
 

 

Radošuma veicināšana mācību 
stundās 

 

13.03.2014. 

Valentīna Legzdiņa 

 

 

 
 



Talants  
 Izcilas spējas, īpaša apdāvinātība, ko liekot lietā 

var dot nozīmīgu ieguldījumu kultūrā. Persona ar 
izcilām spējām. 

 

Spējas  
 Īpašība, kas dod iespēju ko sekmīgi darīt, veikt, 

uztvert, reaģēt... Sabiedriski izveidojies vai 
iedzimts cilvēka psihisko īpašību komplekss, kas 
padara viņu piemērotu noteiktam profesionālās 
darbības veidam. 

 
 
 

Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca, 2000 



Prasme  
 Māka veikt kādu darbību atbilstoši nepieciešamajai 

kvalitātei un apjomam; darbības izpildes 
priekšnosacījums. Dabiskā ceļā apgūtas prasmes – 
staigāt, runāt. Apzinātā ceļā (vingrinoties) iegūtas 
prasmes – datora lietošanas prasme, lasītprasme, 
komunikatīvās prasmes u.c. 

Radošums (kreativitāte)  
 spēja radīt jaunas materiālās vai garīgās vērtības vai 

sakārtot idejas un reālās īstenības parādības īpatnējās 
attiecībās, izteikt oriģinālas, interesantas domas, 
pieejas, u.t,ml. 

 
Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca, 2000 

 
 



Uzdevums 

 
Kurš no šiem skaitļiem ir īpašs (atšķirīgs no 
pārējiem)?  

Savu atbildi pamatot! 

 

15, 20, 23, 25 
 

 

Klavir & Hershkovits, 2005 



Dažas no skolēnu (vecumā no 10 līdz 11 
gadiem) piedāvātajām atbildēm: 

 
 

• “15, jo tas ir vienīgais skaitlis, kas sākas ar 1, visi pārējie sākas 
ar 2.”  

• “20, jo tas ir vienīgais pāra skaitlis, visi pārējie ir nepāra.” 

• “23, jo tas ir vienīgais pirmskaitlis.” 

• “25, jo tas ir vienīgais vesela skaitļa kvadrāts.” 

• “15, jo tas ir vienīgais skaitlis, kas dalās ar 3.”   

• “20, jo tas ir vienīgais skaitlis, ko veido veseli desmiti.”  

 

Klavir & Hershkovits, 2005 



Šī uzdevuma būtiskākie elementi: 

• Atvērts 

• Daudz iespējamo atbilžu, nevis viens pareizais risinājums 

• Rosina diskusiju par dažādiem matemātikas jēdzieniem: nepāra 

skaitlis, pāra skaitlis, pirmskaitlis, vesela skaitļa kvadrāts, 

dalāmība u. c. 

• Dod iespēju atbildēt dažādos līmeņos – no vienkārša līdz 

sarežģītam 

• Piemērots visiem klases skolēniem 



Skolēni bija pārsteigti, ka šim uzdevumam nav tikai 
viena pareizā atbilde! 
 
Tad skolotāji piebilda: 

 

Atrodiet pēc iespējas vairāk pareizo 
atbilžu! 



Pēc uzdevuma izpildes: 

164 skolēni piedāvāja 680 atbildes.  
Vidēji 4,15 atbildes uz skolēnu. 
 
71 % piedāvāja 1-4 atbildes 
22 % piedāvāja 5-9 atbildes 
7 % piedāvāja 10 un vairāk atbilžu  

 Ideju skaits, ko cilvēks 
var radīt, atbildot uz 
konkrētu uzdevumu 



Galvenie radošuma novērtēšanas kritēriji 
 Toransa radošanās domāšanas testi (TTCT) (1966; 1974; 1988)  

Spēja pārvietoties starp 
dažādām pieejām vai 
domāšanas veidiem, 
atbildot uz konkrētu 

uzdevumu  

  

Ideju skaits, ko cilvēks 
var radīt, atbildot uz 
konkrētu uzdevumu  

Problēmu 
risināšana 
unikālos, 

netradicionālos 
veidos, izmantojot 

neparastas 
metodes 



4.Radošās domāšanas kritērijs 

 

 

 

 

 

 

 
David A.Sousa, 2007 



Piemērs: 

Kāds skolēns uzrakstīja: 

 “Īpašais skaitlis ir 23, jo: 

• tas ir vienīgais skaitlis, kas sastāv no secīgiem cipariem; 

• visi pārējie skaitļi veido skaitļu rindu, pieaugot par 5, bet 23 
tur neiederas; 

• tas ir vienīgais pirmskaitlis.” 

