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Kā definējam un skaidrojam kompetenci

Kompetence ir indivīda spēja kompleksi lietot 
zināšanas, prasmes un attieksmes, veidojot
pārnesumu darbībā uz dažādām mācību un 

reālās dzīves situācijām.



Skolēns attīsta kompetences



Skolēns stundā mācās



Domāšanas dziļums

Virspusēja

Dziļa

Ko mācām?

Kā mācām? 



Aprēķini 9% no 
500. 

Aprēķini vajadzīgo 
kristāliskā nātrija hlorīda 
masu, lai pagatavotu 
500 g fizioloģiskā 
šķīduma – 0,9% nātrija 
hlorīda šķīdumu ūdenī.

Pārnesuma veidošana

18%
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Skolēna izziņas darbības dziļums
% no vērotajām stundām

2014.; 205 stundas

zems lielākoties zems vidējs vismaz dažos gadījumos augsts



Skolotāju prasmes



Skolotāju aptauja par mācīšanās vajadzībām
2011; 92 resp.

noteikti 

nē

drīzāk 

nē nezinu jā

ļoti 

nep.

Fiksēt kolēģa stundā notiekošo, saskatīt 

pozitīvo un noformulēt jautājumu 

kolēģim par stundu 10.9 34.8 33.7 19.6 1.1

Analizēt stundu no skolēna jēgas un 

skolotāja darbības efektivitātes aspekta
5.4 35.9 30.4 25.0 3.3

Dot kolēģim noderīgu atgriezenisko 

saiti 6.5 33.7 32.6 26.1 1.1

Pieņemt kolēģu atgriezenisko saiti, 

ieteikumus
5.4 39.1 35.9 18.5 1.1

Izvērtēt savas stiprās un vājās puses
13.0 27.2 34.8 22.8 2.2

Veikt savas darbības pētījumus, lai 

uzlabotu savu mācīšanu
12.0 23.9 30.4 29.3 4.3



Skolotāju mācīšanās modelis skolas vidē



Skolā ienāk pārmaiņas



Inovatīvās pieredzes skolu tīkla skolotāji par 
reģionālajiem semināriem ar stundu vērošanu un 

analīzi

• Mācījos atšķirt, ko patiešām zinu un protu jeb man 
tikai šķiet (es pieņemu) ka zinu.

• Iespējams, jāmeklē kāda forma, kas vēl precīzāk 
ļautu izvērtēt stundu. Varbūt katram vērotājam 
jāpievērš uzmanība tikai vienai konkrētai lietai un 
tad katrs reflektē par to?

• Mēs mācāmies atvērt klases durvis, mēs mācāmies 
nebaidīties kļūdīties, mācāmies reflektēt.





Kas konkrēti Jums palīdzēja saprast, kā Jūs varat izveidot stundas plānu 
šādai mācīšanai un novadīt stundu?

Skola A

• Mazās grupas sarunas seminārā; jautājumi, kas uzvedina uz ceļa, 
kopējās sarunas ar koordinatori un citiem skolā, kas būs produkts, otras 
skolotājs atbalsts, tu runā un tad tu saproti, ka tā ideja tomēr nav īstā.

• Kopīgās sarunas un mēs esam daudzi – koordinatore, otra skolotāja, 
lielāko klašu skolotāji (augšējais gals), tu jau pats saproti izstāstot savu 
ideju, tu saproti vai tas der vai neder, interesanti, runājam par to kā 
sanāk



Paldies par uzmanību!

ilze.france@lu.lv


