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Saturs
• Aktualitātes
• Kas ir pašvadīta mācīšanās
• Kogni8vie procesi
• Savas mācīšanās vadīšana
• Mācīšanās stratēģijas
• PM a?ālinātajās mācībās
• AAs8bas līmeņi
• Skolotāja darbības

• 10:00-10:55
• 11:00-12:00
• 12:30-13:25
• 13:30-14: ..

Darba kār8ba:
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Piezīmes

• Mani var droši pārtraukt, uzdodot 
jautājumu, komentējot ar savu pieredzi 
(var arī jautājumu/komentāru ieraks8t 
čata lodziņā).
• Nav vērts visu censTes iegaumēt, slaidi 

būs brīvi pieejami pēc semināra.
• Refleksijas par sev svarīgiem, būTskiem 

jautājumiem.
• Atsauces vedīs uz detalizētāku 

informāciju.
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Aktualitāte

• Kāda ir jaunā paaudze 
un kas to sagaida 
2030. - …. gados? 
• Kas esošajai izglī8bas 

sistēmai vainas? 
• Skolotāja lomas maiņa 

(Wiliam, 2010).
Gudrais uz skatuves Ceļvedis blakus
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Aktualitāte

• Skolēns 3-7 stundas dienā 
pavada internetā, tur 
socializējas, mācās ne 
sliktāk kā skolā, dalās ar 
zināšanām un ir akCvs 
zināšanu guvējs, atšķirībā 
no mācību iestādes, kurā 
vairāk ieņem pasīvu lomu 
(Ananiadou & Claro, 2009, 
OECD; Pew Research, 2019). 
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Skolēna autonomija

• Mācīšanās tiešsaistē prasa lielāku 
skolēna autonomiju, kas savukārt 
pieprasa lielāku izglītojamā sevis 
kontroles, vadīšanas un motivācijas 
spējas, lai sasniegtu mācību mērķus 
(Laer & Elen, 2016; Tsai, Shen & Fan, 
2013; Lynch & Dembo, 2004). 
• Skolēni ar labām spējām vadīt savu 

mācīšanos, labāk spēj sasniegt mērķus 
tiešsaistes mācību procesā (Kizilcec, 
Pérez-Sanagustín & Maldonado, 2017; 
Laer & Elen 2016). 
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Kas ir pašvadīta mācīšanās?
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Ko dara skolēns, pildot ne`pisku uzdevumu

Lasa/klausās

Analizē

Mēģina
Plāno

Īsteno plānu
Pārbauda

Laiks (minūtēs)
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Ko dara profesionālis, pildot netipisku uzdevumu

Lasa

Analizē

Mēģina
Plāno

Īsteno plānu
Pārbauda

Laiks (minūtēs)
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Kas ir pašvadīta mācīšanās

Pašvadīta mācīšanās ir 
prasmes pašam izvirzīt 
mērķi un plānot, kā to 
sasniegt, pašam sevi 
uzraudzīt plāna 
īstenošanas laikā un 
pašam novērtēt, cik labi 
izdevies mērķi sasniegt.

P-U-Ns
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Kas ir pašvadīta mācīšanās?

• Pašvadīta mācīšanās ir proaktīva mācīšanās, ne 
reaktīva vai interaktīva (Zimmerman, 2002; 
Lindner & Harris, 1992).
• Ja skolēns spēj motivēt sevi mācīties, plānot, 

analizēt un novērtēt savus mācīšanās rezultātus, 
viņam ir labas pašvadītas mācīšanās spējas 
(Veenman et al, 2004).
• Lai vadītu savu mācīšanos, skolēnam jāzina ko 

mācīties, kā mācīties un kā novērtēt savu 
mācīšanās procesu (Rowe & Rafferty 2013; 
Holec, 1981; Crabbe, 1993).

Self-regulated learning
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Sais@Ae termini
ü kri$skās domāšanas prasmes

ü augstāka līmeņa domāšanas prasmes

ü dzīves mācīšanās prasmes

ü metakogni9vās prasmes

ü vadības funkcijas

ü problēmu risināšanas prasmes

ü domāšana par domāšanu

ü mācīšanās mācī$es

Hirsch, 1996Schraw et al., 2006 13



Future of Education and Skills: OECD Education 2030 Framework

“Pašvadīta mācīšanās nav viena personības iezīme, kas 
vai nu piemīt skolēnam vai nē“ (Zimmerman 2002).
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Kognitīvie procesi
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Informācija
UZMANĪBA
/VADĪBAS 
FUNKCIJAS

AUDIĀLĀ 
APSTRĀDE

VIZUĀLĀ 
APSTRĀDE

DARBA 
ATMIŅA

UZTVERE

JAUNS

ZI
N

ĀM
S

ILGTERMIŅA 
ATMIŅA

PROBLĒMU 
RISINĀŠANA

SNIEGUMS

RUNĀŠANA
RĒĶINĀŠANA
MELOŠANA
IZGUDROŠANA
JĒGAS MEKLĒŠ.
U.C.

AFEKTS
emocijas 

un 
garastāvoklis

1. līmenis. Sensorā ievade. Uztvere. 2. līmenis. Informācijas analīze 3. līmenis. Zināšanas. Prasmes.

