EFEKTĪVI SKOLOTĀJU MĀCĪŠANĀS MODEĻI

Skolotāju mācīšanās modeļu veidi, kas balstās
reālā darbībā un tieši ietekmē mācību procesu

MODEĻIEM KOPĪGS
Stundas efektivitāte
Lasītprasme
IT prasmes
...

Sadarbība

Darbnīcas ar savstarpēju stundu vērošanu un analīzi

Kopiena
Atbalsts
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Mācību stundu izpēte – kopā plānojot, īstenojot, izvērtējot
Sadarbības grupas
Savas profesionālās darbības izpētes grupas
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Raksti

Eksperts klasē

Jaunā
pieredze

Refleksija

…

Domā
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savstarpēja stundu vērošana un analīze (darbnīcas); mācību stundu izpēte – kopīgi
plānojot, īstenojot, izvērtējot; konkrētu problēmjautājumu risināšana sadarbības
grupās; savas darbības izpētes grupas; eksperts klasē.
• Skolotāju mācībās nozīmīga loma ir atbalsta personālam (ekspertam,
konsultantam), kas skolotājam sniedz personalizētu atgriezenisko saiti.
• Ārpusskolas individuālajās mācībās apgūtais jāīsteno stundās. Skolas vadībai
jāsekmē šis process.
• Jāpastāv iespējai diferencēt skolotāju mācīšanos atbilstoši skolotāju prasmēm,
vajadzībām, skolas mērķiem.

PĒTĪJUMU REZULTĀTI
LATVIJĀ
LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrā, balstoties uz starptautiskās pieredzes izpēti,
izveidoti un Latvijā pārbaudīti iepriekš minētie skolotāju profesionālās pilnveides
modeļi. Rezultāti rāda gan skolotāju konkrētu prasmju uzlabošanos, gan pozitīvu paša
mācīšanās veida vērtējumu (Namsone u.c., 2015, 2016).
PASAULĒ
Inovatīva mācīšana ienāk skolas dzīvē, ja skolotāji piedalās praktiskās un ilgtermiņa
profesionālās pilnveides nodarbībās (Shear u.c., 2011). Ja skolotāju mācīšanās procesā
iesaistīts liels skaits skolotāju, tas rada kritisko masu praktiskām izmaiņām skolas
līmenī. Efektīvas skolotāju mācīšanās stratēģijas ir tādas, kurās paredzēta ilgstoša
sadarbība un kuru mērķis ir savas pedagoģiskās darbības izpēte (Darling-Hammond
u.c., 2009).

Lai īstenotu skolotāju profesionālo pilnveidi, jāizveido tāda struktūra, kas paredz
inovatīvas pieredzes izplatīšanu; kas balstās skolas ikdienas darbā, kur skolotāji var
mācīties viens no otra; kas paredz skolotāju sadarbību un savstarpējo atbalstu; kur
skolotāji mācās reflektēt un saņem atbalstošu atgriezenisko saiti par savu darbību; kur
mācīšanās ir koordinēta, bet nav hierarhiska; kur mācības ir regulāras un
nepārtrauktas. Šādas mācības ir efektīvākas praktiskās pieredzes izplatīšanai starp
skolotājiem nekā diktēšana “no augšas“ (Bolte u.c., 2012, 2014).
Tradicionālajiem skolotāju profesionālās pilnveides kursiem ir niecīga ietekme uz
darbu klasē. Reāli darbojas tikai tas, kas iegūts, mācoties reālā mācību procesā,
nepārtraukti mācoties dienu pēc dienas, vērojot un topot vērotam savās un citu
kolēģu stundās (Fullan, 2011). Pat neliels jauns praktisks paņēmiens būs efektīvs, ja
tam atradīs precīzu un atbilstošu vietu mācību procesā (Barber u.c., 2007).
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Efektīva skolotāju profesionālā pilnveide ir balstīta mācību procesā un
sniedz reālu ietekmi uz mācību procesu.
• Skolotāju mācīšanās paredz jaunas pieredzes iegūšanu un iespēju uzreiz to
izmantot darbā, kam seko mērķtiecīga refleksija par procesu un rezultātu;
mācīšanās notiek sadarbībā, gūstot atbalstu un personalizētu atgriezenisko saiti.
• Skolotāju mācīšanās notiek skolā – darba vidē, tā ir ilgtermiņa, nepārtraukta, atbilst
skolas mērķiem.
• Skolā pastāv vairāki profesionālās pilnveides modeļi: kopīgas mācības visiem
skolotājiem par aktuālu jautājumu, kam seko iedzīvināšana stundās un analīze;

