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Virtuālās laboratorijas

• Virtuālās laboratorijas. Atvērtās piekļuves 
iespējas.

• Skolēnu pētnieciskās darbības virzīšana 
virtuālā laboratorijā. Go- Lab iespējas.

• SlideWiki iespējas.



Ko, kad, kāpēc, kā…?

•?

•?
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Jauns izaicinājums

Infrastruktūra
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Jauns izaicinājums un iespējas

Didaktiskais modelis
Vide/ progmatūras 

nodrošinājums 

Menedžments
Tehniskais 

nodrošinājums

STEM priekšmeti



• Dabaszinātnēs pētnieciskajā darbībā dabas parādību
aprakstiem izmanto daudzveidīgus cilvēku teorētiski
izstrādātus modeļus (novēroto parādību tuvinātus
aprakstus).

http://rf.mokslasplius.lt/kompiuterinis-modeliavimas

http://rf.mokslasplius.lt/kompiuterinis-modeliavimas


• Modelim ir jābūt ar tiem pašiem parametriem un
īpašībām, kas piemīt reālam dabas objektam, ķermenim vai
parādībai.

• Tas nepieciešams, lai pārbaudītu izvirzītās hipotēzes
pareizību, noskaidrotu pētāmās parādības likumsakarības
un šo likumsakarību pielietojamības robežas.

http://rf.mokslasplius.lt/kompiuterinis-modeliavimas

http://rf.mokslasplius.lt/kompiuterinis-modeliavimas


• Virtuālā laboratorija - vizualizācijas elements

• Virtuālie modeļi un  simulācijas- procesu 
skaidrojums

• Sensori

• Interaktīvās tāfeles

• Virtuālie mērinstrumenti

• Virtuālie laboratorijas darbi

• Aplikācijas

• ………



1. Open AIRE

• Atvērtā piekļuve (Open Access) 

• Atvērtā zinātne (Open Science)

Atsauce:
Gita Rozenberga
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests 2018
Reģionālais pārstāvis – Latvijas Universitāte
Eiropas Komisijas projekts



Kāpēc tas ir svarīgi?

• Filozofiskais viedoklis

• Ekonomiskais ieguvums

• Tehniskās iespējas

https://uerick.files.wordpress.com/2013/04/justifi.jpg



Atvērtā piekļuve – Open access

• Brīva, pastāvīga, pilnteksta tiešsaistes pieeja bez 
finanšu, tiesiskiem un tehniskiem šķēršļiem –
tiesības:

• lasīt, 
• lejupielādēt, 
• kopēt, 
• saglabāt, 
• drukāt, 
• dalīties, ievērojot autortiesības, citējot darba 

autoru un saglabājot darba integritāti.



Atvērtā zinātne – Open science

• Atvērtā zinātne ir kustība, kuras mērķis ir
padarīt zinātniskos pētījumus, datus un to
izmantošanu brīvi pieejamus visiem
zinātniskās sabiedrības līmeņiem, veicinot
vieglāku pētniecības rezultātu un zināšanu
publicēšanu ar nosacījumiem, kas ļauj tos
atkārtoti izmantot, pārveidot un reproducēt.



Atvērtās zinātnes komponenti

https://www.fosteropenscience.eu/content/what-open-science-introduction



Atvērtās piekļuves iespējas

• https://www.fosteropenscience.eu/node/585

• http://www.cool4ed.org/virtual_labs.html

https://www.fosteropenscience.eu/node/585
http://www.cool4ed.org/virtual_labs.html


https://www.fosteropenscience.eu/node/585

https://www.fosteropenscience.eu/node/585


http://www.cool4ed.org/virtual_labs.html

http://www.cool4ed.org/virtual_labs.html






http://libguides.humboldt.edu/c.php?g=303996&
p=2028071

http://libguides.humboldt.edu/c.php?g=303996&p=2028071


Atvērtās piekļuves iespējas fizikā un dabaszinībās
(saites MSWord)



http://weelookang.blogspot.com/p/ph
ysics-applets-virtual-lab.html

http://weelookang.blogspot.com/p/physics-applets-virtual-lab.html


http://www.vcrashusa.com/blog/2016/7/
5/drive-your-realityhd-animations-with-

virtual-crash-3

http://www.vcrashusa.com/blog/2016/7/5/drive-your-realityhd-animations-with-virtual-crash-3


http://factmyth.com/factoids/the-standard-model-
shows-how-elementary-particles-interact

http://factmyth.com/factoids/the-standard-model-shows-how-elementary-particles-interact


https://www.sciencelearn.org.nz/images/2151-
structure-of-matter-flow-diagram

https://www.sciencelearn.org.nz/images/2151-structure-of-matter-flow-diagram


https://www.physicsmodels.in/physics-
classroom-class-12.php

https://www.physicsmodels.in/physics-classroom-class-12.php


Simulācijas labi noder teorētisko un praktisko procesu modelēšanai 
un izpētei:

• http://mkp.emokykla.lt/fizika9-10/fobjects
• http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/fizika/

