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Skolotāja prasme vadīt mācīšanos
Skolotājs - mācību procesa vadītājs

Atklātā literatūras, mājturības un tehnoloģiju stunda 2018.gada oktobrī Mūsdienu jauniešu
ēšanas problēmas (Vintra Braša, Agita Bargā)

Labā prakse: pētījums

Skolotāja prasme vadīt mācīšanos
Skolotāju prasmes iespējams sagrupēt trīs galvenajās kategorijās.
1. Mācīšanās vadīšana (prasmes, kas nepieciešams mācību procesam klasē)
1.1. Mācīšanās plānošana, sasniedzamā rezultātā izvirzīšana un komunicēšana ar skolēniem katrā
stundā un ilgtermiņā.
1.2. Efektīvāko mācību paņēmienu meklēšana, lai iegūtu pēc iespējas lielāku pievienoto vērtību
mācību procesā.
1.3. Maksimāla ikviena skolēna iesaistīšana mācīšanās procesā.
1.4. Mācību uzdevumu izvēlēšanās, lai procesu padarītu produktīvāku.
1.5. Jēgpilna IKT rīku izmantošana mācību procesā.
1.6. Atgriezeniskās saites sniegšana katram skolēnam – informēšana, cik daudz ir izpildīts no
sasniedzamā rezultāta un ko vēl nepieciešams darīt (katras stundas ietvaros).
2. Analizēšana un reflektēšana
2.1. Spēja analizēt savu stundu, izvērtēt un uzlabot.
2.2. Objektīva atgriezeniskās saites sniegšana kolēģiem, lai palielinātu mācību procesa efektivitāti
2.3. Atgriezeniskās saites nodrošināšana mācību procesā skolēnu vidū.
3. Sadarbošanās
3.1. Spēšana sastrādāties ar kolēģiem, veidojot un plānojot mācību procesu.
3.2. Sadarbības veicināšanas skolēnu vidū mācību procesa laikā.
3.3. Sadarbošanās ar vecākiem, lai atbalstītu bērna mācīšanos.
4. Iesaistīšanās ilgtermiņa mācībās, veidojot kopīgas stundas, stundu plānus, rubrikas, kritērijus,
projektus.

Avots: Mācību saturs kompetenču pieejā: ko tas nozīmē skolotājam?

Labā prakse: pētījums

Pētījums: Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāju kā mācīšanas
procesa vadītāju stiprās puses (septembris – februāris)

Ierosināšana
Septembris
Vienošanās, kā mēs izprotam jēdzienus:
 mācīšanās process vadīšana,
 mācīšanās vadīšanas procesa vadītājs.

Labā prakse: pētījums

Apjēgšana
Septembris

Pirmo ierakstu veikšana tabulās: kas man šobrīd v islabāk izdodas, vadot
skolēnu mācīšanos katrā klasē, kurā strādāju?
Piezīme. Ja tomēr nav iespējams ko pateikt par katru klasi, tad skolotājs var veikt ierakstu
par klasi, kurā mācīšanās vadīšana izdodas vislabāk.
Piemērs. 9. … klase
Latv iešu v al.
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Apjēgšana
Oktobris

Skolotājs – mācību procesā vadītājs. Labā prakse darbībā (16.oktobra
atklāto stundu un pieredzes stāstu pasākums).
Izvērtējums
Lūdzu, norādiet, kura no prasmēm, kas nepieciešamas mācību procesa
veiksmīgai vadīšanai klasē, šodien tika aktualizēta v ispārliecinošāk!

Labā prakse: pētījums

Apjēgšana
Oktobris

Skolotājs – mācību procesā vadītājs. Labā prakse darbībā (16.oktobra
atklāto stundu un pieredzes stāstu pasākums).
Izvērtējums
Lūdzu, norādiet, kura no prasmēm, kas nepieciešamas mācību procesa
veiksmīgai vadīšanai klasē, Jūs šogad vēlētos pilnveidot savā darbā!
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Apjēgšana
Novembris - janvāris
Laiks individuālā snieguma uzlabošanai - pašizglītošanās (informācijas avotu izpēte,
kolēģu pieredzes izzināšana praksē, skolēnu pieredzes izzināšana par to, kā skolotājam
izdodas viņus mācīt mācīties u.tml.)

Februāris
MK sanāksmes
Sarunu mērķis – aktualizēt 1 MK skolotajiem aktuālu mācīšanās vadīšanas jautājumu
Sasniedzamais rezultāts – ir pievērsta skolotāju uzmanība kādam būtiskam mācīšanās
vadīšanas aspektam, izteikti priekšlikumi tēmas padziļinātai izzināšanai MK, un
skolotāji profesionālās sarunās guvuši ierosmes, lai veiktu korekcijas ierakstos par
mācīšanās vadīšanas jautājumiem.

