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Kompetence tiek aplūkota kā indivīda spēja 
lietot zināšanas, prasmes un paust 

attieksmes, risinot problēmas mainīgās 
reālās dzīves situācijās. 

Darbs veikts ar VPP INOSOCTEREHI  projekta
„Jaunā pedagoģija un kompetences attīstoša 

mācīšanās” atbalstu.



Kompetences apguve saistīta ar dziļu mācīšanos 
- procesu, kura laikā skolēni attīsta spēju 
vispārināt jeb pārnest jaunās zināšanas un 
prasmes uz jaunām, nezināmām situācijām, 
priekšplānā izvirzot procesus, ar kuru palīdzību 
mēs iegūstam zināšanas (kā mēs zinām?), ne 
tikai uzkrātu noteiktu satura apjomu (ko mēs 
zinām?).
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ES – SKOLĒNS
MĀCOS MĀCĪTIES

Ko?

Izpildu 
uzdevumu.

Protu izpildīt 
uzdevumu.

PĀRBAUDES DARBS

Kā to dara?

Mācos 
paņēmienus, 
kā var veikt.

Kā es?

Domāju, 
kā es 
veicu.

Protu lietot kognitīvos rīkus 
(mācos spriest, domāt).

Protu lietot metakognitīvos
rīkus. 

DZĪVE (KARJERA)



Pētījuma jautājumi

• Ko 9.klases diagnosticējošais darbs 
dabaszinātnēs rāda par skolēnu matemātikā 
apgūtas prasmes lietošanu dabaszinātņu 
mācību priekšmetu kontekstā?

• Kā  mācību procesā ķīmijā tiek veidota saikne 
ar iepriekš apgūto matemātikā?



Pētījuma instrumenti

• Valsts diagnosticējošais darbs 9.klasei, tā
rezultāti (N - 14600 skolēni), ITEMAN, IRT 
Rasch modelis

• 300 skolēnu darbu analīze

• Mācību līdzekļu analīze (no 1972 – 2015)

• Mācību stundu transkripcijas 



Izvēlētie uzdevumi

6.2.Ultraskaņas signāls 
izgāja cauri acs lēcai 
0,0000025 sekundēs. 
Ultraskaņas ātrums acs 
lēcā ir 1500 m/s. Aprēķini 
acs lēcas biezumu vietā, 
kurā to šķērso ultraskaņas 
signāls. Parādi risinājumu!

10.4.Aprēķini vajadzīgo 
kristāliskā nātrija hlorīda 
masu, lai pagatavotu 500 
g fizioloģisko šķīdumu -
0,9% NaCl šķīdumu. Parādi 
risinājumu!



Diagnosticējošā darba rezultāti



Ko rāda pārbaudījuma rezultāti?

• skolēnu prasmes atrisināt šos divus 
uzdevumus valsts pārbaudījumā vērtējamas 
kā kritiskas (P 0,22 un 0,17; pvid  0,425). 

• ir akūta nepieciešamība iedziļināties, kādi 
varētu būt šādu rezultātu cēloņi un iespējami 
problēmas risinājumi nākotnē.



Comparison of the levels of cognitive demand

Level of cognitive
demand

PISA
level

National
testing

Lesson
observation

SOLO
taxonomy

High 5, 6 High 3 Extended abstract;

relational

Medium 3,4 Medium 2 Multi-structural

Low 1a, 2 Low 1 Non-structural

Under low 1b 0 Pre-structural



Kā skolēni ir risinājuši?











Iedziļinieties!

• Kā tiek darbināti matemātikas jēdzieni, 
sakarības?

• Kā tiek darbinātas kognitīvās un 
metakognitīvās stratēģijas?

• Kāds ir uzdevumu konteksts un kā tiek 
darbinātas lasītprasmes stratēģijas?



Kritēriji uzdevumu atlasei
Kas veido uzdevuma situāciju? 

Ir skaidrs mērķis ( ko ar to mācās, vingrina)

Kas veido kontekstu? 

Kādus uzdevumu risināšanas paņēmienus attīsta?

Kādus domāšanas paņēmienus attīsta? 

Kādas didaktiskās funkcijas veic ? 

Risinājumu variantu iespējamība

Atbilžu variantu iespējas 

Diferencēšanas iespējas

Pašnovērtējuma iespējas

Sadarbības iespējas



Ziņa

Kognitīva 
darbība

SR



Saskati atšķirības!

Cik gramu nātrija hlorīda 
nepieciešams, lai 
pagatavotu  200 g 10% 
NaCl šķīduma?

Aprēķini vajadzīgo 
kristāliskā nātrija hlorīda 
masu, lai pagatavotu 500 
g fizioloģisko šķīdumu -
0,9% NaCl šķīdumu.



Piemēri matemātikā (6.klase)

• Aprēķini 13% no 400 

• Pie 400 g 15% sāls 
šķīduma pielēja 200 g 
ūdens. Cik procentu 
stipru sāls šķīdumu 
ieguva?

• Cik gramu sāls ir 3 
kilogramos 
četrprocentīga sāls 
šķīduma?

