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Kopā domāsim

• Kādus mērķus plāno sasniegt katra no skolām?

• Ko prot 6.klases skolēni mūsu skolā un kā to var izmērīt?

• Kā iespējams izmērīt skolotājam nepieciešamās kompetences?

• Kāda ir sasaiste starp skolēnu rezultātu un skolotāju sniegumu?

• Kā veidosim jaunu skolas attīstības ciklu?



SKOLAS VADĪTĀJS

PERSONĀLS, TĀ 
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Procesu pārvaldība
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Mērķu pārvaldīšana

Iesaistīšana mērķu 
izvirzīšanā

Kaskadēšana panākot 
katra skolotāja iesaisti
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Skolotāja prasmes



Student Outcomes

Topic Specific Professional Knowledge & Skills Instructional strategies, content
representations, student understandings, science practices and habits of mind

Teacher Professional Knowledge Bases

Assessment Pedagogical Knowledge of Students     Curriculum

Teaching Practice PCK&S –
planning, enactment, and
reflection within context

Amplifi
-ers and
Filters

Context

Influencers: beliefs, orientations, 
prior knowledge and experiences

Subject
Matter
Knowledge

Content

Consensus PCK Model (adaptēts pēc Berry, Nilsson, Van Driel & Carlson, 2017).





Kategoriju kritēriju ietvars 
Kategorija Kritēriji

Mācīšanās  (t.sk. pašvadītas) vadīšana 1.1.Mācīšanās mērķu (SR) skaidrība

1.2. Noderīgas AS nodrošināšana skolēniem 

1.3. Metakognitīvo prasmju mācīšana, 
pilnveidošana

Iedziļināšanās, domāšanas, radošuma 

veicināšana

2.1. Mācību uzdevumu izvēle, lai notiktu dziļa 
mācīšanās

2.2. Skolēnu iesaistīšana domāšanā, sarunā, lai 
panāktu iedziļināšanos

Skolēnu sadarbības veicināšana 3.1. Uzdevumu piemērotība, lai  skolēni 

mācītos sadarbojoties

3.2. Skolēnu sadarbības organizēšana

Veido strukturētu stundu 4.1. Veido strukturētu stundu

Diferencē mācīšanos 5.1. Nodrošina diferenciāciju, personalizāciju, 
atbalstu

Skolotāja tehnika 6.1. Metožu, paņēmienu īstenošana; 
uzdevumu došana

6.2. Izvēlētā mācību satura skaidrība



Sasniedzamā rezultāta komunicēšana

0
Skolotājs nedara zināmu stundas sasniedzamo rezultātu vai tas 
notiek formāli, skolēniem nesaprotami

1
Skolotājs izvirza labi noformulētu mērķi, bet nepārliecinās, vai 
skolēniem tas ir saprotams

2
Skolotājs izvirza mērķi skolēniem saprotamā valodā un  pārliecinās, 
vai skolēniem tas ir saprotams

3
Skolotājs izvirza mērķi un/vai skaidrus snieguma kritērijus, 
pārliecinās, vai skolēniem tas ir saprotams, iesaista atsevišķus
skolēnus mērķa formulēšanā

4
Skolēni iesaistās mērķu formulēšanā, precizēšanā,  koriģēšanā

Skolotāju prasmes iespējams 
novērtēt... 
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Skola 07_N Vidējais vērtējums pa kritērijiem
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Kā fokusēt pārmaiņu vadību skolā?

Skolas mērķi

Iesaistīto prasmes

• Mērķu pārvaldība
• Personāla pārvaldība
• Procesu pārvaldība

• Datu pārvaldība
• …
• …. jauns cikls

/ERAF ''Informācijas sistēmu modelēšanas principu 
piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai 
kompetenču pārvaldībai'‘/



REZULTĀTU IEVIEŠANA PRAKSĒ
Projekta nosaukums: “Informācijas sistēmu modelēšanas principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai kompetenču pārvaldībai”  
(Nr.1.1.1.1/16/A/252)

Projektu īsteno “Baltijas Datoru akadēmija”, projekta sadarbības partneris Latvijas Universitāte

Projekta īstenošanas termiņš: 36 mēneši, līdz 2020.gada 31.janvārim 

Projekta mērķis: Radīt zinātniski pamatotu IT atbalsta sistēmas prototipu formalizētam, universālam cilvēkresursu kompetenču pārvaldības 
procesam organizācijā un analizēt tā ietekmi uz organizācijas mērķu sasniegšanu, apvienojot zināšanas un empīrisko ieredzi, kas iegūtas 
akadēmiskajā un uzņēmējdarbības vidē validējot metodes pielietojamību vairākās nozarēs ar atšķirīgu organizācijas kultūru. 

LU ir izvēlēts kā zinātniskai partneris, lai uzlabotu zinātnisko metožu pielietošanu pētījumu ietvaros, nodrošinātu informāciju par kompetenču 
pieejas pielietošanu formālajā izglītībā, palīdzētu validēt uz ontoloģijas balstītas kompetenču pārvaldības procesa pielietošanu formālajā izglītībā.  

Projekta galvenie rezultāti: 

• Izveidots zinātniski pamatots IT atbalsta prototips.

• Formāli aprakstīts organizāciju mērķu kaskadēšanas process.

• Izveidota mērķtiecīgas kompetenču pārvaldības procesa ontoloģija.

• Izveidotas procesam piemērotas kompetenču vērtēšanas metodes.

• Validēta praksē mērķtiecīgas kompetenču pieejas izmantošana formālās un neformālās izglītības jomā.



dace.namsone@lu.lv
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