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Nodarbības saturs:

• 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 STRĀDĀ SKOLA, KUR REZULTĀTI 
PROGRESĒ?

KUR ESAM?

MĀCĪŠANĀS KOPIENA

KURP DODAMIES?

IZVĒRTĒJUMS
Balstās datos

PLĀNOŠANA
Kopīga

• Specific – vai ir skaidri saprotams gala rezultāts
• Measurable – vai ir izmērāms?
• Achievable – vai ir izaicinošs, bet sasniedzams? Vai 

varēs sasniegt saviem spēkiem?
• Relevant – vai tā nozīme īstenotājam ir svarīga? Vai tas 

ir saistīts ar skolas un skolēnu mērķiem?
• Time bonded – vai varēs to izdarīt atvēlētajā laikā?
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Kā palīdzēt Kārlim ?



Kādas skolēnu prasmes mēra uzdevums ?



Ko skolēni prot? Ko neprot? Ko vajadzētu darīt?









Skolēnu sniegums attiecībā pret skolotāja darbību.





Namsone, Čakāne, Butkēviča, & Dudareva, 2018
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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 skaidrus snieguma kritērijus, pārliecinās, vai 
skolēniem tas ir saprotams

4
Skolēni iesaistās mērķu formulēšanā, precizēšanā,  koriģēšanā

Skolotāju prasmes iespējams novērtēt... 



Praksē balstīta PP ar ietekmi uz praksi

• Darbnīca ar savstarpēju stundu vērošanu

• Eksperts klasē

• Visi skolas skolotāji mācās kopā

• Mācīšanās kopā radot 

• Savas profesionālās darbības izpētes grupas

• ...





Uzdevums grupās:

Kas jādara skolotājam klasē?

Kas skolotājam jāprot, lai to izdarītu?

Kas jādara viņam pašam un kas skolas vadības komandai, 
lai skolotājs to iemācītos?



Uz nākamo tikšanās reizi, vadoties pēc Jums pieejamiem 
datiem, izveidojiet darbības plānu:

Kādas un cik lielas skolotāju grupas ir jūsu skolā? 

Kādas profesionālās prasmes būtu jāattīsta katrai grupai?

Kā to varētu realizēt jūsu skolā?



https://www.siic.lu.lv/skolam/petnieciba/monografija-

macisanas-lietpratibai/Namsone, 2018



Lai mācītu un mācītos ar prieku!
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