Savas pedagoģiskās darbības
izpētes grupas – profesionāli
pilnveidojas, pētot savu darbu
un iedziļinoties paša izvirzītos
jautājumos, ieviešot mācību
procesā inovācijas un vērtējot to
ietekmi. Kolēģu grupa kalpo kā
atbalsts un iespēja dalīties ar
idejām.

SKOLOTĀJU
GRUPAS

Mācīšanās grupa – skolotāju
grupa eksperta/līdera vadībā
mācās un apgūst jaunas
prasmes, lai varētu sasniegt
konkrētu skolai aktuālu
kopīgi izvirzītu mērķi.

PARTNERĪBA
PROFESIONĀLI
PILNVEIDOJAMIES
KOPĀ

SAVAS
PEDAGOĢISKĀS
DARBĪBAS IZPĒTE

Sadarbības grupa –
profesionāli pilnveidojas,
daloties pieredzē ar kolēģiem,
kopīgi plānojot mācību
procesu vai skolā aktuālas
problēmas risināšanu, vērojot
kolēģu darbu mācību stundās,
kopīgi reflektējot par procesu
un rezultātu.
Darbs veikts ar Valsts pētījumu programmas INOSOCTEREHI atbalstu.
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•

pozitīvu sadarbības pieredzi, ko sniedz citu skolotāju atbalsts, uzticēšanās, kopīgi
mērķi;
• pieredzi, kā sadarbībā ar citiem skolotājiem apgūt jaunus mācīšanas paņēmienus
un stratēģijas – mācību stundu vērošana (ieraugu, kā dara) un kopīga analīze
(būtiskā saskatīšana, diskusijas par konkrēto skolotāja darbību ietekmi uz skolēna
mācīšanos u.tml.)
• pieredzi, ko dod kolēģu sniegtā profesionālā atgriezeniskā saite.
Šie visi pieredzes veidi palīdz skolotājam kompleksi pilnveidot profesionālās prasmes.

PĒTĪJUMU REZULTĀTI
LATVIJĀ
Latvijā ir pārbaudīti dažādi skolotāju sadarbības modeļi. Tie veiksmīgi īstenoti gan
vienas skolas ietvaros, gan vienas pašvaldības ietvaros, gan iesaistoties grupā dažādu
skolu skolotājiem. Šie modeļi paredz lielu katra grupas dalībnieka iedziļināšanos un
ieguldījumu. Skolēnu rezultātus būtiski ietekmē tāda skolotāju sadarbība, kurā tie
kopīgi strādā pie konkrētu mērķu sasniegšanas, īpaši, ja tas notiek vienas skolas
ietvaros, sadarbojoties dažādu priekšmetu skolotājiem (Namsone u.c., 2015, 2016,
2017, 2018), (Volkinsteine u.c., 2016).

PASAULĒ
Būtiski skolotāju mācīšanās aspekti:
• darbība ‒ eksperimentāla, uz mērķi virzīta;
• refleksija ‒ savas darbības analīze, izvērtēšana;
• autonomija – pašiniciatīva, pašnoteiktas darbības;
• tīklošanās – komunikācija un sadarbība (Zehetmeier, u.c., 2015).
Literatūrā plaši aprakstīta daudzās valstīs, piem. Japānā, Kanādā, Singapūrā, ierastā
skolotāju profesionālā pilnveide kā savas pedagoģiskās darbības izpēte no dažādiem
skatupunktiem (action reserarch, lesson study, learning study u.c.). Kā īpaši nozīmīga
uzsvērta skolotāju prasme reflektēt (Niemi u.c., 2009), skolotāju mērķtiecīgums,
piederības sajūta un atbildība (Hofstein u.c., 2014). Skolotājiem jādod iespēja
reflektēt, apgūt jaunu pieredzi un izvērtēt, kā tā iekļaujama esošajā mācību procesā
(Harrison u.c., 2016).
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Skolotāju profesionālā pilnveide savstarpēji sadarbojoties ir grupveida
mācīšanās forma, kurā nepastāv hierarhija un kas ir ilgstoša. Tā ir fokusēta uz praktisku
darbību, tās analīzi, profesionālu refleksiju, savstarpēju atbalstu, pieredzes iegūšanu
un dalīšanos ar to, tās mērķis ir sekmēt skolēnu prasmes un izaugsmi. Skolotāju
sadarbība iespējama dažādos līmeņos atkarībā no dalībnieku patstāvības pētāmā
jautājuma risināšanā; kā arī pēc tā, kādu skolotāja prasmju pilnveide ir izvirzīta
priekšplānā – mācīšanas, sadarbības vai refleksijas. Visām skolotāju sadarbības grupām
kopīgs ir tas, ka process ir ciklisks: plāno – dara/vēro – reflektē.
Skolotājs, mācoties grupās, iegūst:
• refleksijas pieredzi ‒ iedziļinoties savā un kolēģa darbībā (darot pašam, vērojot otru
un par to profesionāli sarunājoties);

