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B – Bioloăijas metodoloăiskais modulis 
 
Nodarbība. Grafiskie informācijas organizatori 
 
Mērėis: Sniegt skolotājiem zināšanas un praktiskās prasmes grafisko organizatoru 
izmantošanā 
 

Tēmas ierosināšanai tiek piedāvāts atmiĦas trenēšanas vingrinājums: 
4 lapa 

9 pūėis 

1 galds 

6 apelsīns 

10 pasjanss 

5 students 

8 zīmulis 

3 kaėis 

7 auto 

2 spalva 

 
Atcerēties haotiski piedāvāto informāciju, strukturējot to 
Skaitīšanas ritmā Veidojot asociācijas 
1 galds 
 
2 spalva 
 
3 kaėis 
 
4 lapa 
 
5 students 
 
6 apelsīns 
 
7 auto 
 
8 zīmulis 
 
9 pūėis 
 
10 pasjanss 

1 Aladins 
 
2 pūce 
 
3 ābece 
 
4 svaru bumba 
 
5 gulta 
 
6 krusts 
 
7 ēdu 
 
8 pĜauju sienu 
 
9 sēju 
 
10 nosveru uz svariem 
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Izmantojot asociācijas 
 

 
 
Pēc tam apvienojot ar vizuālo asociāciju 
 

 
 
Klausītājiem tiek uzdots jautājums – Kā ir vieglāk informāciju iegaumēt?  
Grupas darbs 
Pārejot uz tēmu par mind mapping - domu kartēšanu, skolotājiem „prāta vētras” veidā, sadaloties trīs 
grupās uz A3 lapas vai vēl lielākas jāuzzīmē, kā viĦi izmanto savā mācību priekšmetā grafiskos 
organizatorus. 
Pasniedzēja stāstījums 
Rezultāti tiek apkopoti un analizēti. Pēc tam skolotājus iepazīstina ar nodarbības saturu, kas tiek 
piedāvāts domu kartes veidā: 
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Tradicionālā (lineārā)

Laterālā (de Bono)

Radiantā (Bjuzens)

Veidošana
elementi

Formas
Teksts
Krāsas
Simboli
Bultas
Kodi
Attēli

Mazāk teksta

Ietaupa laiku

Strukturē informāciju

Ir pārskatāmi

Vieglāk iegaumēt

Attīsta kreativitāti

Aprakstošie
Klasificējošie

Salīdzinošie
Sakarības attēlojošie

Stundas konspekta 
izstrādei

Stundas prezentācijai

Darba plānošanai

Tēmas izstrādei

Informācijas 
strukturēšanai

Zināšanu 
sistematizācijai

© Rita BirziĦa  
Cilvēka domāšanas veidi 

� lineārais (tradicionālais) - tiek attiecināta uz analizēšanu, informācijas strukturēšanu noteiktā 
veidā un precīzas terminoloăijas lietošanu.  

� laterālais (de Bono) - tiek ăenerētas alternatīvas pieejas tik daudz, cik vien iespējams. 
� radiantais (izstarojošais) 
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Mind mapping – domu kartēšana 
Var izpildīt uz papīra vai sagatavot ar datoru 
 
Noderīga: 

1. prāta vētrām: 
• situācijas apzināšanai  
• ideju ăenerēšanai  
• vingrināšanās nodarbībām 

2. mācību procesa kontrolei 
3. ideju bankām 
4. zināšanu sistematizācijai 
5. web lapu struktūras ăenerēšana 

Ja veic nodarbībā, tad nepieciešamie materiāli: 
1. papīrs  
2. krāsas  
3. flomasteri  
4. līmes, lipekĜi 
5. piespraudes  
6. šėēres  
7. lineāli, u.c. 

Tātad informācijas kartes - strukturēta informācija ar grafiskiem simboliem ir nesalīdzināmi 
efektīvākas par piezīmēm un konspektiem standarta tekstā. Darbam ieteicams izmantot speciālu 
programmatūru – “Mind mapping software”. 
 
