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Mācīšanās ir ... 

Mācīšanās notiek, ja ... 
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Mācīšanās ir

jaunu zināšanu un pieredzes radīšana



Mācīšanās notiek, ja ir

• Laiks

• Izvirzīts mērķis (SR)

• Atbalstoša atgriezeniskā saite

• Akumulēta veiksmīga praktizēšanās 

• Bieža atgriešanās pie tā, kas jāapgūst

/ Hattie J., Yates G .  Visible Learning and the Science of How We Learn, 2014/  



Kas notiek mācīšanās procesā?



Mācos mācīties
Kā notiek mācīšanās?

• Kas ir mērķis, kā saprotu, kur esmu?

• Kā tiek darbināta mana domāšana, ko es 
īstenībā mācos?

• Kā es saprotu, kā es mācos, kā to var darīt 
labāk?

• Kas mani regulē?

• Kurš te ir atbildīgs?

• ...



Cilvēki neatveido informāciju tieši. Katrs pats
rada jēgu un nozīmi, pārveidojot informāciju
sev derīgā formā.

Mācīšanās procesā informācija tiek apkopota,
sagrozīta, padziļināta un konstruēta, nevis
vienkārši reģistrēta atmiņā.
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Katram cilvēkam viņa zināšanas un 
saprašana ir unikāla. Nav nozīmes, cik skaidri 
un pacietīgi skolotājs skaidro skolēniem, 
skolotājs nevar veidot izpratni skolēna vietā.

Pēc  J. A. Van de Walle



- skolotājs

- skolēni

Mācību 
stunda

Informācijas 
nodošana 

un kontrole

Mācīšanās rezultāts

Mācīšanās
Sadarbība
Atbalsts

Atgriezeniskā saite



Skolēna mācīšanās norise 

Konstruē Pašnovērtē

Rezultāts

Motivācija
Iepriekšējie priekšstati, 

esošās prasmes, pieredze

Jaunas zināšanas, 
prasmes

Sasniedzamais 
rezultāts



Teoriju attīstība

ATOMA UZBŪVE
1897 Tomsons

1911 Rezerfords

1913 Bors

1916 Zommerfelds

1925 Pauli

1925 Heizenbergs

1926 Šrēdingers

1963 Gelmans (postulēti kvarki)

1997 Perls (izolēti kvarki)

...

KONSTRUKTĪVISMS

1960 Piažē (triviālais)

1970 Ozbels, Novaks (humānais)

1980 Glaserfelds (radikālais)

1990 Vigockis (sociālais)

1999 Perkins (pragmatiskais)

/Niaz M, 2011/



Ko nozīmē mācīties matemātiku?



Mācos matemātiku
Ko tas nozīmē? 

Vai zināt matemātiku nozīmē - spēt dot ātru 
atbildi, atcerēties un lietot pareizo likumu?

Mācīties matemātiku nozīmē nodarboties ar 
matemātiku! Par labām matemātikas 
prasmēm liecina spēja  rīkoties, kad nezina 
atbildes.

Pēc  J. A. Van de Walle 



Nodarboties ar matemātiku nozīmē, ka skolēns:

• pēta sakarības, saskata kopīgo, atšķirīgo, 
līdzīgo, salīdzina, klasificē

• jautā, prognozē

• rada idejas, aplūkojot atsevišķus piemērus un 
ievērojot likumsakarības 

• vispārīgas idejas konkretizē un parāda 
piemēros 



Nodarboties ar matemātiku nozīmē, ka skolēns:

• atrod dažādus risināšanas ceļus, dažādus 
risinājumus un izvēlas konkrētā situācijā 
piemērotāko

• lieto matemātikas specifisko valodu – zīmes, 
simbolus, grafikus, prot uzskatāmi, saprotami 
attēlot matemātisku informāciju, izmantojot 
tabulas, diagrammas, shēmas

• pierāda sakarības, pamato savas darbības



Vai ir jau gana labi? Vai varam būt apmierināti?



Stundu vērošana un analīze
2013.-2014., 205 stundas

Kā notiek skolēnu mācīšanās:

• kognitīvās darbības produktivitāte ( t.i. cik dziļi 
notiek izziņas process)

• sadarbība

• mācīšanās vadīšana - mācīšanās mērķu 
skaidrība skolēniem; kāds ir stundā sasniegtais 
rezultāts un kā to konstatē; kā notiek 
mācīšanās balstoties uz iepriekšējo pieredzi, 
interesi. 
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Ko sagaidām no skolēniem?



Lai skolēni

• meklē risinājumu katrā situācija

• spēj savu darbību kontrolēt, pamatot

• nav bezpalīdzīgi, ja nevar atcerēties

• necenšas bezmērķīgi kaut ko kombinēt



Kā uzlabot rezultātus?

