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Grupa atgriežas 
pie stundas plāna, 

lai risinātu 
pamanītās 
problēmas, 

izstrādā stundas 
gala versiju.

Skolotājs iesaistās 
stundas analīzē, 

saskata stiprās un 
vājās puses.

Viens no 
skolotājiem vada 
stundu, pārējie 

vēro skolotāja un 
skolēnu darbību.

Skolotāji domā 
par stundas ideju, 

izvēloties 
risināmo 

jautājumu, izveido 
stundas plānu.

Kopīga 
plānošana

Kolēģu 
stundas 

vērošana

Analītiska 
refleksija

Pārskatīšana

NEPĀRTRAUKTA UN PRAKSĒ BALSTĪTA PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE

SADARBĪBA SKOLAS 
KOMANDĀ

SKOLOTĀJU PATSTĀVĪGA 
MĀCĪBU PROCESA IZPĒTE

PROFESIONĀLĀ 
PILNVEIDE, 

SADARBOJOTIES
ĀRPUS SKOLAS

Piemēru un modeļu 
izstrāde

Izstrādāto piemēru 
izmēģināšana

Refleksija, analīze

Teorētiskais modelis

Izmēģināšanas 
instrumentu 

izstrāde

Skolotāju mācības

Skolas vadības 
refleksija

Stundas plāns

Izmēģināšana (ilgākā 
periodā klasē)

Skolotāju refleksija

Uzdevumi 
Aktivitāšu apraksts 

Formatīvā vērtēšana

Skolēnu rezultātu 
analīze (skolēnu 

darbi, uzlabojums)

Dati pirms/pēc 
noteiktā perioda, 

rezultāti



KĀ PĒTĪT MĀCĪBU STUNDU?

Mācību stundu izpēte kā skolotāju profesionālās pilnveides modelis paredz
ilgstošu sadarbību skolotāju grupā, ko veido vairākas skolotāju komandas un darbību
koordinē pieaicināts konsultants. Uzsākot grupas darbību, tiek izvirzīts skolotāju
mācīšanās mērķis, piemēram, noteiktu skolēnu prasmju attīstīšana, skolotāja atsevišķu
prasmju pilnveidošana, konkrētu inovāciju ieviešana stundā u.tml. Mācību stundu
izpēte ietver daudzkārtējas cikliskas aktivitātes (plāno → īsteno/vēro →
reflektē/diskutē). Neatņemama sastāvdaļa ir skolotāju sadarbība, kas notiek
skolotājiem plānojot, vadot un analizējot mācību stundas gan vienas darbnīcas
ietvaros, gan kopīgi vairākās darbnīcās. Nozīmīga ir katra skolotāja paša individuālā

iedziļināšanās. Modeli veido regulāras darbnīcas ar stundu vērošanu un analīzi,
individuāla katra skolotāja darbība (mācību stundu plānošana konkrētu mērķu
sasniegšanai atbilstoši vienotiem kritērijiem; stundu izmēģināšana, analīze un
pilnveidošana), sadarbība skolas komandā.
Modeli var izmantot gan vienas pašvaldības līmenī, gan iesaistot vairāku pašvaldību
skolas. Sadarboties var vienas vai dažādu jomu (mācību priekšmetu) skolotāji, modeli
var pielāgot arī darbībai vienas skolas ietvaros. Būtiskas ir grupas vadītāja (atbalsta
personas) prasmes, bet šo lomu var uzņemties arī kāds kolēģis ar atbilstošu mācīšanās
pieredzi.

PĒTĪJUMU REZULTĀTI

LATVIJĀ
LU SIIC izveidots un praksē pārbaudīts skolotāju mācīšanās modelis, kurā sadarbojas
skolotāju komandas no dažādām skolām, katru komandu veido 2–3 skolotāji un skolas
vadības pārstāvis. Šāds modelis veidojies, iepriekš praksē pārbaudītai formai –
darbnīcai ar stundu vērošanu – pievienojot kopīgas stundu plānošanas aktivitātes,
palielinot skolotāja individuālā darba īpatsvaru stundas izpētē, kā arī paredzot tās laikā
kolēģu atbalstu. Sākotnējā modeļa darbības izpēte (Namsone u.c., 2016) liecina par
skolotāju prasmju pilnveidošanos, ko norāda gan eksperti, gan skolu vadītāji, gan paši
skolotāji. Kā nozīmīgākos profesionālās izaugsmes faktorus skolotāji min savstarpēju
stundu vērošanu un stundas analīzi kopā ar kolēģiem (70 % skolotāju), regulāras
tikšanās ar kolēģiem, lai kopīgi veiktu plānošanu (85 %), individuālu atgriezenisko saiti,
uzticēšanās attiecību veidošanos grupā (65 %).

PASAULĒ
Mācību stundu izpēte tiek īstenota daudzās valstīs, plaši tā tiek izmantota Japānā.
Pētījumos aplūkoti vairāki līdzīgi modeļi, kuros tiek veikta mācību stundu izpēte (lesson
study, collaborative lesson research, learning study, educational design research, joint
professional development) (Marton, 2015; McKenney u.c., 2013). Sistēmiskā
iedziļināšanās mācīšanas procesā ir plaši aprakstīta, uzsverot pārmaiņas, ko tās rada
skolotāju zināšanās un uzskatos, kā arī profesionālajā kopienā ‒ skolā attīstās jauna
darba kultūra. Šāda mācīšanās palīdz skolotājiem uzlabot gan profesionālās zināšanas,
gan mācību procesu. Autori uzsver, ka mācību stundu izpēte, to kopīgi plānojot un
vadot, ir auglīga pieeja skolotāju izolētības mazināšanai (Fernandez u.c.,2004; Hird u.c.
2014, Pollard u.c., 2014; Takahashi, 2011; Hird u.c., 2014; u.c.).
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