Informācijas karšu priekšrocības 

� Var ātrāk pierakstīt - izmanto tikai atslēgas vārdus. 
� Ir vieglāk izlasīt - nav jālasa gari teikumi. 
� Ērtāk iegūt pārskatu par materiālu - atĜaujot un iekĜaujot jaunas idejas un slēdzienus. 
� Vieglāk pārvaldīt un attīstīt - domu kartēs parasti paliek pietiekami daudz brīvas vietas. 
� Izteikti darbojas redzes uztvere - domu kartēm ir grafisks noformējums ar attēliem. 



Projekts “Tālākizglītības programmas “Bioloăijas skolotāja profesionālā pilnveide” 
izstrāde un aprobācija” (Nr. 2006/0226/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0021/0063) 

 

Autors: Rita BirziĦa 4 

Apdomā!

Brī
va

s a
so

cā
cij

as
pievieno atzarus

apakš-atzars

paplašini idejas

Pārkāp 
robežas!

Lie
to k

rās
ain

us 

zīm
uĜu

s, 

flom
ast

eru
s

dažāda lieluma papīrus

Domā ātri!

ėer idejas
lieto atsl

ēgas 

vārdus un simbolus

enerăisk
s

piecel
ies

atstāj tukšas 
vietas

? ?
?

Esi 
kustīgs!

ikviens lai izsakāspat ja neattiecas uz 

tēmu

Neesi 
tiesnesis!

Neorganizē 
uzreiz!

Strādā ātri!

organizēt varēs vēlāk

Domu kartēšana

 
Kā veidot domu (ideju) kartes? 

1. Lieto pareizos/īstos atslēgas vārdus vai, ja iespējams, raksturīgus attēlus! 
2. Sāc no lapas centra un izstrādā tālāk! 
3. Centrā ievieto tēmu raksturojošu attēlu, kas attēlo galvenās tēmas. 
4. Izveido pakārtotos centrus apakštēmām! 
5. Raksti tekstu uz savienojošām līnijām. Tādā veidā tiek veicināta piezīmju strukturēšana. 
6. Raksti mazajiem burtiem, kas ir labāk izlasāmi un iegaumējami. Mazo burtu izvēle pierakstam ir 

vizuāli labāk saskatāma (vieglāk iegaumējama) nekā pieraksti ar lielajiem burtiem, bet 
izcēlumam var lietot arī lielos burtus. 

7. Lieto dažādas krāsas, kas raksturo saturu, asociācijas un izcēlumus! 
8. Nepaliec tikai vienā līmenī, veido pakārtotus apakšlīmeĦus! 
9. Visu to, kas attēlots uz lapas, vajadzēs atcerēties! 
10. Domā telpiski - trīs dimensijās! 
11. Lieto bultas, ikonas vai citus vizualizētus palīglīdzekĜus, lai parādītu saikni starp atšėirīgiem 

elementiem! 
12. Pieraksti idejas, kad ienāk prātā un kur tās ir piemērotas. Nevērtē un nemēăini apturēt! 
13. Salauz ierobežojumus vai pārkāp robežas. Ja nav vairs vietas uz lapas, nesāc jaunu lapu, bet 

ielīmē citu papīru (piezīmju lapiĦas) ideju kartē. 
14. Esi izdomas bagāts. Kreativitāte palīdz atcerēties. 
15. Iesaisties! Padari procesu interesantu! 
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Kā domu karšu elementus izmanto: 
• Tekstu • Bultas 

sas
lim

t

 
 

• Kodus • Ăeometriskas figūras 

  
• Atpazīstamus simbolus • Attēlus 

 

Āzija

Eiropa

zālēdāji

gaĜēdāji

visēdāji

Āfrika
Austrālija

ZiemeĜamerika

 
• Visas varavīksnes krāsas. 

