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Tēmas nosaukums: Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana 

bioloģijā 

Tēmas apraksts 

Tēma izstrādāta pamatojoties uz Pamatizglītības mācību priekšmetu standartu prasībām, 
kas nosaka, ka, apgūstot dabaszinātnes, IKT jāprot izmantot: 

o analītiski kritiskā aspektā - dažāda veida informācijas izvērtēšanā; 
o matemātiskā aspektā - informācijas ieguvei (aprēķinu, mērījumu veikšana) un 

apstrādei (grafiki, tabulas, shēmas); 
o saziņas aspektā - mācās iegūt informāciju par dabaszinātņu tematiem un 

izteikties par tiem, precīzi formulējot un pamatojot savu domu, izmantojot 
daudzveidīgas informāciju tehnoloģijas; 

o mācīšanās un praktiskās darbības aspektā - praktiski izmanto datoru un tā 
piedāvātās daudzveidīgās iespējas mācību darba organizēšanai. 

Nodarbības plāns 

1. Bioloģijas skolotāja attīstība (iniciators, tradicionālais lietotājs, atturīgais un 
pretinieks) IKT apguves procesā. 

2. IKT izmantošanas iespējas skolotāja darbā. 
3. Konkrēti piemēri par IKT lietošanu, ievērojot pamatizglītības standartu prasības: 

o ieteikumi interneta informācijas izvērtēšanai, paplašinot skolēnu zināšanas 
un izpratni par vietējiem un globāliem jautājumiem, pamatojoties uz 
atbilstošu interneta avotu izmantošanu; 

o informācijas iegūšana un interpretācija, lai attīstu un uzlabotu skolēnu 
problēmrisināšanas prasmes, sevišķi prognozējot, analizējot un prezentējot 
datus, kā arī pieņemot secinājumus, piemēram, lietojot datubāzes, 
elektroniskās aprēķinu tabulas un grafiskās programmas; 

o saziņa – kā padarīt iespējamu dabaszinātņu tēmu izmantošanu, veicinot 
skolēnu sadarbību atsevišķu uzdevumu un pētījumu veikšanā gan klasē, gan 
bibliotēkā vai mājās un ar tīmekļa starpniecību, piemēram, kontaktēt ar 
citām skolām un grupām, izmantojot tīklu un e-pastu; 

o mācīšanās efektivitātes paaugstināšana (informācijas pasniegšana, lietojot 
MS Word un citas uz IKT iespējas, piemēram, mācīšanas resursu 
sagatavošana, skolēnu pētījumu apkopojumi un mācību vielas pasniegšana 
(MS PowerPoint), kā arī attīstot un novērtējot skolēnu izpratni par dabas 
zinātņu jēdzieniem, izmantojot interaktīvas tehnoloģijas, piemēram, 
izstrādātu materiālu CD diskus, elektroniskus multimedijus un e-paneļus; 
simulējot vai ilustrējot procesus un eksperimentus, īpaši, ja tos nav 
iespējams veikt uz vietas (nav ērti vai nav droši), piemēram, anatomēšana 
(vardes sekcija), ģenētiskā krustošana vai atomu/molekulu kustības 
demonstrēšana; 

o praktiskā darbība: rakstisko darbu veikšana un tēmu demonstrācijas, 
izmantojot speciālas iekārtas dažādu mērījumu veikšanai, piemēram, 
sensoru lietošana, datu pierakstīšana, datu apstrāde un analīze. Digitālās 
kameras izmantošana ārpusskolas pieredzes dokumentēšanā, izmantojot, 
piemēram, nodarbības dabā vai apdzīvotas vietas izpētē 

Termini 
Datorpratība un datorlietpratība, IKT apguves stadijas: apzināšanas, apgūšanas, 
adaptācijas un jaunatklāsmes. 



Literatūra 

1. Pamatizglītības mācību priekšmetu standarti. 
http://isec.gov.lv/saturs/standarti1b.shtml 

2. Nacionālā programma “Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un 
tehnoloģiju priekšmetos vidējā izglītībā” http://www.dzm.lv/ 

3. Using ICT in Learning and Teaching. Curriculum area and subject appendix. (2004). 
http://www.hmie.gov.uk/ 

4. Science in School http://www.scienceinschool.org/ 


