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Mācīšanās mērķis 

dziļa izpratne, zināšanu un prasmju lietošana 
nepazīstamās situācijās





Mācīšanās mērķis 

dziļa izpratne, zināšanu un prasmju lietošana 
nepazīstamās situācijās

Kā skolēns to sasniedz & demonstrē? 

kompleksi uzdevumi

Sasniedzamie rezultāti - aizvien kompleksāki gan 
standarta, programmas līmenī, gan stundas 
līmenī



Ziņa

Kognitīva 
darbība

SR

Meta-
kognitīva 
darbība

Sadar -
bība

…



Zināma situācija Jauna situācija

Atsevišķi elementi

Kompleksums



Mācīšanās mērķis 

dziļa izpratne, zināšanu un prasmju lietošana 
nepazīstamās situācijās

Kā skolēns to sasniedz & demonstrē? 

kompleksi uzdevumi

Kā skolēns zina, cik labs ir sasniegtais rezultāts?



Jautājumi, uz kuriem mācoties jāsaņem atbildes:

• Kas izdodas, ko esmu iemācījies, cik dziļi, 
kādās situācijās spēju rīkoties?

• Kas pagaidām vēl neizdodas pietiekami labi?

• Kā tikt tālāk?



Formulēsim snieguma uzlabošanai noderīga 
vērtēšanas rīka nosacījumus

Izveidosim kritēriju un snieguma līmeņu 
aprakstu konkrētai prasmei

Apspriedīsim šāda vērtēšanas rīka izmantošanas 
iespējas



Mācīsimies jaunu prasmi!

• https://www.youtube.com/watch?v=ym6vB-
9XQcQ

•

• https://www.youtube.com/watch?v=BrFrQrz
W-8U

https://www.youtube.com/watch?v=ym6vB-9XQcQ
https://www.youtube.com/watch?v=BrFrQrzW-8U


Kā sākt lietot snieguma līmeņu aprakstus

• Izlasi! (Kā var sākt lasīt?)

• Atzīmē ar zaļu krāsu formulējumus, kas 
saprotami, dzīvē varēs ieraudzīt un saprast, ka 
tas ir tas.

• Iemarķē ar zilu krāsu formulējumus, kur 
nepieciešams skaidrojums, kas mulsina, …

• Dalies grupā ar 1 zilo un 1 zaļo piemēru.

• Atrodiet skaidrojumu vai dodiet kopīgai 
apspriešanai neskaidros formulējumus.

• Kāds ir nākamais solis apraksta lietošanai?



Kādam jābūt labam kritēriju un snieguma līmeņu 
aprakstam?

Grupā formulējiet 3-4 nosacījumus!



Parāda, kā zināšanas un prasmes pakāpeniski 
attīstās mācīšanās laikā

Prasmes, izpratne, zināšanas tādā secībā, kā tās 
tipiski pieaug

Tiek aprakstīts ne tikai ideālais sasniedzamais 
rezultāts, bet ceļš uz to

Skaidri saredzama izaugsmes iespēja



Kāpēc būtu labi prast veidot kritēriju un 
snieguma līmeņu aprakstu?



Situācijas sarežģītība (objektu skaits, pazīmju skaits; reāli, abstrakti, …)

Iesācējs ... Tuvojos 
meistarībai

... Lietpratējs

Saskatu 
(nosaucu, 
aprakstu) 
objektu, 
parādību, 
procesu, 
notikumu, …  
īpašības. 
Atlasu 
objektus ar 
noteiktu 
īpašību 
/pazīmi.

Salīdzinu -
saskatu 
(nosaucu, 
aprakstu) 
kopīgo, 
vienādo, 
līdzīgo, 
atšķirīgo, 
īpašo.

Grupēju pēc 
dotām 
pazīmēm 
(apvienoju 
objektus, 
idejas, …  ar 
vienādām 
īpašībām;  
līdzīgus).

Grupēju, pats 
izvēlos 
(formulēju)  
pazīmi, no 
īpašību 
kopuma 
izdalot 
būtiskāko.

