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Kas tad ir mācību materiāls? 

Jebkurš resurss, kas tiek izmantots, lai veiktu mācīšanās 
procesu, izglītotos, attīstītu prasmes un iemaņas 

 

Mācību procesā iegūstamās prasmes: 

– Mācīties zināt; 

– Mācīties darīt; 

– Mācīties dzīvot kopā; 

– Mācīties būt; 

 



Kas tad ir elektronisks mācību materiāls? 
• Mācību objekts ir jebkura digitāla vienība ko var izmantot 

atkārtoti kā atsevišķu objektu vai apvienojot tos 

 

Vienojošais elements ir kopējais pedagoģiskais mērķis un uzdevumi! 
Avots: http://www.eurodl.org/materials/contrib/2005/Santally_files/image002.jpg  

http://www.eurodl.org/materials/contrib/2005/Santally_files/image002.jpg
http://www.eurodl.org/materials/contrib/2005/Santally_files/image002.jpg


E-materiālu izstrādes principi 

 

 

Satura izstrāde Vērtēšana 
mācību saturs veidot 
pa nelieliem un 
loģiski sekojošiem 
mācību elementiem 
 

regulāri testēt un 
novērot mācību 
progresu un mācību 
procesu, sniedzot 
tūlītēju atsauksmi vai 
labojumus 
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Mācību mērķis 

Mācību saturs 

Vērtēšana 



E-materiālu sniegtās priekšrocības 

Saskatīt ar aci nesaredzamo 

Vizualizēt dažādus objektus un procesus 

Modelēt situācijas 

Reģistrēt un apstrādāt datus 

Piekļūt papildus resursiem 

Aktīvi komunicēt 



E-materiālu papildus prasības 

Efektīva 
uztvere 

• Uztveres kanālu dažādošana 

• Vizualizācija un satura izkārtojums 

Motivācija 

• Aktīvā iesaistīšana 

• Interaktivitāte 

Didaktiskie 
mērķi 

• Zināšanu sniegšana, pārbaude 

• Prasmju un iemaņu izkopšana 



Kvalitatīvs 
elektroniskais 

materiāls 

Tehniskās 
prasības 

Prasības 
formai 

Prasības 
saturam 



Te
h

n
is

kā
s 

p
ra

sī
b

as
 

Formāts 

Lietojamība 

Pieejamība 



Prasības formai un dizainam 

Noformējums 
Tematikas 
hierarhija 

Saskaņotība 
Vizuālie 
elementi 

Viegli 
uztverams un 

saistošs 



Prasības saturam 

Mācību saturs ir izveidots atbilstoši izvirzītajam mērķim un auditorijai 

Atrunāta mācību metodika un kārtība 

Satura ir tematiski un metodiski sagrupēts 

Satura izklāsts nodrošina efektīvu mācību procesu 

Apmācāmajiem ir iespēja novērtēt savu progresu un zināšanu līmeni 



Secinājumi 

• Visiem elektroniskajiem mācību materiāliem jāsatur – 
mērķi, mācību saturu un zināšanu novērtēšanu. 

• Saturam jābūt izklāstītam atbilstoši izvirzītajam mērķim 
un auditorijai 

• Materiālam jābūt saistošam un viegli uztveramam 

• Satur izklāstam jānodrošina efektīva mācību vielas 
apguve 

• Materiāls veicina studentu pašmotivāciju un aktīvo 
mācīšanos 
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Paldies par uzmanību! 

e-pasts: nauris.paulins@llu.lv 


