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Mūsdienu tehnoloģiju 

iespējas un to integrēšana 

izglītības procesos



Par ko runāsim?

• Izaicinājumi un vajadzības

• Tehnoloģiju iespējas un loma

– Microsoft Learning Suite: Windows Vista, 2007 

Office system, citas lietojumprogrammas

• Mācīšanās kā dzīves veids

• Vairāk mācīšanās un izglītošanās iespējas

• Aizraujoša, moderna, radoša mācīšanās



Sagatavot skolēnus turpmākai dzīvei

• Jaunas iespējas

• Jauni izaicinājumi

• Pieaugoša konkurence

• Informācijas pārvaldības un kopdarbības 

prasmes

• Jaunāko tehnoloģiju pārzināšana

• Bagātīgi, dinamiski un viegli lietojami rīki

• Izglītība un mācīšanās ārpus mācību klases



Izaicinājumi un vajadzības

• Kā padarīt IT atbilstošu un pieejamu?
– ...arī ārpus mācību stundām klasē

– ...arī tiem, kuri nevar apmeklēt mācības klasē

• Uzlabot komunikāciju un sadarbību

• Kā uzlabot administratīvo darbu ... nevis padarīt to vēl sarežģītāku

• Atļaut sadarbību gan klasē, gan ārpus tās

• Būt informētiem un labi organizētiem

• Atrast informāciju ātri un viegli

• Izmantot dažādus formātus, lai atbalstītu dažādus mācīšanās 
stilus: audiālis, vizuālis, kinestētiķis vai digitālis

• Mobilo ierīču izmantošana

• Aizsargāt skolēnus un skolas no drošības draudiem

• Padarīt IT izmantošanu vieglu un ērtu, lai ieguldījums atmaksātos

• Ietaupīt laiku un izmaksas
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Microsoft programmatūra mācībām



Digitālās mācību telpas pamats

Windows® Vista™

• Drošāks

• Ērtāks un vieglāks

• Ātrāks un produktīvāks

• Moderns dizains

• Efektīvs meklētājs

• Uzlabo kopdarbību

• Palīdz strādāt ar digitālo 
saturu – bildes, video, 
mūzika, spēles



Digitālās mācību telpas pamats

Microsoft®  Office 2007

• Uzlabota saskarne un moderns dizains
• Intuitīvs, ērtāks un vieglāks
• Produktīvāks darbs
• Efektīvs rezultāts
• Palīdz veidot efektīvus, skaidrus, 

profesionālas kvalitātes dokumentus
• Piedāvā dažāda veida sagataves un 

noformēšanas iespējas
• Efektīva datu atspoguļošana un 

analīze – tabulās, diagrammās, 
grafikos

• Bagātīgas iespējas informācijas 
pasniegšanai

• Ērti rīki dažāda formāta informācijas 
organizēšanai



Mācīšanās kā dzīves veids

• Microsoft Student™ 2008
• Microsoft Encarta 2008
• Microsoft Math un Graphical

Calculator
• Microsoft® MovieMaker
• Microsoft® Office OneNote®
• Microsoft® Photo Story
• Microsoft® Producer
• Microsoft® Office Project
• Microsoft® Office Publisher with

digital imaging
• Microsoft® Office Visio
• Windows Communicator
• Flight Simulator

• Izpētes un analīzes rīki
• Saziņas un kopdarba rīki
• Rakstīšanas, rēķināšanas, 

radīšanas, veidošanas un 
attēlošanas rīki

Radoši, moderni, ērti, intuitīvi



Daži praktiski piemēri



Esiet informēti un organizēti

Darbojieties efektīvāk un 
produktīvāk

● Personalizēta informācijas 

atainošana uz datora 

darbvirsmas: kalendārs, 

laika plānojums, uzdevumi

● Samazina jucekli uz datora 

ekrāna

● Ērta pārvietošanās starp 

lietojumprogrammām



Datu atjaunošana

Nekad vairs nezaudējiet 

kritisko informāciju

● Automātiska datu 

dublēšana

● Viegla informācijas 

atgūšana

● Ietaupiet laiku, jo nav jātērē 

papildu laiks darba 

radīšanai no jauna

● Nekad vairs nebūs jāsaka: 

“Es nejauši izdzēsu savu 

mājas darbu!”