Kas ir grafiskie informācijas organizatori? 
Grafiskie organizatori ir informācijas vizuāls attēlojums, kur tā tiek strukturēta, sakārtojot pēc 
nozīmīguma noteiktā sistēmā, izmantojot specifiskus apzīmējumus (Bromley, et al., 1998). Grafiskie 
organizatori ir efektīvs līdzeklis domāšanas un mācīšanās attīstībai, jo palīdz skolēniem: 

– attēlot abstraktas idejas konkrētākā veidā 
– parādīt atsevišėu faktu un koncepciju savstarpējās attiecības 
– organizēt idejas 
– vieglāk „uzkrāt” un atcerēties informāciju  

(Billmeyer & Barton, 1998) 
Informācijas apgūšanas un zināšanu strukturēšanas modeĜi (Graphic Organizers and Flow 
Charts. http://www1.chapman.edu/soe/faculty/piper//teachtech/graphicorganizers.htm) 
Hierarhiskais 

Saista galvenās koncepcijas, pakārtotās kategorijas un dažāda veida līmeĦus. 
Vispārināšana un klasificēšana. 

Konceptuālais 
Sasaista galvenās idejas, kategorijas vai klases ar faktiem. 
Informācijas aprakstīšana, savākšana, problēmu risināšana un salīdzināšana/pretstatīšana. 
Tipiski izmantoVenna diagrammas ar diviem savstarpēji pārklājošiem apĜiem, attēlojot līdzīgās 
un atšėirīgās pazīmes. 

Secības 
Sakārto notikumus, parādības, procesu etapus hronoloăiskā kārtībā. 
Lineārais – raksturo sākumu un beigas. 
CēloĦi/sekas 
Process/gala iznākums 
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Problēma/risinājums 
Cikls 

Aptver notikumu virkni cikliskā procesā. 
Nav sākuma un beigu – notikuma, procesa nepārtrauktība. 
Informācijas virknēšana, pēctecība, cikls. (Graphic Organizers and Flow Charts. 
http://www1.chapman.edu/soe/faculty/piper//teachtech/graphicorganizers.htm) 

Grafisko informācijas organizatoru izmantošana 
• Stundās: 

– sākumdaĜā – ierosināšanai vai zināšanu sistematizēšanai; 
– skaidrojuma daĜā – apjēgšanai – nozīmīgākās informācijas sakārtošanā un fiksēšanā; 
– noslēgumā – refleksijā, nostiprinot jauniegūtās zināšanas, strukturējot esošajā 

priekšstatu sistēmā; 
• Informācijas grupēšanā/strukturizācijā, gatavojoties semināriem un diskusijām 
• Rakstu darbu uzmetuma veidošanā 
• Dažādu tehnoloăisko procesu izprašanai 
• Pārbaudes darbos 

Klasificēšana pēc izmantošanas veida 
� Informācijas strukturēšanai (grupēšanai, sakārtošanai) 

– īpašību kartes 
– salīdzinājuma vai pārskata tabula 
– T-tabula 
– portfolio 
– zirneklis 
– brīvais zirneklis 
– trīsstūrveida diagramma 
– Venna diagramma 

� Rakstu darbu veidošanai  
– diskusiju tīkls 
– atslēgas vārdi 
– plāna uzmetums 
– galvenās tēzes 
– nepabeigtie teikumi 
– jēdzienu skaidrojošā vārdnīca 

� Atbalsts semināru un diskusiju plānošanā  
– prāta vētra 
– diagrammas 
– dubultā dienasgrāmata 
– argumentu “par” un “pret” vākšana 
– pārskati 

� Tehnoloăisko procesu struktūras attēlošanai  
– sižeta koks (“galvenie zari”) 
– zini – gribi zināt – mācies 
– kubs 
– V-diagramma  

Grafisko informācijas organizatoru veidi 

Hierarhijas

Salīdzinošie

Attēlo galvenās idejas un detalizētāku pakārtojumu.

