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Prasmes 

Jebkura informācija, kas atrodama tīmekļa vietnē var attīstīt skolēnos 
vairākas prasmes. 

Priekšmetā politikā un tiesības galvenais uzsvars:

1. Lasītprasme 

2. Kritiskā domāšana (spēja uztvert, izprast, analizēt un pilnveidot 
zināšanas) 

3. Pašvadīta mācīšanās



Attālinātās mācības

• Pieaug interneta resursu izmantošana ikdienas 
mācību procesā

• Pareizie atslēgvārdi
• Pārvietošanās pa mājas lapu
• Atšķirt svarīgu informāciju no sekundāras
• Atšķirt uzticamu avotu no viltus ziņām vai 

nezinātnisku rakstu



“Kas ir uzticams informācijas avots un 
kā/vai to iekļaut mācību saturā?”



Tēma: Valsts varas 
institūcijas(10 stundas)

Mērķis: 

“Izpētīt valsts mājas lapās (mk.gov.lv, 
saeima.lv, tiesas.lv, president.lv, 
satv.tiesa.gov.lv) esošo informāciju un 
analizēt vai esošā informācija ir pietiekoša 
jaunu zināšanu veidošanai par iepriekš 
nezināmu tēmu?
Kā informācija ir uztverama mūsdienu 
skolēnam? Kā iegūto informāciju izmantot 
uzdevumu pildīšanai!

• Likumdevējvara
• Izpildvara
• Tiesu vara

Apakštēmas:



Stundas temats:
Izpildvara- Ministru kabinets

• Stundas sasniedzamais rezultāts: Uzzināt, kāda ir Ministru kabineta 
nozīme varas sadalē, tā funkcijas un sastāvu. Prast atšķirt un 
salīdzināt ar citām valsts varas institūcijām. Prast atrast informāciju 
mk.gov.lv mājas lapā.

• Mācību stratēģija: pašvadīta mācīšanās, darbs pāros (vienaudžu 
mācību stratēģija)/mājas lapas izpēte

• Palīgmateriāls: Jēgpilnas lasīšanas karte

• Izmantotie digitālie rīki: MS Teams, visi dati.lv, Socrative, mājas 
lapas



Pirms sāc darbu pārliecinies:

•
•
•

Uzdevuma mērķis
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Darba plāns- MS Teams



Darba plāns- MS Teams



Darba apraksts



Snieguma līmeņa apraksts



Palīgmateriāls

• Liela apjoma informācijas 
labākai uztveršanai tika 
piedāvātas jēgpilnas lasīšanas 
kartes, kas veidota pēc 
Kornelas piezīmju parauga. 
(https://metodes.lv/metodes/ko
rnelas-cornell-piezimju-rakstisa
nas-tehnika )

https://metodes.lv/metodes/kornelas-cornell-piezimju-rakstisanas-tehnika
https://metodes.lv/metodes/kornelas-cornell-piezimju-rakstisanas-tehnika
https://metodes.lv/metodes/kornelas-cornell-piezimju-rakstisanas-tehnika


Atgriezeniskā saite- darba analīze - visidati.lv



Secinājumi

• Viens informācijas avots (tīmekļa vietne) ir pietiekams teorijas 
sagatavošanai, tomēr kritiskai analīzei nepieciešams kāds papildus 
avots, kā arī skolotāja komentāri/skaidrojumi. 

• Mājas lapā var atrast arī citu noderīgu informāciju 



Projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

Paldies!