• http://phet.colorado.edu/en/simulations/translated
/lt

• http://concord.org/stem-resources/subject/physics
• http://www.absorblearning.com/advancedphysics/

about.jsp
• http://www.crocodile-

clips.com/en/Crocodile_Physics/

http://mkp.emokykla.lt/fizika9-10/fobjects
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/fizika/
http://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/lt
http://concord.org/stem-resources/subject/physics
http://www.absorblearning.com/advancedphysics/about.jsp
http://www.crocodile-clips.com/en/Crocodile_Physics/


Vizuālais materiāls darbam ar interaktīvo 
tāfeli

http://www.freezeray.com/physics.htm

http://www.freezeray.com/physics.htm


99 Flash Animācijas fizikā

• http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInter
est/Harrison/Flash/

http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/


EMV īpašību demonstrācijas

• http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/wav
ebasics/index.html

• Radio viļņu demonstrācijas

• http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/radi
owavetuner/index.html

http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/wavebasics/index.html
http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/radiowavetuner/index.html


Animācijas

• http://www.symbaloo.com/mix/fizika1

• http://www.physicsclassroom.com/

http://www.symbaloo.com/mix/fizika1
http://www.physicsclassroom.com/


• Par nelielu maksu var atrast interesantas lietas 
(īstenībā var paskatīties ideju bez maksas un 
tad uztaisīt)

• https://www.aliexpress.com/popular/kids-
science-experiments.html

https://www.aliexpress.com/popular/kids-science-experiments.html


• http://sciencewithkids.com/Experiments/Energy-Electricity-
Experiments/energy-experiments.html

• http://www.sciencekids.co.nz/physics.html
• http://www.sciencekids.co.nz/experiments.html
• https://www.education.com/science-fair/physical-science/
• https://ubisafe.org/explore/forcing-clipart-science-stuff/
• http://www.physicslessons.com/demos.html
• http://www.physicscentral.com/experiment/colormephysics/colori

ngbook.cfm
• https://www.pinterest.com/pin/371617406726959209/
• http://www.clipartpanda.com/categories/science-experiment-for-

kids
• https://clipartxtras.com/categories/view/cad01dc43e7df325dfa472

df37786c21a9dfa176/solar-system-for-drawing.html

http://sciencewithkids.com/Experiments/Energy-Electricity-Experiments/energy-experiments.html
http://www.sciencekids.co.nz/physics.html
http://www.sciencekids.co.nz/experiments.html
https://www.education.com/science-fair/physical-science/
https://ubisafe.org/explore/forcing-clipart-science-stuff/
http://www.physicslessons.com/demos.html
http://www.physicscentral.com/experiment/colormephysics/coloringbook.cfm
https://www.pinterest.com/pin/371617406726959209/
http://www.clipartpanda.com/categories/science-experiment-for-kids
https://clipartxtras.com/categories/view/cad01dc43e7df325dfa472df37786c21a9dfa176/solar-system-for-drawing.html


• https://kathleenhalme.com/explore/physics-clipart-school-project/
• http://www.clipartpanda.com/clipart_images/earth-science-

astronomy-29236919
• https://babbledabbledo.com/constellation-geoboards/
• https://frugalfun4boys.com/2012/03/19/electricity-experiments-

for-kids/
• https://www.kiwico.com/blog/2016/12/12/electric-science-

projects-for-kids/
• https://premeditatedleftovers.com/naturally-frugal-mom/easy-

static-electricity-experiment/
• https://happyhooligans.ca/colour-wheel/
•

• https://www.schoolingamonkey.com/stem-activities-for-kids/

https://kathleenhalme.com/explore/physics-clipart-school-project/
http://www.clipartpanda.com/clipart_images/earth-science-astronomy-29236919
https://babbledabbledo.com/constellation-geoboards/
https://frugalfun4boys.com/2012/03/19/electricity-experiments-for-kids/
https://www.kiwico.com/blog/2016/12/12/electric-science-projects-for-kids/
https://premeditatedleftovers.com/naturally-frugal-mom/easy-static-electricity-experiment/
https://happyhooligans.ca/colour-wheel/
https://www.schoolingamonkey.com/stem-activities-for-kids/


Ir apraksti un video, piem.,

• https://www.schoolingamonkey.com/peeps-
density-science-experiment/

• https://www.schoolingamonkey.com/how-to-
make-a-cloud-in-a-jar/

https://www.schoolingamonkey.com/peeps-density-science-experiment/
https://www.schoolingamonkey.com/how-to-make-a-cloud-in-a-jar/