Apkopo līdzības un atšėirības starp dažādām koncepcijām.

Secības Ilustrē parādību, notikumu un procesu hronoloăisko secību. 

Cikliskie Attēlo notikumu virkni, kuriem nav sākuma un beigu.

Aprakstošie Apraksta aktuālus objektus un sistēmas.

Jēdzieniskie
Atklāj galvenā jēdziena saistību ar faktiem, pierādījumiem vai 

pazīmēm.
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Kā konstruēt savu grafisko informācijas organizatoru? 

• Analizē informāciju, kas jāiemāca un izcel atslēgas vārdus un frāzes. Galvenie jēdzieni 
nodrošinās lielās idejas kategorijas, kamēr atslēgas vārdi un frāzes veidos komponentes, kas ir 
vissvarīgākais skolēna izpratnei. Jāatzīmē, ka jēdzieni tipiski nozīmē ideju, parādību vai procesu 
klases vai kategorijas. Šīs kategorijas ir vispārpieĦemtas, bet fakti var būt koncepcijas piemērs 
vai raksturojums. 

• Nosaki attiecības starp koncepcijām (jēdzieniem) un faktiem. Savstarpējo attiecību noteikšana 
palīdzēs izvēlēties grafiskā organizatora struktūru. Iespējamās sakarības varētu būt: 
Ja jūs gribat attēlot lietojiet 
parādību virkni, sistēmu, 
sērijas 

secības, cikla diagrammas 

salīdzinājumu paralēlus sarakstus, Venna diagrammas, t-shēmas 

sakārtojumu/pakārtojumu hierarhijas shēmas, sazarotu zirnekli 

klasifikāciju zirnekli, matricu, t-shēmas 

datu pasniegšanu grafikus, tabulas 

daĜas attiecību pret veselu attēlus, hierarhijas shēmas 

cēloĦus un ietekmi asakas shēmu, cikla diagrammas, blokshēmas, matricu 

• Sakārto informāciju loăiskā secībā 
• Izveido grafisko organizatoru (pilnu, daĜēji aizpildītu un neaizpildītu formu). Padomā par 

grafiskā organizatora mērėi (vai tas paredzēts informācijas pasniegšanai bez instrukcijas/ 
mācīšanas, vai tas ir skolēna mācīšanās ceĜvedis, vai tas ir ceĜvedis, kurā var izdarīt piezīmes). 

o Ja tiek izmantota prezentācijas tehniskie līdzekĜi, tad zīmējums nedrīkst būt pārāk 
pārblīvēts ar sīkām detaĜām un tam jābūt pietiekoši lielam (teksts - 24-punkti). 
Neaizpildīto laukumu aizpildīšana prezentācijas laikā paaugstina skolēnu aktivitāti un 
līdzdalību. 

o Ja informācija tiek pasniegta (gatavs posters utt.), tad tai jābūt nepārprotamai, ar 
atslēgas vārdiem un identificētām saiknēm. Krāsas var lietot, lai piesaistītu skolēnu 
interesi un norādītu galvenos komponentus. 

o Ja informācija tiek tikai veidota, tad ieteicams nodrošināt neaizpildītus laukumus, lai 
būtu pietiekami daudz vietas informācijas ierakstīšanai. 

• Pievieno attēlus, ikonas u.c., lai piesaistītu skolēnu interesi un uzmanību un padarītu 
neskaidrās koncepcijas vairāk ievērojamas. 

• Atceries, ka jādomā par skolēnu dotumiem/spējām, lai grafisko organizatoru forma un 
sarežăītība atvieglotu viĦiem mācīšanos nevis radītu vilšanos. 