Kurš no šiem skaitļiem ir īpašs: 15, 20, 23, 25 



Skolēniem paredzēto uzdevumu piemēri:  

Kas locīšanas gaitā notiek ar perimetru un laukumu? 
Aprakstīt izmaiņu procesu.  

. . .  

Salocīt kvadrātveida papīru, kā parādīts 
zemāk. 

Friedander & Arcavi, 2005 



Uzdevumu raksturīgākās pazīmes: 

1.  Integrētas dažādas matemātikas jomas: 

   ģeometrija (kvadrāti, taisnstūri, perimetrs, laukums)  

   aritmētika (skaitļu tabulas, darbības, starpības attiecība) 

   algebra (formulas un modeļu vispārinājumi) 

2. Pieļaujama vairāk nekā viena risinājuma stratēģija: 
    vispārināšana, pamatojoties uz datu apkopojumu 
    vispārināšana, pamatojoties uz globālu problēmsituācijas analīzi 

3. Pieļaujami dažādi atbildes sniegšanas veidi (piem., verbāls, 
ciparu, simbolisks, grafisks).   

 



• Situācija “Sēnes manās mājās” ... 

 

 

 

 

 

 

 
Valentīna Legzdiņa, 2013 

 

 

Izlasi situāciju un uzraksti pētāmo problēmu! 
Ko Tu varētu pētīt? Ko vēlies uzzināt? 
  

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=pel%C4%93juma+s%C4%93nes&source=images&cd=&cad=rja&docid=xk5tkQj1LXePXM&tbnid=MtSxM9etXfoIsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dzm.lu.lv/bio/IT/B_10/default.aspx@tabid=10&id=137&back=1.html&ei=IcgrUfKyF8zP4QSYt4HACg&bvm=bv.42768644,d.bGE&psig=AFQjCNFzZ_hvg5xt9TLgKvlVAxA4spG3GA&ust=1361910116860308


Skolēnu atbildes 
• Kā izskatās pelējums uz dažādiem pārtikas produktiem? 
• Kur manās mājās var sastapt pelējuma sēni? 
• Kas ietekmē pelējuma sēnes attīstību? 
• Cik ātri var veidojas (var izaudzēt) pelējuma sēnes uz pārtikas produktiem? 
• Kā temperatūra ietekmē pelējuma sēnes attīstību? 
• Kā mitrums ietekmē pelējuma sēnes attīstību? 
• Kurš iepakojuma veids labāk uzglabā pārtikas produktus, lai neveidotos pelējuma 

sēnes? 
• Vai uz dažādiem pārtikas produktiem pelējuma sēnes veidojas ar vienādu 

ātrumu? 
• Kuri pārtikas produkti visātrāk cieš no pelējuma sēnes? 
• Kā pelējuma sēnes veidošanās ātrums ir atkarīgs no produkta veida? 
• Kādas krāsas pelējuma sēnes var veidoties uz dažādiem pārtikas produktiem? 
• Kā var noteikt ka uz maizes ir pelējuma sēne? 
• Kā apgaismojums ietekmē pelējuma sēnes attīstības ātrumu? 
• Kā glabāt produktus, lai uz tiem neveidotos pelējuma sēne? 
• Vai sapelējuša maizes  var inficēt svaigu maizi? 
• Kā sapelējuša maize ietekmē svaigu maizi? 
• Kādas kaitīgas vielas izdala pēlējuma sēne? 
 



Uzdevumu raksturīgākās pazīmes: 

1.  Integrētas dažādas bioloģijas jomas: 

   veselība (produktu uzglabāšana, rīcība)  

   faktori, kas ietekmē dzīvos organismus (temperatūra, gaisma, 
mitrums) 

   sēnes, to dažādība u.c. 

2. Pieļaujama vairāk nekā viena risinājuma stratēģija 

3. Pieļaujami dažādi rezultāti 

4.Konteksts no reālās dzīves 

 



Uzdevums 

Kurš no šiem objektiem ir īpašs (atšķirīgs no 
pārējiem)? Savu atbildi pamato! 

