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Deep learning & 21st century skills

• Latvia: changes in curriculum for developing 21st

century skills

• 21st century skills can be acquired through deep
learning approach (Fullan & Langworthy, 2014; Hatty 
& alls, 2014, 2016, Marzano, 2014 etc. )

Accumulate knowledge
(what we know)

Gather knowledge
(how we know) 



OECD Education 2030 Conceptual Framework (draft) 
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Pašvadīta mācīšanās ir process, kurā skolēns ir
spējīgs darbināt un lietot domāšanas,
emocionālo stāvokļu un uzvedības regulēšanas
rīkus, lai sistemātiski orientētu sevi uz
personisko mācību mērķu sasniegšanu
(Zimmerman & Schunk, 2011, p. 1).

Self-regulated learning

’’



Student formulates the goal of the lesson



Uzdevums: Atlasīt tos reizinājumus, kurus atceramies vai veikli varam 
izdomāt, kuri vēl sagādā grūtības. Grupā izdomāt, kā grūtos varētu 
vieglāk atcerēties.

Students self - awareness about learning, the development of own learning 
strategy + exchange of experience (3.kl.)



Problem: Gap between policy & practice

• Lesson observations in Latvia reveal a gap between policy and
actual teaching approaches

(France, Namsone & Čakāne, 2015; Volkinsteine & Namsone, 2016)

• There is a need for additional approaches to help teachers 
implement teaching of 21st century skills

education policy 
regulations 

actual teaching 
approaches in schools
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Goal & Research Question

• Development of a lesson-based professional 
development model consisting of the following 
elements: 

• What are the first signs that evidence the positive 
impact on the LBPD model on teacher performance in 
teaching 21st century skills?

Experimenting

Teacher driven

Reflection 

Experience based 
on practice

Observable actions 
in the classroomChange of 

attitudes and 
beliefs



Comparison of the levels of cognitive demand

Level of cognitive demand
PISA
level

National
testing

Lesson
observation

SOLO taxonomy

High 5, 6 High 3
Extended abstract;

relational

Medium 3,4 Medium 2 Multi-structural

Low 1a, 2 Low 1 Non-structural

Under low 1b 0 Pre-structural



Produktīvas mācīšanās izvērtēšana –
zināšanu konstruēšana

Līmenis 0 1 2 3 4
Mācību aktivitāte

neprasa, lai skolēns pats

konstruētu zināšanas.

Skolēns var izpildīt

aktivitāti reproducējot

informāciju vai lietojot

zināmas procedūras

Mācību aktivitāte

prasa, lai skolēns pats

konstruētu zināšanas

interpretējot,

analizējot, sintezējot

vai vērtējot

informāciju vai idejas,

bet aktivitātes

pamatprasība nav

zināšanu konstruēšana

Mācību aktivitātē

pamat vajadzība ir

zināšanu

konstruēšana, bet

mācību aktivitāte

neprasa, lai skolēns

lietotu savas

zināšanas jaunā

kontekstā

Mācību aktivitātē

pamat vajadzība ir

zināšanu

konstruēšana, un

mācību aktivitāte

prasa, lai skolēns

lietotu savas

zināšanas jaunā

kontekstā, bet mācību

aktivitātes mērķis nav

vairāk kā 1 mācību

priekšmetā

Mācību aktivitātes

pamatvajadzība ir

zināšanu konstruēšana,

un mācību aktivitāte

prasa, lai skolēns

lietotu savas zināšanas

jaunā kontekstā, un

mācību aktivitātes

mērķis ir

starpdisciplinārs -

vairāk kā 1 mācību

priekšmetā

/Adaptēts no Microsoft 21st Century Skills/ 



Model for teacher change (Guskey, 2002) 

Change in
TEACHERS’ 
BELIEFS’ & 
ATTITUDES

Change in
STUDENT 
LEARNING 

OUTCOMES

Change in
TEACHERS’ 

CLASSROOM 
PRACTICES

PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT

Evidence
New materials, 

curricula, teaching
methods



Proposed model
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1st element of the model: workshops

Longterm workshops for 
lesson observation & analysis



Pētījumos balstītu piemēru radīšana 
(research based design)

Teorētiskais 
pamatojums un 

modelis

Piemērs pēc 
parauga 

(stundas plāns)

Uzdevumi
Aktivitāšu apraksts

Formatīvā vērtēšana

Aprobēšana (klasē 
ilgākā periodā)

Skolēnu rezultātu 
analīze (skolēnu 

darbi, uzlabojums)

Aprobēšanas 
instrumentu 

izstrāde piemēriem

Skolu vadības 
refleksija

Skolotāju refleksija
Anketas pirms/pēc 

aprobācijas

Pirms/pēc dati, 
rezultāti

Skolotāju mācības

Ekspertu mācības

Piemēru un 
modeļu izstrāde

Izstrādāto 
piemēru 

aprobācija

Refleksija, analīze



Reasearch-based creation of samples





Kā strādā skola, kur 
rezultāti progresē?

KUR ESAM?

MĀCĪŠANĀS KOPIENA

KURP DODAMIES?

IZVĒRTĒJUMS
Balstās datos

Stundu 
vērošana

Skolēnu mācīšanās 
rezultātu/snieguma 

analīze

Aptauja 
(Edurio) u.c.

PLĀNOŠANA
Kopīga

• SPECIFIC – VAI IR SKAIDRI SAPROTAMS 
GALA REZULTĀTS

• MEASURABLE – VAI IR IZMĒRĀMS?
• ACHIEVABLE – VAI IR IZAICINOŠS, BET 

SASNIEDZAMS? VAI VARĒS SASNIEGT 
SAVIEM SPĒKIEM?

• RELEVANT – VAI TĀ NOZĪME 
ĪSTENOTĀJAM IR SVARĪGA? VAI TAS IR 
SAISTĪTS AR SKOLAS UN SKOLĒNU 
MĒRĶIEM?

• TIME BONDED – VAI VARĒS TO IZDARĪT 
ATVĒLĒTAJĀ LAIKĀ? 

"SMART" MĒRĶI

MĀCĀS VISI

LĪDERĪBA PARTNERĪBAAS SKOLĀ
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Uzdevums 6 – pārvietojamā izstāde 


