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Ko es vēlos,  
lai mans bērns vai mazbērns būtu iemācījies, 

pabeidzot skolu?



https://www.linkedin.com/pulse/future-work-what-society-do-when-robots-take-over-ben-stark



Ko es vēlos,  
lai mans bērns vai mazbērns būtu iemācījies, 

pabeidzot skolu, 

t.i., ko man nozīmē laba izglītība?



Sasniedzamie rezultāti
Vidusskolas noslēgumā skolēnam vajadzētu:

❖ būt morālai integritātei,

❖ ticēt savām spējām un spēt pielāgoties 
pārmaiņām,

❖ būt spējīgam strādāt komandā un izrādīt 
empātiju,

❖ būt radošam un ar izzinošu prātu,

❖ novērtēt viedokļu dažādību un efektīvi 
sazināties,

❖ spēt uzņemties atbildību par savu mācīšanos,

❖ izjust prieku par fisiskām aktivitātēm un 
novērtēt mākslas,

❖ ticēt Singapūrai un saprast, kas Singapūrai ir 
svarīgi.



Sasniedzamie rezultāti



Well Educated = E (K +T +L) 
Sir Michael Barber



Well Educated = E (K +T +L) 
Sir Michael Barber



Svarīgākie raksturlielumi klasē
❖ Iespēja mācīties, laiks mācoties

❖ Mērķtiecīga un kārtīga klases vide

❖ Mērķu vadīts mācību process

❖ Atgriezeniskā saite un sekošana 
izaugsmei

❖ Aktīva, pamudinoša mācību vide, 
augstas gaidas

❖ Mācīšanās lietot mācīšanās stratēģijas

❖ Savstarpēja cieņa un atbalsts

❖ Skolotājs - mācīšanās moderators, 
elastīgums mācību metožu izvēlē

J.Scheerens, J.Hattie                                                     Foto: Iespējamā misija



Svarīgākie raksturlielumi skolā
❖ Augstas gaidas
❖ Skolas vadības galvenais mērķis - 

nodrošināt efektīvas mācīšanās vidi

❖ Konsensus skolas komandā
❖ Kvalitatīvs mācību saturs un 

piemērotas mācību metodes
❖ Skolas klimats - sakārtots, labas 

savstarpējās attiecības, orientācija uz 
efektivitāti

❖ Vecāku iesaiste

❖ Pamudinājums un atgriezeniskā saite

                                            J.Scheerens, J.Hattie                                                  Foto: Iespējamā misija



Mīti par efektīvu mācīšanos

❖ Fakti nav jāzina, tos var ieguglēt
❖ Mājasdarbi nav nepieciešami

❖ Skolēni visvairāk iemācās, ja paši atklāj jaunas lietas un izvēlas 
mācīšanās secību.

❖ Skolotājiem kritika jāmīkstina ar uzslavu

❖ Jāpriecājas, ja bērns ir izdarījis labāko, ko viņš spēj

                                            J.Hattie, D.Christodoulou



Kā izmērīt efektivitāti?



L.Kerols “Alise Aizspogulijā”

“Ja tu nezini, kur gribi nokļūt, tad ir vienalga, kurā 
virzienā doties” 



Ko? Rīcība, rutīnas Redzams

Kāpēc?
Vadības filozofija, 

principi Neredzams



Katra skola ir laba skola



https://www.oaj.fi/cs/oaj/Comenius%20Oath_en

Komeniusa zvērests

Kā skolotājs, es esmu iesaistīts nākamās paaudzes izglītošanā, 
kas ir viens no vissvarīgākajiem cilvēces uzdevumiem. Mans 
mērķis, to darot, būs atjaunot un nodot cilvēces zināšanas, 
kultūru un prasmes.

Es apņemos visā, ko es daru,  rīkoties taisnīgi un godīgi, 
veicināt manu skolēnu izaugsmi tā, lai katrs augtu kā 
vispusīgs cilvēks saskaņā ar saviem talantiem. Es darīšu visu 
iespējamo, lai atbalstītu vecākus, aizbildņus un citus 
pieaugušos, kas strādā ar jaunajiem cilvēkiem.

Es neatklāšu informāciju, kas ir man nodota konfidenciāli, es 
cienīšu bērnu un jauniešu privātumu. Es aizsargāšu viņu 
fizisko un psiholoģisko neaizskaramību.

Es apņemos aizsargāt bērnus un jauniešus no politiskas un 
ekonomiskas ekspluatācijas. Es aizstāvēšu katra tiesības veidot 
savu reliģisko un politisko pārliecību.

Es nepārtraukti rūpēšos, lai uzturētu un attīstītu manas 
profesionālās prasmes, saskaņā ar manas profesijas mērķiem, 
un atbalstīšu kolēģus viņu darbā. Es rīkošos sabiedrības labā 
un centīšos stiprināt savas profesijas novērtējumu.