Uzlabojiet darbu grupās

Apvienojieties, dalieties ar 

idejām, caurskatiet 

dokumentus

● Sadarbojieties ar kolēģiem 

gan tīklā, gan ārpus tā

● Pārraidiet prezentācijas 

dažādām grupām

● Veidojiet interaktīvas 

diskusijas

● Strādājiet pie dokumentiem 

sadarbībā 

● Organizējiet virtuālas 

mācību stundas

● Sadarbojieties ar 

skolotājiem un skolēniem 

no citām skolām

Skolotājs

Skolēns

Skolēns mājās

Apmaiņas 

programmas skolēns



Pieejamība

Vienlīdzīgas iespējas visiem

● Darbstacijas tagad ir 

pieejamākas dažādām 

vajadzībām

● Skolēni ar īpašām 

vajadzībām var mācīties 

kopā ar saviem 

klasesbiedriem

● Nav nepieciešama cita 

trešo pušu programmatūra



Jauni formāti mūsdienu skolēniem

Jauna digitālā satura pasaule

● Multivides funkcionalitāte

● Piemērota jebkuram 

pieredzes līmenim

● Ērta digitālā satura 

veidošana

● Interaktīvu stundu vadīšana

● Daudzveidīgu mācību 

stundu iespējas atbilstoši 

skolēnu dzīves stilam



Samazina IT prasmju plaisu

Nodrošina, lai katras skolēns 

var izmantot tehnoloģiju 

sniegtās iespējas

● Komandas, kuras

nodrošina vajadzīgos rīkus, 

kad tie ir nepieciešami

● Apgūstiet jaunās iespējas 

darot

● Ietaupiet laiku jauno IT rīku 

apgūšanai un iepazīšanai

● Veltiet vairāk laiku mācību 

procesam

● Uzlabota palīdzības

sistēma

● Sagataves, stundu plāni, 

ērts rīks pārbaudes darbu 

veidošanai

● Pielāgotas rīkjoslas



Uzlabots lietotāj interfeiss 
Vienkāršota piekļuve komandām

Uzskatāmāka 

darba virsma

Vienkāršota 

komandu rinda

Komandas 

sakārtotas 

atbilstoši funkcijām



Uzlabots lietotāj interfeiss 
Vieglāk atrast nepieciešamo komandu

Tabulatorā parādās 

lietotājam 

nepieciešamā 

funkcija



Uzlabots lietotāj interfeiss 
Uzskatāmu un pārliecinošu dokumentu radīšana

Jaunas grafiskās 

iespējas + jaunais 

Lietotāj interfeiss ļauj 

radīt profesionālus 

dokumentus

Nepieciešamais 

tabulators parādās 

atbilstoši 

nepieciešamā darba 

veikšanai

Iespēja novērtēt 

nepieciešamo 

vizuālo izskatu



Augstas kvalitātes saturs ātri un vienkārši

Kvalitatīvu dokumentu

veidošana, ar kuriem varat

lepoties

● Eksperimentējiet un esiet 

radoši

● Uzlaboti attēlu, diagrammu 

un grafikas rīki

● Ātrāk un labāk noformēti 

dokumenti, izklājlapas un 

prezentācijas

● Liela bibliotēka ar standarta 

diagrammām, ātrās 

formatēšanas rīki un 

SmartArt shēmas

● Pērti un ātri pievienojiet 

pievilcīgus vizuālos efektus 

un diagrammas

● Veltiet vairāk pūļu un laika 

saturam



Izziņas, analīzes, informācijas apstrādes rīki

Moderni, pievilcīgi un 

mūsdienu skolēnam 

pieņemamas metodes

● Grafiskais kalkulators

● Elektroniskā piezīmju 

grāmata, burtnīca –

Microsoft OneNote

● Microsoft Virtual Earth™

● Aviācijas un satelīta 

attēli

● Skats no putna 

lidojuma 

● Viegli lasāmas un 

dinamiskas kartes



Veidojiet un sadarbojieties

● Expression Web nodrošina 

profesionālus dizaina rīkus, 

lai veidotu modernas, uz 

standartiem balstītas web 

lapas

● Expression Design –

profesionāls ilustrācijas un 

grafikas rīks neatvairāmu 

vizuālizāciju radīšanai

● Expression Media – rīks visu 

radošo materiālu pārvaldībai

Microsoft Expression™ Studio



Microsoft Encarta



Sociālo tīklu potenciāls

Sadarbība tiešsaistē drošā 

vidē

● Publicējiet blogu tieši no 

Office programmām

● Dalieties ar informāciju 

neformāli caur blogiem un 

wikis

● Kontrolējiet un pārvaldiet 

saturu

● Skolēnu un skolotāju 

sociālais tīkls



Veiciniet reāllaika sadarbību mācību procesā

Atklājiet pasauli, kur 

mijiedarbībai un mācīšanās 

iespējām nav robežu

● Veidojiet vidi, kas veicina 

sociālo mijiedarbību

● Iedrošiniet debates, 

dalīšanos saturā un 

recenzijas

● Izmantojiet bagātīgus 

medijus, kanālus saziņai, 

kopdarbībai

● Reāllaika saziņa

● Sadarbojieties ar kolēģiem 

ārpus skolas robežām



Izmantojiet vēl vairāk iespējas

Internet Explorer® 7

Windows® Photo Gallery

Windows Movie Maker

Windows Media® Center

Windows Tablet and Touch Technology

Windows Aero™

Windows® BitLocker™

Windows Vista Ultimate



Access  

Digital Image Suite   

Encarta        

Excel  

FrontPage      

MapPoint  

Movie Maker        

OneNote   

Outlook   

Photo Story 3      

PowerPoint     

Producer   

Publisher    

Windows Desktop Search   

Word      

Dažādi formāti un rīki atbilstoši dažādiem 

stiliem, personībām



Radošs mācību process
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Grupas darbs 
“Saulespuķe”



Radošs mācību process
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Vidusskolas 
darbs 

“Piesārņojums”
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Radošs mācību process

Projekta darbs 
“Pēckara iedzīvotāju 

pieaugums”



Radošs mācību process
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Teātra studiju 

projekts



Neviens nevienu neizglīto. Arī mēs paši sevi 
neizglītojam. Mēs izglītojam viens otru saziņā, 

dzīvojot šīs pasaules kontekstā.

Paulo Freize, 1979



“Education is the most 
powerful weapon you 
can use to change 
the world.”

“Izglītība ir visspēcīgākais 
ierocis, kuru jūs varat 
izmantot, lai mainītu 
pasauli.”

Nelson Mandela

Education is the most 

powerful weapon you 

can use to change 

the world.

Izglītība ir 

visspēcīgākais līdzeklis, 

kuru jūs varat izmantot, lai 

mainītu pasauli.

Nelson Mandela



Paldies!
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