Aprakstošie informācijas organizatori 
� ZvaigžĦveida struktūras 
� Prāta vētra (Zirneklis) 
� Jēdzienu kartes 
� Tīkls 
ZvaigžĦveida 
� Koncentrē un organizē datus, kas raksturo dažādas pazīmes, faktus vai konkrētas tēmas 

apzīmējumus 
� Piemērotas prāta vētras aktivitātēm par dažādām tēmām vai vienkārši galveno īpašību 

uzskaitīšanai 
 

Stāsts
Kad?

K
as?

Kur?

Kā
pē

c? Kā?

 

ZvaigžĦveida diagrammu var izmantot arī 
stāstījuma veidošanai aprakstot notikumu 
secību ar 5 K: kas? kad? kur? kā? kāpēc? 
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Piemērs. Dinozauru raksturošana (kad viĦi dzīvoja, kādi veidi, cik lieli bijuši, no kā pārtikuši, kur 
atrastas fosilijas utt.). 

Kājas

Kad 
izmira?

Kur 
dzīvoja?
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Āda

Zobi

Pārtika

Lielums

Dinozauri

Kājas
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Fosilijas
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Pārtika

Lielums

Dinozauri
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Dzīv
o

Var būt atšėirīga

 

Zirneklis=Spider Map 
� Izmanto galvenās idejas aprakstīšanai. Tās var būt domu (pķāta vētra) izteikšana, process, 

koncepcijas - jēdzieni un priekšstati, nodomus, plānus. Lieto ideju organizēšanai (prāta vētra, 
projekta rakstīšana). 

� Pamatjautājumi: 
– Kāda ir galvenā ideja? 
– Kādas ir tās raksturīgākās pazīmes? 
– Kādas ir tās funkcijas= kā tā darbojas? 

� Palīdz fokusēties uz tēmu, noskaidrot, ko viĦi jau zina un strukturēt savas zināšanas 

Galvenā 

tēma

 

Pamatjautājums

Sīkāks izklāsts

G
al

ve
nā

 id
ej

a

 
Zirneklis – klastera diagrammas 

• nelineāras domāšanas paraugs - sistematizē zināšanas ap pamattēmu 
•  parasti lieto 3-4 apakštēmu attēlošanai 

 
Salīdzini/pretstati!  

� Izmanto, lai parādītu atšėirības un līdzības. 
� Pamatjautājumi: 
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– Kas tiek salīdzināts? 
– Kādas pazīmes ir līdzīgas” 
– Kas ir atšėirīgs? 

P
a
zī
m
e
 1

Objekts 1

P
a
zī
m
e
 2

Objekts 2

   
Salīdzināšanas matrica 
Piemērs. Augu un dzīvnieku šūnas salīdzinājums 
Augu šūna Pazīmes Dzīvnieku šūna 

+ Kodols + 

+ Goldži komplekts + 

+ Endoplazmatiskais tīkls + 

- Šūnas centrs (centrosoma) + 

+ Mitohondriji + 

+ Hloroplasti - 

+ Citoplazma + 

+ Vakuolas + 

+ Ribosomas + 

+ Leikoplasti - 

+ Hromoplasti - 

+ Šūnapvalks + 

- KodoliĦš + 

- Lizosomas + 

+ Šūnas membrāna + 

Venna diagrammu 1880. gadā izgudroja angĜu matemātiėis Džons Venns. Var veidot no 2 vai 
vairākiem savstarpēji pārklājošiem apĜiem. Izmanto, lai strukturētu līdzīgu un atšėirīgu pazīmju 
vizualizāciju. 
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Klasifikācijas diagrammas 
Lieto,  

• lai attēlotu dažādu tēmu savstarpējās attiecības 
• lai klasificētu 
• lai veidotu dzimtas koku 
• lai attēlotu varbūtību 

