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Nodarbības saturs:

• Kā strādā efektīvs «mācīšanās vadītājs»?

• Kā vadām mācīšanos?

• Kāda ir efektīva personāla attīstība?



Efektīva vadība

• Misija un vīzija; tās iedibināšana un «konvojēšana»

• Augstas kvalitātes skolēnu mācīšanās pieredzes veicināšana

• Personāla (iesk. vadītājus) profesionālisma paaugstināšana

• Atbalstoša mācīšanās organizācija

• Ārējo partneru iesaiste mācīšanās atbalstam

/adaptēts pēc Dallas Hambrick Hitt and Pamela D. Tucker, 2015/



Sociāli emocionālā mācīšanās - skolotājs

• Izprot savas emocijas un spēj tās atbilstoši vadīt, neprojicējot uz skolēniem
• Novērojot skolēnus, apsver arī viņu uzvedības, darbības vai snieguma 

emocionālos un sociālos iemeslus 
• Spēj saglabāt motivāciju un produktīvi darboties arī ilgstoša paaugstināta 

stresa apstākļos
• Balstoties uz skolēnu reakcijām, variē un elastīgi maina savu izturēšanos
• Saprot savas personiskās vērtības, resursus un ierobežojumus, un to 

ietekmi uz attiecībām ar skolēniem
• Regulāri novēro, veic pierakstus un analizē savu darbību
• Atzīst, dalās ar kolēģiem un meklē palīdzību arī sarežģītos gadījumos 

/Skola 2030/



Change in
TEACHERS’ 
BELIEFS’ & 
ATTITUDES

Change in
STUDENT 
LEARNING 

OUTCOMES

Change in
TEACHERS’ 

CLASSROOM 
PRACTICES

PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT

MODEL FOR TEACHER CHANGE (Guskey, 2002) 

Evidence
New materials, curricula, 
teaching methods



Skolotāju mācīšanās modelis
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Notiek kopā ar mums

• Darbnīca ar stundu vērošanu

• Savas profesionālās darbības izpētes grupas

• Eksperts (mentors) klasē

• Mācīšanās kopā radot 

• Ilgtermiņa skolotāju profesionālās mācīšanās modelis 
sadarbojoties  

• ...



Kompetenču mērīšana un attīstīšana





Mēģina, sāk
Tuvu 

rezultātam

Prasmīgs, 

lietpratīgs
Eksperts 

Prasme vadīt tādu mācīšanos, kura ved uz skolēna kompetenci

Mācīšanās  (t.sk. pašvadītas) vadīšana

1.1.Mācīša

nās mērķu 

(SR) 

skaidrība

Mērķa 

formulējums

Saprotamīb

a skolēniem

Pasaka tēmu, 

par ko būs 

stunda, bet ne 

kā mērķi - ko 

iemācīsies.

vai

Nepasaka 

skolēniem 

neko.

Skolēns 

nezina, kas 

stundā 

jāiemācās.

Formāli pasaka 

stundas mērķi 

(SR)skolēnam vai/un 

snieguma kritērijus. 

vai

Kā stundas mērķi 

nosauc visu, kas 

stundā tiks darīts (ir 

daudz “mērķu”), 

neizceļ būtisko.

vai

SR formulējums 

neatbilst visiem 

kritērijiem.

Skolēns dzird/redz 

stundas mērķi, bet 

nav precīzi skaidrs, 

kas īsti jāiemācās, 

svarīgi.

SR ir formulēts 

atbilstoši laba 

mērķa kritērijiem

(skaidrs, 

izmērāms, būtisks, 

atbilstošs, 

sasniedzams 

laikā), 

bet

nepārliecinās/nepi

evērš uzmanību 

tam, vai 

skolēniem mērķis 

un/vai snieguma 

kritēriji ir 

saprotami. 

Skolēns dzird 

precīzu mērķi, bet 

var būt atsevišķas 

neskaidrības.

Izvirza  labi

(atbilstoši visiem 

kritērijiem) 

noformulētu SR 

un/ vai snieguma 

kritērijus

skolēniem 

saprotamā 

valodā

un

pārliecinās, vai 

skolēniem tas ir 

saprotams. 

Skolēni saprot, 

kas jāiemācās.

+ Iesaista 

skolēnus SR 

un/vai 

snieguma 

kritēriju 

formulēšanā, 

precizēšanā,  

koriģēšanā. 

Skolēni 

piedalās 

mērķa 

formulēšanā.





SKOLĒNU REZULTĀTS
labāks/citāds

SKOLOTĀJU, VADĪBAS
zināšanas/prasmes

RĪCĪBA

IETEKMES 
MĒRĪŠANA

SKOLAS ATTĪSTĪBAS 

PLĀNS



Ko skolēni prot? Ko neprot? Ko vajadzētu darīt?



Skolas mērķi

Iesaistīto prasmes

• Mērķu pārvaldība

• Personāla pārvaldība

• Procesu pārvaldība

•Datu pārvaldība

• …

• ... jauns cikls

/ERAF “Informācijas sistēmu modelēšanas 
principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai 
kompetenču pārvaldībai”

KĀ FOKUSĒT PĀRMAIŅU VADĪBU SKOLĀ?



Paldies par uzmanību!

dace.namsone@lu.lv

uldis.dzerve@lu.lv
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