Ieteicamā darba formas - MK vadītāja (vai kāda MK kolēģa) sagatavota nodarbība kopīga mācīšanās.
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Apjēgšana
Februāris

MK sanāksmes
Secinājumi, priekšlikumi : piemērs

MK

Sarunas tēma

Secinājmi/ priekšlikumi

Angļu val. MK
Otro svešvalodu MK

Snieguma līmeņu
apraksti

Secinājumi
Tikšanās laikā svešvalodu (angļu, krievu, vācu)
skolotāji vienojās par snieguma līmeņu apraksta
(SLA) izstrādi vizuālajai prezentācijai. Kopīgi tika
izvirzīti kritēriji prezentācijas vērtēšanai (grafiskais
noformējums, saturs, pareizrakstība, sniegums,
runas uzbūve, valodas lietojums, atbildes uz
jautājumiem,
darba
nodošana/prezentēšana
noteiktā termiņā.

Priekšlikumi tēmas padziļinātai izzināšanai MK
Turpmākās darbības: angļu valodas skolotāji,
izmantojot pieejamos materiālus par SLA, kopīgi
izveido kritēriju aprakstu angļu valodā, to iztulko
latviešu valodā un piedāvā pārējo svešvalodu
skolotājiem
(citiem
humanitāro
zinātņu
skolotājiem) apspriešanai. Skolotāji savās MK
izvērtē, sniedz atgriezenisko saiti, papildina, labo,
ja nepieciešams. Noslēgumā vienojas par vienotiem
kritērijiem un SLA vizuālo prezentāciju vērtēšanā.
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Apjēgšana
Februāris
2.sem. ieraksti klašu tabulās: kas man tagad vislabāk izdodas, vadot skolēnu
mācīšanos katrā klasē, kurā strādāju?
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Apjēgšana
Marts
Skolotājs – mācību procesā vadītājs. Labā prakse darbībā (19.marta atklāto stundu
un pieredzes stāstu pasākums).
8.30 – 9.00 Ievadsaruna par mācīšanās vadīšanu SEM aspektā
9.10 – 9.55 piedalīšanās atklātajā stundā vai pieredzes stāsta grupā
10.00 – 10.40 refleksija par redzēto, dzirdēto, sajusto mācīšanās vadīšanas kontekstā,
meklējot atbildes uz 3 jautājumiem:

 Kā skolotājs vadīja skolēnu mācīšanos (P-P-P) VAI Ko varam mācīties no skolotāja
labās prakses, vadot skolēnu mācīšanos (P-P-P)?
 Cik nozīmīgs šajā stundā un ikdienas pedagoģiskajā praksē, mācīšanos vadot, ir
SEM aspekts?
 Kāds atbalsts pedagogiem būtu nozīmīgs mācīšanās vadīšanas jautājumos, kas to
sniegtu?

Refleksija

Labā prakse: pētījums

Marts

Iespēja indiv iduāli un MK izvērtēt pētījuma rezultātus piedāvātajos aspektos
 KLASES: kas katram pedagogam izdodas, vadot mācīšanos konkrētā klasē
 SKOLOTĀJI: mācīšanās vadīšanas stiprās puses
Piem.

X

Matemātika

10.*
11.**
12.*

Ekspertu izvirzīšana grupu mācīšanās procesā, attīstot sadarbības un
skaidrošanas prasmes
Izvirzīt un domāt par SR
Problēmuzdevumu veikšana, sadarbojoties pārī/grupā

Y

Ģeogrāfija

7.***

Kopā ar skolēniem analizēt paveikto, izvērtējot to, kas izdevās un pie kā
vēl ir jāpiestrādā
Veidot skolēniem redzamu stundas plānu, lai viņi sasniegtu mācību
stundas temata apguves mērķi

 SECINĀJUMI
MK (februāra sanāksmju rezultāti)
SKOLA (6 mācīšanās vadīšanas prasmju aspektā)
Piem.

Prasmes, kas
nepieciešamas mācību
procesa vadīšanai klasē

1.5. Jēgpilna IKT rīku
izmantošana mācību procesā

Veiksmīgākie piemēri
10. - 12.klases
Grupu darbu organizēšana, izmantojot aplikāciju StopMotion

Planšetu pielietojums, mācoties rakstīt e-pastus un vēstules, strādājot
pāros un iesaistot skolēnus savstarpējā darba izvērtēšanā
Veicināt skolēnu radošās izpausmes, veidojot video, izmantot kahoot
testus

Labā prakse: pētījums

Refleksija
Aprīlis
Skolotājs izvērtē savu snieguma līmeni kā mācīšanās procesa vadītājs,
plāno savu izaugsmi, piem., mācīšanās pasākumos kopā ar saviem MK
kolēģiem.
Piem. SLA

1.līmenis

2.līmenis

3.līmenis

4.līmenis

Mācīšanās vadīšanas
prasmes izmantoju
intuitīvi, nevis
apzināti

Es apzināti izmantoju
tās mācīšanas
vadīšanas prasmes,
kas man padodas

Es apzināti izvēlos tās
mācīšanās vadīšanas
prasmes, kas der
klasei, kurā strādāju

Es vadu savu
mācīšanas "rīku" izvēli
un varu dalīties ar
savu labāko pieredzi

Kopā ar pozitīvu un emocionāli atvērtu skolotāju
strādā pozitīvs un emocionāli atvērts skolēns. Lai
mums izdodas!
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas matemātikas skolotāja Mudīte Puisīte
Avots: skolas izdevums ĢIMNĀZIJAS RAKSTI nr.4