• Annija ielēja traukā 2 l
ūdens un tajā 
izšķīdināja 250 g 
citronskābes. Aprēķini 
šķīduma koncentrāciju 
(1 l ūdens masa ir 
aptuveni 1 kg).



Matemātiskās un kognitīvās 
stratēģijas

Matemātikā
Ar daļu / % uzdevumiem saprot 
uzdevumus, kuros figurē 3 lielumi (3 
skaitļi)- viss daudzums / veselais, 
kopums/;vienas konkrētas satāvdaļas  
daudzums = daļas vērtība

kāda daļa no visa (cik % no visa) ir 
konkrētā sastāvdaļa?
Algoritms: 
1)Aprēķina 1% vērību (dalot visu 
daudzumu ar 100); aprēķina prasīto 
% vērtību

2) 75% no 12 = 
3

4
∙ 12 = 12 ÷ 4 ∙ 3 = 9

75% no 12 = 
3

4
∙ 12 = 12 ÷ 4 ∙ 3 = 9

...

Ķīmijā

• Vielas masas daļa (%) 
šķīdumā 

• Spriešana; jautājumi 

• Proporcija

• Lielumu izteikšana no 
formulas

• ...

Kā māca - formāli vai ar jēgu?



Konteksta loma

• Istabas augu laistīšanai nepieciešams 0,1% 
pilnmēslojuma šķīdums. Palīdzi puķkopim 
sastādīt plānu 1500 g 0,1% pilnmēslojuma 
pagatavošanai no sāļu maisījuma.

• Cik gramu nātrija hlorīda nepieciešams, lai 
pagatavotu  200 g 10% NaCl šķīduma?

• Aprēķini 10% no 200 



Ko rāda tradīcija ķīmijā?

• Uzdevumi krājumā tiek strukturēti,  kā atsevišķu 
gadījumu uzrādot vismazākās atšķirības 

10.8. Izšķīdušās vielas un šķīdinātāja masas aprēķināšana 
šķīdumam; 10.10. Izšķīdināmās vielas un šķīdinātāja masas 
aprēķināšana, pagatavojot noteiktu škīduma masu

• ar identisku tekstu piedāvāti desmitiem paraugu
“Cik liela masa ir vielai un ūdenim, kas nepieciešami, lai 
pagatavotu /29 no 30 uzd. atšķiras tikai skaitļi, mērvienības, 
vielu formulas un nosaukumi/             (1986. 10.10.) 



Secinājums 1

• laikā līdz 20.gs. 80.gadu vidum kā kognitīva 
stratēģija (vairāk vai mazāk algoritmiski)  
skolēniem tiek darbināta analoģiska spriešana

• ieviešot formulu w%=mizšķīd viela/mšķīdx100,  

tā tiek aizstāta ar lielumu izteikšanu no 
formulas, kam nav tiešas analoģijas ar iepriekš 
matemātikā apgūto par daļu no veselā un % un kas vēl 
ir laika gaitā formalizējusies. 



Kā tiek mācīts?

Lai matemātikas lietošana tiešām sekmētu 
skolēna ķīmijas izziņas procesu, ķīmijas 
skolotājam, jāzina kurā klasē skolēni apguva to 
vai citu matemātikas jēdzienu un kā tas bija 
formulēts matemātikā.

(159 lpp, Cvetkov, 1981)





Secinājums 2

Tā kā skolēniem ir ievērojami labāki rezultāti 
uzdevumos, kuros tiek pārbaudīta atsevišķa 
prasme, bet lielākā daļa uzdevumu darbā ietver 
vairākus soļus, kuru izpildei skolēnam jāvar 
kombinēt vairākas dažādas prasmes, 
domājams, ka mācību procesā vairāk 
uzmanības tiek veltīts katras atsevišķas 
prasmes trenēšanai, nevis mācīts šīs prasmes 
lietot dažādos kontekstos kompleksu uzdevumu 
risināšanai. 



Ieteikums 1

Veidojot mācīšanās procesu, neatkāpties no 
konstruktīvisma teorijas pamatakmeņiem, būvēt 
to, aktualizējot iepriekš apgūto t.i. mācīt 
skolēniem stundā veidot pārnesumu ar iepriekš 
apgūto, darbinot jau apgūtās kognitīvās un 
metakognitīvās stratēģijas (Kur šis jau ir bijis? Ar 
ko šis paņēmiens (strategy) līdzinās iepriekšējam 
u.c.). 



Ieteikums 2

Visiem līdzekļiem sekmēt sadarbību starp 
matemātikas un dabaszinātņu skolotājiem 
skolas un valsts līmenī, ... dabūjot DZM 
skolotājus skolā ne tikai sarunājoties pie galda, 
bet panākt, lai vēro stundās, kādas stratēģijas 
katrs izmanto un māca skolēnus tās atpazīt un 
pārnest...



Kādu rezultātu sagaidām?

Trauslas, nenoturīgas 
zināšanas

• Fragmentāras

• Inertas, kūtras

• Naivas

• Rituālas

Dziļa izpratne

• Izskaidro

• Sniedz piemērus

• Lieto

• Salīdzina, pretstata

• Vispārina

• …
• /Gardner, Perkins/
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