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Profesionālās pilnveides mērķi un formas



Savstarpējās stundu vērošanas mērķis

Prast novērtēt kolēģu sniegumu atbilstoši Ventspils metodiskā centra 
izveidotajai rubrikai, kas balstīta uz «mācīšanos iedziļinoties»

Nodarbība par efektīvu mācību stundu, stundu didaktiskajiem 
modeļiem

A. Kitajevas nodarbība, kā strādāt ar Ventspils Izglītības pārvaldes 
Pedagogu atbalsta dienesta izveidoto rubriku 
https://evpa.ventspils.lv

https://evpa.ventspils.lv/




28  jeb 76 % skolotāji ir piedalījušies savstarpējā stundu 
vērošanā. Kopā vērotas 52 stundas.

I. 
Mācību stundas 

sasniedzamais rezultāts 
(SR)

6 punkti

II. 

Mērķtiecīga mācību 
stundas organizēšana, 

virzīta uz SR sasniegšanu un 
mācīšanos iedziļinoties

24 punkti

III. 

Skolēnu iespēja domāt 
par savu mācīšanos

9 punkti

IV. 

Atgriezeniskā saite mācību 
stundā (AS), sasniedzamā 
rezultāta konstatēšana/ 

formatīvā vērtēšana
6 punkti

V. 

Mācīšanās vide un 
kultūra
6 punkti

4,85 21,57 6,45 4,97 5,85

0,80 0,9 0,72 0,83
0,98



Paslavē!
• Pozitīvs mikroklimats un stundas tēmas ievads, kas aktualizē iepriekšējās tēmās apgūto, ko pielietos, lai 

tiktu sasniegts šīs stundas mērķis.

• Pozitīva komunikācija ar klasi, individuāla pieeja skolēniem, kuriem stundā lēnāks darba temps

• Labi organizēta un strukturēta stunda.

• Stundas laikā tika veidoti interesanti darbi. Skolēni varēja radoši izpausties.

• Mācību stundā tika piedāvāta daudzveidīga informācija jaunā temata apgūšanai. Ļoti labi izdevās darbs 
pāros.

• Skolēni spēja izveidot savus vērtēšanas kritērijus

• Pārdomāti un mērķtiecīgi veidoti uzdevumi. 

• Labi izplānota un strukturēta stunda. Skolēniem dota iespēja paust savu viedokli. Ļoti patika skolēnu 
veidotās prezentācijas par pieturzīmēm - skolotājas dotais uzdevums licis jauniešiem pārskatīt un 
apkopot iepriekš mācīto, kā arī izpaust radošumu. 

• Skolēni strādā ieinteresēti, klasē valda labvēlīga gaisotne.

• Ļoti laba klasvadība!  Stundā vērojams, ka skolotāja sasaista datorikas priekšmetu ar citiem 
priekšmetiem.

• Skolotājs ieinteresē skolēnus pašiem atklāt likumsakarības un konstruēt zināšanas, lai veidotu izpratni 
par stundā sasniedzamo rezultātu.



Pajautā!
•Uzdevumu diferencēšana, ka to varēt darīt?
• Kā varētu iesaistīt skolēnus ne tikai refleksijā par atsevišķo mācību 

aktivitāšu, uzdevumu jēgu, bet arī sarunā par to, kādā veidā mācās, kā lasa, 
kā domā, kā atceras?

• Vai plāno stundās izmantot daždas IT platformas un programmas?

• Kā saņemt AS no skolēniem par sasniedzamo rezultātu digitāli?

• Konsekventi pieturēties pie uzdevumiem paredzētā laika.

• Varbūt analizējamo darbu skaits bija pārāk liels...

• Vai skolēniem ir pieejamas kādas  atgādnes par …?  Ko skolotāja 
pamainītu(metodikā, uzskates materiālos), ja šāda satura stunda būtu jāvada 
citai klasei?

• Padomāt par to, kā pārrunāt mācīšanās stratēģijas, pievienojot uzdevumiem 
kādu atgādni.



Piedāvā!
• Piedāvā skolēniem pašiem izvirzīt SR nosaucot tikai stundas tēmu un vai tas viņiem ir 

saprotams. 
• Stundas beigās vari piedāvāt skolēniem uzrakstīt kādu atziņu par to kā veicās 

stundā.
• Stundu beigt ar mazu diskusiju par grūtībām(vai panākumiem), kuras šodien bija 

skolēniem darbā.
• Turpināt metodiskā komisijā veidot SLA
• Lielāka uzmanību pievērt skolēniem, kuriem tēmas apgūšanā ir grūtības.
• Ir ieteicams pievērst lielāku uzmanību stundas refleksijas daļai.
• Tik pat veiksmīgi turpināt tematu apguvē izmantot vizuālos uzskates materiālus.
• Sabalansēt uzdevumu apjomu ar tiem paredzēto laiku.
• Veltīt vairāk laika atgriezeniskās saites sniegšanai.
• Izveidot skolēniem zināmu un saprotamu sistēmu (AS), kā sekot savai izaugsmei 

mācību procesā.
• Vairāk likt skolēniem sadarboties savā starpā. Vienam otram skaidrot, labot kļūdas.



Mācību stundas 
sasniedzamais rezultāts (SR)

Skolotājs sadarbojas ar skolēniem: iesaista skolēnus SR formulēšanā, 
precizēšanā, koriģēšanā, SR sasniegšanas konstatēšanā, kritēriju un darbības 
soļus stundā noteikšanā.

Mērķtiecīga mācību stundas 
organizēšana, 
virzīta uz SR sasniegšanu un 
mācīšanos 

Skolotājs nodrošina iespēju skolēniem pašiem atklāt likumsakarības un 
konstruēt zināšanas atbilstoši savam vecumposmam, skolēni veic augstākā 
līmeņa domāšanas darbības, lai notiktu mācīšanās iedziļinoties (interpretēšana, 
analīze, novērtēšana u.c.).

Skolēnu iespēja domāt par 
savu mācīšanos

Skolotājs iesaista skolēnus SR vai uzdevuma izpildes kritēriju formulēšanā/ SLA 
izveidošanā.

Atgriezeniskā saite mācību 
stundā (AS), sasniedzamā 
rezultāta konstatēšana/ 
formatīvā vērtēšana

Visiem skolēniem ir iespēja konstatēt, vai ir sasniegts SR, balstoties uz datiem. 
Skolēniem ir zināma un saprotama sistēma, kā var sekot savai izaugsmei, skolēni 
zina, kas ir jādara, lai uzlabotu sniegumu.