Paraugi 

 
Piemērs. Hierarhijas diagramma 
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Informācijas strukturēšanai 

tāpēc

SiltasiĦu dzīvnieki

metabolistisko funkciju 
pašregulācija

spējīgi uz

iespējama liela 
temperatūras 

diapazona izturība

iespējams plašs 
temperatūras 

diapazons

maitu lija 
un kolibri; 

pērtiėis-sliĦėis 
un zebiekste

pingvīni un 
papagaiĜi; 
ziloĦi un 
polārlāči

tādējādi

Putni Zīdītāji

Pārvietošanās
Ārējā 

aizsardzība

Vairošanās Ēšana

knābis

spārni

olas

spalvas

zobi

kājas

placenta

apmatojums

visēdājigaĜēdāji zālēdāji

kaėis 
delfīns 
vanags

lācis 
cilvēks 
kaija

briedis 
trusis 
žubīte

 
 

 
 

Secības attēlošana 
Izmanto, lai aprakstītu notikumu secību, raksturotu darbības vai norādītu procesu loăisko secību. 

• Pamatjautājumi: 
– Ar ko process sākas? 
– Kāda ir nākošā secība? 
– Kā viens posms/darbība noved pie nākošā? (kā tie ir saistīti?) 
– Kas ir gala iznākums? 
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Paraugi 

  
Nepārtrauktība 

• Izmantot, lai attēlotu notikumu vēsturisko secību, vecumu, pakāpes, nozīmes nokrāsas, 
novērtējuma skalu. 

• Pamatjautājumi: 
� Ko izmantot par mērogu?  
� Ar ko sākas (sākuma punkts), ar ko beidzas (nobeigums)  

Paraugi 

Min.

M
a
x.

M
in

.

Max.

 

 

Cikls 
Cikla attēlojums mēăina parādīt, kā notikumu virkne savstarpēji mijdarbojas, lai sasniegtu 
vairākkārtīgus (atkārtojošus) rezultātus (dzīves cikls 

� Pamatjautājumi: 
– Kas ir galvenais cikla notikums? 
– Kā tas mijdarbojas un atkārtoti atgriežas sākotnējā stāvoklī  

 
Plānošana. Stāstījuma grafiska un secīga 
attēlošana. Skolēni atceras galvenos 
notikumus, un ilustrē tos katrā paredzētajā 
kvadrantā 
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Asakveida (siĜėes asakas) plānošana/analīze 
Lieto, lai attēlotu komplicēta gadījuma cēloĦsakarības vai raksturotu sarežăītu parādību 
• Pamatjautājumi: 

– Kādi faktori izsauc notikumu X? 
– Kā tie ir savstarpēji saistīti? 
– Vai faktors, kas rada notikumu X ir tāds pats kā tie, kādēl gadījums X pastāv? 

R e zu ltā t s

C
ē
lo

n is 
1

C
ē
lo

n is 
2

C
ē lo n is 3

C
ē lo n is 4

S īkā ks izk lā st s S īkā k s izk lā st s

S īkā k s izk lā st sS īkā ks izk lā st s  
Piemērs 

Zo
bi

P
ri
ek
šē
jā
s 

ek
st
re
m
itā
te
s

P
akaĜējās 

ekstrem
itātes

S
ajūtas

nomainās īsas

cieti nagi

Dinozaura anatomija

koniski

18-20 cm gari

garas, stipras

3 pirksti

cieti nagi

2 pirksti

laba redze

labi sajūt smaržas

ātra uztvere

 
Problēmrisinājums 

Nepieciešams 
– vispirms definēt problēmu, 
– tad aplūkot vairāku risinājumu iespējamību un 
– sasniegt pieĦemamus rezultātus 
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K-W-L-H metode 
� Laba metode priekšzināšanu aktualizēšanai. Noder darbam grupā. Donna Ogle (1986) ir 

izveidojusi kā mācīšanās moduli teksta lasīšanas aktivizēšanai. 
– K – palīdz skolēnam atcerēties, ko viĦš zina/KNOW par šo tēmu. 
– W – palīdz skolēnam noteikt, ko viĦš vēlas/WANT iemācīties. 
– L - palīdz skolēnam noteikt, ko viĦš iemācīsies/LEARN, ja izlasīs tekstu 
– H - palīdz skolēnam noteikt, kādā veidā/HOW viĦš var iemācīties vēl vairāk (izmantot 

citus literatūras avotus utt.) 
� Skolēni izmanto informāciju, kas tiek dota, lai izpildītu darba uzdevumu. 

