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Domāsim par to, ko varam darīt jau 
šodien!

• Kādas prasmes nepieciešamas skolotājiem? 

• Ko varam darīt skolā, lai pilnveidotu skolotāju 
prasmes?

Atbalsts katram skolotājam.

Skolotāju sadarbība.
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KĀDI DZIĻAS MĀCĪŠANĀS ELEMENTI SASKATĀMI STUNDAS 
FRAGMENTĀ?



SUMMATĪVĀ 
VĒRTĒŠANA

FORMATĪVĀ 
VĒRTĒŠANA

KOMPETENČU 
ATTĪSTĪŠANA

DZIĻĀS MĀCĪŠANAS 
MODELIS



Akcentu pārbīde:

• no zināšanām uz zināšanu lietošanu 
daudzveidīgās situācijās un kontekstos;

• no gatavu zināšanu nodošanas un atprasīšanas 
uz sarunu, produktīviem uzdevumiem;

• no frontāla procesa uz sadarbību, 
iesaistīšanos;

• no tikai summatīvās vērtēšanas uz jēgpilnu 
atgriezenisko saiti par mācīšanās procesu.



Kādu skolotāja prasmju 
nepieciešamība tiek aktualizēta? 
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Vai maniem skolotājiem ir šīs prasmes? 

Kā es zinu, ka ir/nav?



Sasniedzamā rezultāta noskaidrošana

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.

Iespējas redzēt, cik tālu esmu ticis



• Katram skolotājam ir individuāli izaugsmes 
mērķi.

• Dažādiem skolotājiem ir dažādas mācīšanās 
vajadzības – kā vislabāk palīdzēt katram 
skolotājam?



Kā tas izskatās skolas līmenī?



Kādā līmenī  panākt ietekmi?
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PP ietekme uz praksi:

• visi skolas skolotāji mācās kopā;

• darbnīca ar savstarpēju stundu vērošanu;

• mācīšanās kopā radot;

• savas profesionālās darbības izpētes grupas;

• eksperts klasē;

• ...



Savstarpēja stundu 
vērošana un analīze
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Kā vienas klases skolotāji strādā, lai 
uzlabotu skolēnu prasmes?

1 2 3 4

Bioloģija

(sk. MA)

Literatūra

(sk. MĢ)

Matemātika

(sk. VJ)

Uzdevuma tekstā atrod 

dotos un aprēķināmos 

lielumus.

Atrod izlasīto romānu 

fragmentos atbildi uz 

konkrētiem jautājumiem 

(S.Vensko “Vāvere,” 

M.Ende “Momo,” 

M.Hofmane “Stravaganza. 

Masku pilsēta”)

Atrod tekstā atbildes uz 
konkrētiem jautājumiem.

Izmantojot tekstā doto 

informāciju, veido 

diagrammas, kas atspoguļo 

dažādu augu sēklu 

dīgtspēju.

Vizualizē tekstā doto 

informāciju:

varoņu galvenās īpašības 

sakārto tabulā, veido Eilera-

Venna diagrammas ar kopīgo 

un atšķirīgo varoņu 

raksturojumā.

Teksta uzdevumam atbilstoša 

zīmējuma, skices, tabulas, 

grafa veidošana.

Izmantojot [..], veido 

plānu, lai noskaidrotu 

augu sakņu augšanas 

ātrumu dažādos laika 

apstākļos.

Komentē atziņas, 

skaidro frazeoloģismus, 

svešvārdus, pamato 

viedokli, diskutē par 

tekstā ietvertajām 

atziņām.

Dotās informācijas  

izvērtēšana - trūkstošo 

un lieko  datu 

konstatēšana. 

Situācijai atbilstoša 

matemātiskā modeļa –

izteiksmes, 

vienādojuma –

veidošana.

Prognozē situācijas 

tālāko attīstību un 

pamato viedokli ar 

citātiem no teksta, 

raksta romānu 

turpinājumu.

Formulē faktorus, kas 

veicina vai kavē augu 

attīstību un vairošanos, 

balstoties uz…

Pamatskola T Tekstā dotas informācijas apstrāde 7.klase 2016. XI, XII

Sagaidāmā skolēnu rezultāta līmeņi:

Par sasniegtajiem rezultātiem spriedīsim, izmantojot refleksiju stundas beigās vai nākamās stundas sākumā, kā arī skolēnu un skolotāju 

pašnovērtējumu.

Plānotais komandas tikšanās laiks, lai pārrunātu līdzšinējās darbības rezultātus un turpmāko rīcības plānu – piektdienās plkst. 8.00 – 8.30



Skolotāju mācīšanās modelis
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kopiena
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stundas efektivitāte
lasītprasme
IT prasmes
...

saskati

domā
runā
raksti



Individuāls atbalsts skolotājam – eksperts 
klasē

Kā skolas vadītājam būt ekspertam?



PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE
SKOLU VADĪTĀJIEM UN VADĪTĀJU VIETNIEKIEM
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No iniciatīvas grupas līdz ...



SKOLĀ IENĀK PĀRMAIŅAS

PĀRMAIŅU
INICIATORI

SKOLAS 
VADĪTĀJS KĀ 
PĀRMAIŅU 

LĪDERIS

SKOLA KĀ 
MĀCĪŠANĀS 

KOPIENA

IESAISTA:

• SKOLOTĀJUS

;

• VECĀKUS;

• SOLĒNUS.

FORMULĒ:

• MĒRĶUS;

• UZDEVUMUS.

ANALIZĒ:

• SITUĀCIJU;

• VAJADZĪBAS.
STUNDU 

VĒROŠANA

PLĀNOŠANA un 

ANALĪZE

AS

NODOŠANA

SADARBĪBAS 

ORGANIZĒŠANA

SASNIEDZAM

I MĒRĶI

PIEREDZES 

APMAIŅA

ATBALSTA 

SNIEGŠANA

IESAISTE 

KOPĪGĀS 

MĀCĪBĀS



IZEJAS JAUTĀJUMS

1 jauna ideja, ko Jūs esat gatavi 
īstenot skolā, lai pilnveidotu 

skolotāju prasmes?



ej.uz/pilnveide_skolam

siic@lu.lv