Klasificēju -
veidoju 
saistību, 
sakarības, 
pakārtojumu, 
attiecības 
starp 
grupām.



Use of the Collaboration Rubric





OCSB  Adapted NPDL Deep Learning Progressions 

To Support Student Self-Assessment, Feedback, Reflection and Goal Setting



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 

un 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

Sagaidāmais skolēnu rezultāts pa līmeņiem:



Kā izveidot kritēriju un snieguma līmeņu 
aprakstu? 

«Tekstā dotas informācijas izmantošana»



Tekstā dotas informācijas izmantošana - kas veido kompleksumu?

Teksts

• Drukāts, elektronisks (lasītājs var/nevar mainīt teksta saturu, veidot, 
kombinēt to)

• Nepārtraukts (teikumi, rindkopas), pārtraukts (anketas, grafiki, 
kartes,…) pārtraukta un nepārtraukta teksta kombinācija; 
viens/vairāki avoti (saistīti, nesaistīti)

• Apraksts, stāstījums, skaidrojums, instrukcija, …

• Konteksts personisks, sabiedrisks, izglītības, zinātnisks, darba 
vajadzībām, …

• Pazīstams, vienkāršs, pierasts, svešs



Tekstā dotas informācijas izmantošana - kas veido kompleksumu?

Kas jādara

• Iegūt tekstā ietverto informāciju (tieši un nepārprotami norādīta 
tekstā; var būt nepieciešamība atrast to teksta daļu, kurā meklējam 
informācija, izmantojot “navigācijas” rīkus – virsraksti , tabulu attēlu 
nosaukumi u.tml.; …

• Integrēt, interpretēt izlasīto (saistības, sakarības starp teksta daļām 
noteikšana – var būt gan viegli ieraugāma, var atrasties dažādās 
teksta daļās vai dažādos tekstos)

• Reflektēt un izvērtēt – iegūto informāciju saistīt ar savu iepriekšējo 
pieredzi, t.sk. spriest par tekstā dotās informācijas kvalitāti, 
piemērotību



Tekstā dotas informācijas izmantošana - kas veido kompleksumu?

Teksts

• Drukāts, elektronisks (lasītājs var/nevar mainīt teksta saturu, veidot, kombinēt to)

• Nepārtraukts (teikumi, rindkopas), pārtraukts teksts (anketas, grafiki, kartes,…) 
pārtraukta un nepārtraukta teksta kombinācija; viens/vairāki avoti (saistīti, 
nesaistīti)

• Apraksts, stāstījums, skaidrojums, instrukcija, …

• Konteksts: personisks, sabiedrisks, izglītības, zinātnisks, darba vajadzībām, …

• Pazīstams, vienkāršs, pierasts, svešs

Kas jādara

• Iegūt tekstā ietverto informāciju (tieši un nepārprotami norādīta tekstā; var būt 
nepieciešamība atrast to teksta daļu, kurā meklējam informācija, izmantojot 
“navigācijas” rīkus – virsraksti , tabulu attēlu nosaukumi u.tml.

• Integrēt, interpretēt izlasīto (saistības, sakarības starp teksta daļām noteikšana –
var būt gan viegli ieraugāma, var atrasties dažādās teksta daļās vai dažādos 
tekstos)

• Reflektēt un izvērtēt – iegūto informāciju saistīt ar savu iepriekšējo pieredzi, t.sk. 
spriest par tekstā dotās informācijas kvalitāti, piemērotību.



Grupā izveidojiet kritēriju un snieguma līmeņu 
aprakstu prasmei «izmanto tekstā dotu 
informāciju»!

Testējiet savu snieguma līmeņu aprakstu, 
izmantojot uzdevumu piemērus!



Grupā formulējiet 3-4 iespējas, kā var 
izmantot kritēriju un snieguma līmeņu 

aprakstus!



liga.cakane@lu.lv

mailto:Liga.cakane@lu.lv