Piemērs 

Ko es jau zinu/KNOW? Ko man vajadzētu 
/WANT vēl zināt? 

Ko esmu 
iemācījies/LEARN? 

Kā/HOW es varu 
iemācīties vēl vairāk? 

• Dinozauri ir lieli. 
• Dinozauri ir 

izmiruši. 
• ViĦi ir dzīvojuši 

Ĝoti sen. 

• Pirms cik gadiem 
dinozauri ir 
dzīvojuši? 

• Kāpēc viĦi izmira? 
• Kā mēs zinām, 

kādi viĦi 
izskatījās? 

• Kā sauc cilvēkus, 
kas pēta 
dinozaurus? 

• Arheologiem ir 
Ĝoti interesants un 
aizraujošs darbs. 

• Dinozauri ir 
pārtikuši no 
augiem, bet ēduši 
arī gaĜu. 

• Daži no 
dinozauriem ir 
bijuši Ĝoti lieli, bet 
viĦiem ir bijušas 
mazas 
smadzenes. 

• Pateicoties 
atrastajām 
fosīlijām ir 
atklātas 
dinozaurus 
raksturojošās 
pazīmes.  

• Pētījumi. 
• Muzeji. 
• Praktiska pieredze 

dabā. 
• Arheoloăiskie 

izrakumi. 
• Videofilmas. 
• Interneta resursi. 

Informācija, kas jāmanto darba veikšanai: 
1.  izmērs 
2.  profesija 
3.  barošanās veids 

Ideju attīstībai – labākai tēmas izpratnei 
Izvēlieties priekšmeta tēmu, ko var aplūkot no vairākiem aspektiem. Skolēnam nepieciešams 

– aprakstīt 
– salīdzināt 
– veidot asociācijas 
– analizēt 
– apspriest pielietojumu 
– pierādīt (par vai pret) 
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Apraksti! Salīdzini!

Veido asociācijas!

Pielieto!

Analizē!

Pierādi!
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Nosauc pazīmes! 
Apraksti procesu!

Tiek lietoti termini 

Praktiskie piemēri dzīvē  
Grafisko organizatoru nozīme 

Grafisko 
organizatoru 

izmantošanas 
priekšrocības

Palīdz 
strukturēt 
zināšanas

Iespējams 
labāk 

paskaidrot

PadziĜina 
koncepciju 

izpratni

Vieglāk 
atcerēties

Attīsta 
kreativitāti

 
 

Nozīme mācību procesā (Graphic Organizers and Flow Charts. 
http://www1.chapman.edu/soe/faculty/piper//teachtech/graphicorganizers.htm) 

Koncentrē uzmanību uz galvenajiem elementiem. 
Palīdz apvienot/integrēt iepriekšējās zināšanas ar jauniegūtajām zināšanām. 
Uzlabo koncepciju attīstības apguvi. 
Bagātina lasīt-, rakstīt- un domātprasmes. 
Palīdz rakstu darbu plānošanā 
Sekmē mērėtiecīgu diskusiju. 
Palīdz mācību vielas plānošanā. 
Var izmantot kā zināšanu novērtēšanas instrumentu. 

Darbs grupās 
Sagatavot atbilstoši mācību priekšmetam vienu no izvēlētajiem aprakstošo, klasificējošo, sakarības 
attēlojošo vai salīdzinošo grafisko organizatoru veidiem! 
Idejām tiek piedāvāts zīmējums. 
Noslēgumā – grupu darba rezultātu – katras grupas izveidotās shēmas prezentācija. 
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