Kontaktplates

• http://www.ecall-elec.com.tw/solderless-
1-1.htm

• https://www.arduino.cc

http://www.ecall-elec.com.tw/solderless-1-1.htm
https://www.arduino.cc/


http://www.bugman123.com/Physics/index.html

http://www.bugman123.com/Physics/index.html


Atvērtās piekļuves iespējas matemātikā. 
MATLAB Alternatīva

• https://www.gnu.org/software/octave/

• http://www.scilab.org/

• http://www.sagemath.org/index.html

• http://freemat.sourceforge.net/

• https://www.jirka.org/genius.html

• http://www.numpy.org/

• https://www.sympy.org/en/index.html

• http://maxima.sourceforge.net/

https://www.gnu.org/software/octave/
http://www.scilab.org/
http://www.sagemath.org/index.html
http://freemat.sourceforge.net/
https://www.jirka.org/genius.html
http://www.numpy.org/
https://www.sympy.org/en/index.html
http://maxima.sourceforge.net/


https://www.gnu.org/software/octave/

https://www.gnu.org/software/octave/


http://www.scilab.org

http://www.scilab.org/


http://www.sagemath.org/index.html
http://www.sagemath.org/tour-graphics.html

http://www.sagemath.org/index.html
http://www.sagemath.org/tour-graphics.html


http://freemat.sourceforge.net

http://freemat.sourceforge.net/




https://www.jirka.org/genius.html

https://www.jirka.org/genius.html




Atvērtās piekļuves iespējas bioloģijā.

• https://csub.libguides.com/c.php?g=561010&
p=3860908

https://csub.libguides.com/c.php?g=561010&p=3860908


http://www.openculture.com/free_k-
12_educational_resources

http://www.openculture.com/free_k-12_educational_resources


2. Skolēnu pētnieciskās darbības virzīšana 
virtuālā laboratorijā. Go- Lab iespējas.



https://www.golabz.eu

https://www.golabz.eu/


• Hipotēzes rīks palīdz studentiem formulēt hipotēzes. 

• Iepriekš definētus domēna vārdus var apvienot, lai veidotu hipotēzi, 
izmantojot vilkšanu un nomest. 

• Studenti var arī pievienot savus vārdus, izmantojot savu lodziņu 
"Ierakstiet". 

• Skolotājs var mainīt šī rīka konfigurāciju.



• Eksperimentu projektēšanas rīks (EDT) atbalsta zinātnisko eksperimentu
plānošanu un novērojamo rezultātu reģistrēšanu.

• Studenti no noteiktā rekvizītu un pasākumu kopuma var definēt vairākus
eksperimenta modeļus un ievadīt vērtības, kas iegūtas no attiecīgajiem
eksperimentālajiem pētījumiem.

• Rezultātus var analizēt, izmantojot EDT iebūvēto eksperimentu tabulu vai
ielādējot datu kopu, ko EDT automātiski izveido datu skatītājam.



• Skolotājs var mainīt šī rīka konfigurāciju. 

• Konfigurācijas izvēlnē, kuru var ievadīt, noklikšķinot uz zobrata ikonas, var 
definēt rekvizītu un pasākumu kopumu un norāda vērtību diapazonu, no 
kura skolēni var izvēlēties. 

• Ir pieejamas vairākas citas konfigurācijas opcijas, un ir iespējams pielāgot 
palīdzības faila saturu.

• Lai uzzinātu vairāk par lietotnes konfigurēšanu, apmeklējiet atbalsta lapas 
sadaļu Kā iestatīt lietotnes vai izmantojiet šīs tiešās saites, lai konfigurētu 
vispārīgās opcijas un konfigurētu domēnu specifikācijas.



• Šis rīks ļauj studentiem aprēķināt eksperimentālās kļūdas, kas izriet no
reālām eksperimentu iestatījumiem.



• Ar šo rīku studenti var pārbaudīt, vai eksperimentu rezultāti datu grafiku
un / vai novērojumu veidā apstiprina hipotēzi.



• Concept Mapper rīks ļauj studentiem izveidot jēdzienu kartes, lai iegūtu
pārskatu par galvenajiem jēdzieniem un to attiecībām zinātniskā jomā.

• Studenti var definēt savus koncepcijas un attiecības vai izvēlēties no
iepriekš definētu terminu saraksta.



• Šī Padlet aplikācija ļauj studentiem izmantot paliktņu sienu informācijas 
laukumā. 

• Palešu siena ir kopīga tāfele, kurā studenti var viegli rakstīt, pievienot 
attēlus un organizēt saturu.



• Datu skatītājs nodrošina mācību procesa dalībniekiem iespēju organizēt un 
vizualizēt datus no eksperimentiem. 

• Datu kopas var uzrādīt dažādos veidos, piemēram, kā joslu diagramma, 
izkliedē gabalu vai līniju diagrammu. 

• Skolotājs var mainīt šī rīka konfigurāciju.



• Lietotne, kas parāda ķīmiskos elementus standarta periodiskajā tabulā.

• Elementi ir parādīti ar to atomu skaitu un to simbolu, kas ir viens līdz trīs
burtu garais saīsinājums; piemēram, Fe dzelzi.



• Vienkārša piezīme par lietotni studentiem.

• Šī lietotne automātiski saglabā piezīmes katram skolēnam atsevišķi.



• Question Scratchpad palīdz studentiem formulēt izpētes jautājumus. 

• Papildus bezmaksas teksta rediģēšanai tiek piedāvāti iepriekš definēti 
domēna vārdi, lai tos atbalstītu. 

• Skolotājs var mainīt šī rīka konfigurāciju.



https://slidewiki.org

https://slidewiki.org/
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Paldies par uzmanību!


