcskoolitus.ee 

 

 

 

 

ECDL Fonds 

“ECDL Fonds” ir starptautiskās datorprasmju 

sertificēšanas programmas - ECDL / ICDL 

sertifikācijas iestāde. Sertifikācijas prog-

rammu kvalitāte un reputācija balstās uz 

vairāk nekā desmit gadu pieredzi, veiksmīgi 

nodrošinot IKT serifikācijas programmas 

miljoniem cilvēku dažādās valodās visā 

pasaulē. 

Mājas lapa: www.ecdl.org 

 

 

 

 

 

http://www.bcskoolitus.ee/
http://www.ecdl.org/
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Latvijas Informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas 

asociācija - LIKTA 

Latvijas Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas asociācija dibināta 1998. gadā, 

apvienojot nozares vadošos uzņēmumus un 

organizācijas, kā arī IKT profesionāļus - 

kopumā šobrīd vairāk nekā 150 biedrus. 

LIKTA mērķis ir sekmēt IKT nozares izaugsmi 

Latvijā, veicinot informācijas sabiedrības 

attīstību un IKT izglītību, ceļot Latvijas 

konkurētspēju starptautiskā mērogā.  

Asociācija sniedz profesionāļu viedokli valsts 

institūcijām likumdošanas un citos ar nozari 

saistītos jautājumos, kā arī uztur ciešus 

sakarus ar Latvijas un ārvalstu IKT jomas 

asociācijām. 

Mājas lapa: www.likta.lv 

 

 

 

 

 

 

 

Informācijas tehnoloģiju institūts 

(ITI) 

Informācijas tehnoloģiju institūts (ITI) tika 

izveidots 1997. gadā kā organizācija, kas rada 

pagaidu profesionālas darba grupas 

informācijas sistēmu dizaina projektiem. Pilna 

laika darbinieki ITI ir administratīvie, finanšu 

un projektu vadītāji (5 - 10 cilvēki). ITI ir liela 

pieredze IT apmācībā / testēšanā, kursu 

programmatūru dizainēšanā un izstrādē.  

 

2000. gadā ITI sāka ECDL programmu 

ieviešanu Lietuvā. Šobrīd ITI ir oficiālā ECDL 

licences īpašniece Lietuvā. Pašreiz ITI galvenā 

darbības joma ir ar datorprasmēm saistītu 

apmācību / testēšanas sistēmu izstrāde un 

izplatīšana. ITI ir izstrādājis automatizēto 

ECDL testu sistēmu, kuru ir atzinis ECDL fonds.  

2009. gadā ITI ir uzsācis ECDL fonda 

partnerprogrammas “e-Guardian” īsteno-

šanu. Šobrīd ITI ir iesaistīts apmācības/ 

testēšanas rīku izstrādē ECDL, e-Citizen, CAD, 

drošības un bērnu drošības jautājumos 

lietuviešu, latviešu, igauņu, azerbaidžāņu un 

angļu valodā. 
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No 2013. gada novembra ITI (ECDL Lietuva) 

kā ieinteresētā puse ir iesaistīts Nacionālajā 

digitālajā koalīcijā Digitālo prasmju 

nodarbinātībai veicināšanai Lietuvā. (www.sk-

aitmeninekoalicija.lt/en/). 

Mājas lapa: www.ecdl.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiftung Digitale Chancen 

“Stiftung Digitale Chancen” (Digitālo Iespēju 

Fonds) mērķis ir panākt, lai cilvēki interesējas 

par internetu, atbalstīt viņus ceļā uz digitālo 

pasauli, informēt sabiedrību par iespējām, ko 

internets piedāvā, un apmācīt to izmantot. 

“Stiftung Digitale Chancen” tika dibināts 

2002. gada janvārī, Berlīnē. Dibinātāji - Vācijas 

AOL un Brēmenes Universitāte, līdzdibinātāji - 

Accenture un Burda fonds. Aizbildniecību 

uzņēmušies - Federālā Ekonomikas un 

tehnoloģiju ministrija un Federālā ģimenes 

lietu, senioru, sieviešu un jaunatnes ministrija.  

Mājas lapa: www.digitale-chancen.de 

 

http://www.sk-aitmeninekoalicija.lt/en/
http://www.sk-aitmeninekoalicija.lt/en/
http://www.ecdl.lt/
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Piezīmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 


