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World Economic Forum, WEFUSA report 2015.





Prasmes
„Kā mēs izmantojam to, 

ko zinām”

• kreativitāte
• kritiskā domāšana
• komunikācija
• sadarbība

Raksturs
„Kā mēs iesaistāmies 

pasaulē”

• vērīgums
• zinātkāre
• drosme
• neatlaidība
• ētiskās vērtības
• līdera dotības

Zināšanas
„Ko mēs zinām”

Tradicionāli:
• matemātika
• valoda
• utt.

Moderni:
• robotika
• uzņēmējspēja
• utt.

Starpdisciplinaritāte

21. gs.
izglītība

Metakognīcija
„Kā mēs dziļi domājam un 

mācāmies”
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PĀRNESUMS





Izvēlētās caurviju kompetences

Skolēns

“Es – pats”

darbojas

mainīgā vidē

Mācās dziļi

mācīties

Izvirzīts mācīšanās mērķis (SR); snieguma kritēriji

Apzinās, kā mācās (izmanto kognitīvās un metakognitīvās

stratēģijas)

Saņem un dod atgriezenisko saiti; uzlabo savu darbību

Analītiskā,

kritiskā

domāšana

Analītiski
Salīdzina, klasificē, šķiro, kategorizē

Spriež, saskata un veido sakarības (t.sk. cēloņsakarības)

Kritiski

(vērtējoši)

Skaidro, interpretē

Argumentē, pamato, secina (vispārina)

Izvērtē (rezultātu, procesu)

Ideju,

inovatīvu

risinājumu

radīšana

Radoši

Jautā pētnieciskus jautājumus, prognozē

Modelē (identificē, lieto, uzlabo un rada modeļus)

Veidoju, radu Veido pētījumu (lai pārbaudītu ideju, iegūtu pierādījumus)

Rada darbību algoritmus

Konstruē

Tehnoloģisku risinājumu (ideju pārvēršot darbībā, radot alternatīvus

risinājumus)

Apzinās iniciatīvas ekonomisko un sociālo pamatu

Darbina tehnoloģiskos rīkus citu kompetenču sasniegšanai (IT)

Sadarbojas citu kompetenču sasniegšanai
Sadarbojas citu kompetenču sasniegšanai



Pēc OECD 2016



Kāda ir stunda šodien un nākotnē

/Wynn, 2015, pēc Passey, 1998/

«Katram klasē ir skaidrs rezultāts, uz ko tiecamies. Skolēni mācās 
ne tikai darīt, bet arī saprast, kā viņi dalās ar idejām, kā darīt. 
Uzdod jautājumus cits citam un skolotājam. Argumentē, pamato, 
prognozē, pierāda …» 
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KONTEKSTI
(ikdienas situācijas, 
variatīvi starp mācību 
priekšmetiem)
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Kāda skolotāju profesionālā pilnveide 
panāk uzlabojumus praksē?

3 dimensijas skolotāju PP

• Jaunas pieredzes iegūšana – jauninājumi, 
tehnika, ...

• Sadarbība

• Refleksija, pašanalīze, ...



Skolotāju mācīšanās modelis

Jaunā
informācija 

(input)

Sadarbība

Refleksija

Kopiena
Atbalsts
Uzticēšanās

Stundu plāni
Lasītprasme
IT prasmes

Domā

RunāRaksta



Skolotāju mācīšanās modelis
Regularitāte

Ilgums

1. gads

2. gads

3. gads

1. tikšanās 2. tikšanās …... tikšanās 6. tikšanās

1. tikšanās 2. tikšanās …... tikšanās 6. tikšanās

1. tikšanās 2. tikšanās …... tikšanās 6. tikšanās



Kā skolotājs savā ikdienas praksē ievieš 
pārmaiņas un kādi faktori to ietekmē?





Kādas kompetences (prasmes) 
nepieciešamas skolotājiem? 

(Lai stundā veiktās darbības izraisītu skolēnu darbības, 
kuras rezultētos kompetencē.)



Kritēriji Neefektīva mācīšana Efektīva mācīšana

Skolēnu-skolotāju 

attiecības

Pārāk liela skolēnu 

autonomija

Partnerība

Mācību uzdevumi Īstermiņa uzdevumi vienā 

mācību priekšmetā

Kompleksi, integrēti,  ilgtermiņa dziļas 

mācīšanās uzdevumi 

Mācīšanās mērķi Nav skaidri mācīšanās mērķi 

un snieguma kritēriji

Dziļas mācīšanās uzdevumi ar skaidriem 

mērķiem un skaidri definētiem 

instrumentiem, kā  mērīt sasniegto 

Skolotāja 

kontrole/

partnerība

Pārāk liela skolotāja kontrole Pakāpeniski tiek būvēta skolēna 

kapacitāte vadīt savu mācīšanos; ir 

izvēles iespēja

Atgriezeniskā 

saite

Neefektīva AS vai nobeiguma 

vērtēšana 

Pastāvīga, efektīva AS, formatīvā 

vērtēšana pret izvirzītajiem mērķiem 

IT Lieto IT mācību satura  

atsegšanai un lai ... informētu 

...

Lieto IT, lai sasniegtu dziļas mācīšanās 

uzdevumus,  analizē progresa 

rezultātus,...

/adaptēts No NPDL/



Kāda ir skolotāju darbība klasē?

Vai Tu zini, kur esi Tu un Tavi kolēģi?

0            1               2   3     4          5
Lekcijas, DL,                                                                      Partnerība,                     
kontrole                                                                     atbalsts, vadīšana

/Prensky M./
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STUNDAS «VIDE»
• Laiks domāt
• Attiecības
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IZGLĪTĪBA

MĀCĪBU MATERIĀLI

VALSTS MĀCĪBU 
SATURA DOKUMENTI

SKOLU VADĪBAS PROFESIONĀLĀ 
PILNVEIDEIZGLĪTĪBAS 

PĀRVALDE

MĒRĪJUMI

VĒRTĪBAS 
SABIEDRĪBĀ

VALSTS 
PĀRBAU-

DES DARBI

Skolēna 
iepriekšējā 

pieredze

IZMAIŅAS IZMAIŅAS


