


Ietekme

Kā jums šķiet, kas 
jūsuprāt visvairāk 
ietekmē skolēnu mācību 
sasniegumus un 
attīstību?



Ceļā uz apzinātu 
mācīšanu

Vissvarīgākais ir skolēnam apzināties, 
ka notiek mācīšana, un skolotājam –
ka notiek mācīšanās. Jo vairāk 
skolēns kļūst par skolotāju un 
skolotājs par skolēnu, jo labāks ir 
mācību rezultāts.

Džons Hatijs
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95% analizēto pētījumu uzrādīja 
pozitīvu pētāmā faktora ietekmi uz 
skolēnu mācību sasniegumiem



Izvērtētspējīgs skolēns
1.33
• Zina sava snieguma pašreizējo līmeni.

• Zina savus mērķus.

• Ir aktīvi, nevis pasīvi.

• Sadarbojas ar citiem skolēniem (dalās ar idejām).

• Tiek "izaicināti" domāt (un sagaida šādus izaicinājumus).

• Reflektē par savu mācīšanos un progresu.



3 pamatjautājumi 
ceļam uz apzinātu 
mācīšanos

1. Kurp es dodos?

2. Kur esmu šobrīd?

3. Kas ir mani nākamie 
soļi?



Izvērsta stundu 
analīze

0,88

Atgriezeniskā saite
0,7

Skolēna un skolotāja 
savstarpējās 

attiecības
0,52

Skaidri definēti 
mācību mērķi un 

sasnieguma kritēriji
0,68

Humors
0,04

Skolēni māca viens 
otru
0,53

Vecāku iesaiste
0,49

Mājas darbi
0,29

Mācīšanās nelielās 
grupās

0,47

Rombs
Sakārtojiet ietekmes faktorus pēc to ietekmes lieluma



Ietekme = darbības + pārliecība 

“No domāšanas ietvariem izriet katrs mūsu lēmums un darbība skolā. Tā ir pārliecība, ka mēs esam 
izvērtētāji, pārmaiņu nesēji, pielāgoties spējīgi mācīšanās eksperti, kas aktīvi meklē atgriezenisko saiti 
par savu ietekmi. Mēs tiecamies pēc dialoga un izaicinājumiem. Mēs attīstām savstarpēju uzticēšanos
un kļūdas redzam kā iespējas. Tāpēc esam gatavi vēstīt citiem par enerģiju, prieku un pozitīvo ietekmi, 
ko dodam mācību procesam.”

Džons Hatijs (2014)

Kas veido ietekmi?

Pārliecība kā domāšanas ietvars 



Domāšanas ietvars veido pārmaiņas

Es esmu izvērtētājs un analītiķis.

Es esmu pārmaiņu nesējs.

Es runāju par mācīšanos, nevis mācīšanu.

Es skolēnu vērtēšanu uzskatu par atgriezenisko saiti sev.

Es veidoju dialogu, nevis monologu.

Man patīk izaicinājumi.

Es veidoju pozitīvas attiecības.

Es iepazīstinu visus iesaistītos ar vienotu veidu, kā mēs runājam 
par mācīšanos.

Es uzskatu, ka mācīties nozīmē smagi strādāt.

Es sadarbojos.

John Hattie ‘Visible Learning for Teachers’ (2009) pg.159



Skolotāju kolektīvā iedarbība       1.57

• Cik labi un efektīvi sadarbojas jūsu 
skolas skolotāji?
• Ko no skolotāju kolektīvās iedarbības 

iegūst skolēni?



Kā tu domā?

Es varu iemācīties jaunas lietas, bet es nevaru izmainīt savu inteliģences 
līmeni.
pilnībā nepiekrītu | nepiekrītu| daļēji nepiekrītu| daļēji piekrītu| piekrītu| pilnībā piekrītu

Manas prāta spējas ir kaut kas tāds, ko es pats īpaši nevaru uzlabot.
pilnībā nepiekrītu | nepiekrītu| daļēji nepiekrītu| daļēji piekrītu| piekrītu| pilnībā piekrītu

Es ticu, ka manos spēkos ir uzlabot savu inteliģences līmeni.
pilnībā nepiekrītu | nepiekrītu| daļēji nepiekrītu| daļēji piekrītu| piekrītu| pilnībā piekrītu



Fiksētais skatījums Izaugsmes skatījums



Cilvēki ar fiksētu domāšanu uzskata talantus un 
inteliģenci kā relatīvi stabilu un iedzimtu 

parādību, kas ietekmē un nosaka visu turpmāko 
dzīvi. 

Bet cilvēki, kam piemīt izaugsmes domāšana, uzskata, ka 
cilvēka inteliģence un talanti dzīves laikā ir elastīgi un 

vairojami. 

Šādi domājoši cilvēki nenoliedz ģenētikas lomu, bet gan 
redz personību un raksturu tikai par sākumpunktu nevis 

definējošo kvalitāti.



Lai arī dažreiz bail, man patīk izaicinājumi, zinu, ka tā 
attīstos.No tiem izvairos, patīk komforta zona.

Jau pie pirmajām grūtībām padodos – ja nav, tad nav!
Zinu, ka šķēršļi un grūtības ir daļa no mērķa sasniegšanas.

Ja, kaut ko darot, jāpiepūlas un man nesanāk dabiski – tad 
nav lemts to sasniegt.

Uzskatu – jo vairāk piepūlēšos, jo labāks būs rezultāts.

Man nepatīk kritika, visu uztveru personiski, uzreiz aizstāvos, 
taču, ja, salīdzinot ar citiem, esmu labākais, tad tas ir jāizceļ!

Kritiku uztveru kā ļoti vērtīgu mācību stundu, tā ļauj man 
paskatīties uz sevi no malas. Sevi salīdzinu tikai ar sevi 
pašu!

Nepatīk, ja kādam veicas labāk nekā man, tad jūtos 
mazvērtīgs, nereti uzskatu, ka citiem dzīvē vienkārši ir 
vairāk paveicies.

Citu panākumi un sasniegumi iedvesmo un motivē mani, 
apkārtējo pieredze ir laba mācību stunda – ja citi var, varu 
arī es!

Man patīk darīt to, ko jau protu, nevis lietas, kas 
nepadodas, ar grūtībām uzsāku kaut ko jaunu.

Man ļoti patīk apgūt jaunas prasmes, zinu, ka viss prasa laiku 
un darbu, uzreiz nevienam nesanāk.



Viegli ir garlaicīgi Izaicinājums ir interesanti

Kuru ceļu jūs izvēlētos?



Jūs nevarat zināt, kādas ir Jūsu spējas, 
kamēr Jūs neesat pilnībā apņēmies tās
attīstīt!