Kas sekmē jaunu zināšanu un pieredzes 
rašanos?



Kā skolotājs var palīdzēt mācīties matemātiku? 

• Izvēlēties labus uzdevumus

• Apzināti un regulāri dot iespēju skolēnam 
pašam darīt, domāt (t.sk. domāt skaļi), kā viņš 
dara /mācās 

• Vērot un saklausīt, kā skolēns domā; sniegt 
skolēnam jēgpilnu atgriezenisko saiti par viņa 
mācīšanos



Esi arhitekts: autostāvvieta zem daudzdzīvokļu ēkas
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Scientix2

• Scientix apvieno Eiropas dabaszinātņu izglītības 
projektos veidotus mācību materiālus un 
pētījumu ziņojumus

• Mērķis – ar dažādiem klātienes un neklātienes 
(tiešsaistes) rīkiem radīt aktīvu materiālu 
lietotāju kopienu
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Eiropas Skolu tīkls (EST)

Popularizē IKT lietojumu
klasēs

Popularizē Eiropas 
pieeju skolās

Uzlabo izglītības 
Kvalitāti Eiropā

30 Eiropas valstu 
Izglītības ministriju tīkls 

Darbības jomas:
 Pakalpojumi skolām;
 Pētījumi un inovācijas;
 Mācību resursu izplatīšana, savstarpēja apmaiņa.



www.europeanschoolnet.org - www.eun.org

Eiropas dabaszinātņu un matemātikas 

projekti



www.europeanschoolnet.org - www.eun.org

http://scientix.eu

Primary and Secondary (4 – 21 years old)

&

maths & 

engineering & technology
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• Lai pilnībā varētu izmantot visas Scientix 
piedāvātās iespējas, nepieciešams reģistrēties.

• Meklējot dažādus resursus, iespējams izmantot 
meklēšanas sistēmu un izvēlēties resursus 
atbilstoši savām interesēm. 

http://www.scientix.eu/
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Plašs materiālu klāsts
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Materiālu tulkojums latviešu valodā



Scientix 2 | A. Gras-Velazquez

12/11/2013 | Brussels

Scientix 2 NCPs kick-off
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PP kursi tiešsaistē



Scientix 2 | A. Gras-Velazquez

12/11/2013 | Brussels

Scientix 2 NCPs kick-off
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Scientix blogs



Rūpīgi izpēti virknītes un tad aizpildi tukšās

vietas!

1, ..., 3, ..., 5, 1, ..., 3, ..., 5, 1, ...

1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, ..., 1, 2, 1, ...



Skolēns rada  /  nerada jaunas zināšanas

• Skolēnam, tiek parādīti vairāki savstarpēji 
paralēlu taišņu pāri un skolēnam jācenšas 
izveidot definīciju – kādas taisnes sauc par 
paralēlām.

• Skolēni lieto definīciju, lai noteiktu, kuros 
zīmējumos ir paralēlas taisnes.



Dari kā es?

• Paraugs – algoritms

• Izpilda pēc parauga –
vingrinās

Skolēns pats veido 
jēgu sev, vienlaikus 
attīstot visu līmeņu 

izziņas prasmes 

• Kas tas ir, ko tas 
nozīmē?

• Kā to var izdarīt? 

• Dara

• Kā veido  algoritmu 
sev?

• Vingrinās



Rezultāts

Trauslas, nenoturīgas 
zināšanas

• Fragmentāras

• Inertas, kūtras

• Naivas

• Rituālas

Dziļa izpratne

• Izskaidro

• Sniedz piemērus

• Lieto

• Salīdzina, pretstata

• Vispārina

/Gardner, Perkins/



Kā skolotājs var veicināt mācīšanos mācīties?



Kognitīvās un metakognitīvās
stratēģijas

Skolēns: es mācos

daru

Skolotājs: es mācu 
darīt

es domāju, kā es mācos

daru, atceros

es mācu domāt, 
kā dara



Skolotāja ietekmes novērtējums 

Mācīšana

• Izziņas stratēģijas, kas 
palīdz mācīties 0.74

• Atgriezeniskā saite  0.72

• Metakognitīvās
stratēģijas 0.67

• Mācīšanās sadarbojoties 
0.59

• Izaicinošu mērķu 
izvirzīšana  0.56

Skolotāja spēks

• Stratēģiskā skaidrība   
0.75 

• Skolotāja – skolēnu 
sadarbības attiecību 
veidošana         0.72

• Skolotāja gaidas par 
skolēnu veikumu        
0.43

(Hattie J.)
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