 

 

 

 

 

 

 
V.Legzdiņa, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzdevums 
Kādā veidā Tu varētu citus informēt par šo dzejoli? 
  

MILJONS ĀBOLU 
Ābelei palika piecdesmit zaru,  

bet vienu nolauza...  
Kurš nolauza? 

Ne ābele to var pateikt, 
ne es to varu. 
Nākamgad 

piecdesmit zaros būs ziedi,  
bet vienā — nebūs. 

Nākamgad 
piecdesmit zaros āboli briedīs,  

bet vienā — nebūs.  
Aiznākamgad, aizaiznākamgad.. 

Ne ābele to var saprast,  
ne es to varu —  

miljons ābolu viņš ir apēdis,  
tas, kurš nolauza zaru. 

Kā viņam nesāp vēders! 
 

 



Apdāvināto skolēnu raksturīgākās īpašības: 

 

• Spēj ātri radīt vispārinājumus;  

• Spēj viegli mainīt domas virzienu; 

• Var pārvietoties turp un atpakaļ starp dažādiem atainojumiem; 

• Cenšas iegūt elegantus un ekonomiskus risinājumus  

 

 Krutetskii, 1976 

 

 



Vidusskolēnu ar zemām sekmēm raksturīgākās īpašības: 

(Chazan, 2000; Karsenty, Arcavi & Hadas, 2007)  

• Robi nepieciešamajos pamatos 

• Īslaicīga darbību iegaumēšana 

• Zems frustrācijas slieksnis 

• Grūtības lasīt un rakstīt mācību priekšmeta valodā 

• Īsi koncentrēšanās periodi 

• Plānošanas, pašpārraudzības un atspoguļošanas 
grūtības problēmu risināšanā 

(Cardelle-Elawar, 1995) 

 



Alternatīva pieeja: 

Ja skolēni ar zemām sekmēm problēmu risināšanā (lai 
arī cik parastas šīs problēmas būtu) izmanto 
netradicionālas metodes, tas skaitās radošs darbības 
virziens. 



Mācīšanās gaitā tiek 
parādītas neformālas 
un alternatīvas 
stratēģijas 

Taisnākais ceļš ir 
aizsprostots: 
tradicionālie resursi 
ne vienmēr ir 
pieejami 

Pieņemams ir 
jebkurš  
produktīvs 
domāšanas veids 



Kas “slēpjas” zem šī alternatīvā uzskata par 
radošumu? 

  
• Vienlīdzība: skolēnu ar zemām sekmēm iekļaušana audzēkņu 

kopumā, kuriem ir uzstādīti vienlīdzīgi mērķi. 

• Mācīšanas kvalitāte: radošuma stimulēšana skolēnos ar zemām 
sekmēm ir pretstatā ierastajai praksei - lēnām un atkārtoti 
vingrināties algoritmu risināšanā. 

• Mācīšanās kvalitāte: alternatīvi risinājumi jēdzienu izpratnei 
parasti atbilst labāk nekā algoritmiski risinājumi. 

• Panākumi: pieņemot radošas neformālās stratēģijas, svarīgus gala 
pārbaudījumus var nokārtot vairāk skolēnu.      



Pieaugošs uzsvars uz radošām spējām: 
vēlamais izglītības rezultāts 

Blūma taksonomija, 1956  Blūma taksonomija, precizēta 



Kopsavilkums 
1. Radoša domāšana ir vēlamais stundu iznākums visiem 

skolēniem. 

2. Mums vajadzētu sev pajautāt, kāds radošuma aspekts ir 
būtisks mūsu skolēniem: apdāvinātiem, vidējiem skolēniem, 
kā arī skolēniem, kas nav orientēti uz konkrēto mācību 
priekšmetu. Tad mēs varēsim ieviest atbilstīgus uzdevumus. 

3. Apdāvinātu skolēnu gadījumā uzdevumi, kas stimulē 
radošumu, parasti atbilst izaicinājumam – šādu skolēnu 
motivācijai. 

4. Skolēnu ar zemām sekmēm gadījumā uzdevumi, kas stimulē 
radošumu, parasti atbilst skolēnu nepieciešamībai apiet 
parastos algoritmus, kuros viņi iepriekš cietuši neveiksmes. 

5. Radošums var paaugstināt nesekmīgāko skolēnu panākumu 
rādītājus nozīmīgos gala pārbaudījumos. 