AUTOMĀTISKI PROCESI «ZEMĀKIE» KOGNITĪVIE PROCESI «AUGSTĀKIE» KOGNITĪVIE 
PROCESI

Prognoze

INTELEKTS
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• Kā mēs uztveram?

• Kā mēs mācāmies/iemācāmies?

• Kā mēs atceramies?

• Kā mēs domājam?

ĀRĒJĀ PASAULE SMADZENĒS APZIŅĀ

Kognīcija
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UZTVERE

Domāšana Atmiņa Uzmanība Sajūtas

Uz priekšu vērstie jeb prognostiskie procesi

Uz atpakaļu vērstie jeb sensorie procesi
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Barreo, 2017

Galvas smadzeņu 
struktūrās vērojami 
neironi, ka 
specializējas uz 
prognos`skiem 
procesiem un tādi, 
kas nodrošina 
sensorās informācijas 
apstrādi.
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Vai spējat izlasīt 
šo kļūdaini 
uzrakstīto tekstu?
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pa 4zīsl1ņa1 1rst 4zīle
uz 74as uzpel4 t7

un pēkšķot slī4 k7 pīle
prom 4zīve negant7
bet v1jol1 k74s vīlē
tev 1ekš7s t7 k7 t7

pa dzīsliņai irst dzīle
uz ādas uzpeld tā

un pēkšķot slīd kā pīle
prom dzīve negantā
bet vijoli kāds vīlē
tev iekšās tā kā tā

Rokpelnis, 2010

Vai spējat izlasīt 
šo kļūdaini 
uzraksCto tekstu?
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Konstruējošā uztvere

• Mēs konstruējam savu 
izpratni par stimuliem un 
mūsu kognitīvie procesi 
ietekmē to, ko 
redzam/dzirdam.

• Pirms kaut ko ieraugām, mēs 
gaidām to, ko ieraudzīsim 
(Pafundo, Nicholas, Zhang, & 
Kuhlman, 2016).

Barsalou, 2008; Gupta et al., 2010 22
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APZIŅA

UZMANĪBAS 
FOKUSS

Visa pieejamā 
informācija
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Kas ir uzmanība?

• Uzmanība ir process, kurā 
tiek aktīvi apstrādāts 
neliels informācijas 
apjoms, atlasot to no liela 
informācijas lauka, kas 
pieejams sensorajos, 
atmiņas un citos 
kognitīvajos procesos (De 
Weerd, 2003a; Rao, 2003). 
• Uzmanība tiek vērsta gan 

uz internāliem, gan 
eksternāliem stimuliem.
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Kas ir uzmanība?

• Ar uzmanības palīdzību mēs 
kontrolējam un plānojam 
nākotnes darbības, pamatojo`es 
uz tagadnes un pagātnes 
informāciju.

Uzmanības automa`zācija (Raz, 2007).
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DEKLARATĪVĀ

Epizodiskā 
(piedzīvotie notikumi)

NEDEKLARATĪVĀ

Seman`skā (fak`)

ATMIŅA

Procedurālā 
(motorā, uztveres)

Kas ir atmiņa?

KAS, KO KAD KĀ
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Viltus atmiņas (Logus et al. 1978)

Atmiņa ir konstruējoša 
un iepriekšēja pieredze 
ietekmē, kā mēs 
atceramies lietas un ko 
`eši mēs atceramies 
(Davis & Losus, 2007; 
Grant & Ceci, 2000; 
Suoon, 2003). 
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Bērniem mācību procesā 
rodas dabiskas, viltus 
atmiņas par lietām, 
no`kumiem, ko `e 
nekad nav redzējuši un 
dzirdējuši (Otgaar et al., 
2008).
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Holmes, 2012

Darba jeb 
operatīvās 
atmiņas 
kapacitāte 
dzīves garumā.

Vienlaikus 
prātā paturēt 
var nelielu 
informācijas 
vienību skaitu.
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3 informācijas vienības 7 informācijas vienības

hjps://www.memorylosstest.com/working-memory-training-online/33
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5-6

6-7

7-8

8-9
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Kas palīdz ilgtermiņa 
iegaumēšanai?

• Reklāmas ziņojumu 
izvietojums laikā un 
telpā Tecas maksimāli 
nonākt mūsu ilgtermiņa 
atmiņā (Appleton-
Knapp, 2005).
• Informācijas sadalīšana 

mazākās vienībās, 
vienmērīga atkārtošana 
laikā veicinās tās labāku 
iegaumēšanu 
(Sternberg, 2015).
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6

5

7

8
9

10

11

12
13

14
15

16
17

18
19

20 21 22+

Impulsivitāte

Neuzmanības, impulsivitātes, 
vieglas novēršamības mazināšanās

Pieaug uzmanības 
noturēšanas spējas

Pieaugoša darba atmiņas un 
uzmanības kapacitāte

Spēja plānot un izvēlēties 
stratēģijas, dod priekšroku “+”

Spēja izvērtēt ”+” un “-”

Aptuveni 15 gadu vecumā:
- darba atmiņa
- uzmanības pārslēgšanas spēja
- impulsu kontrole

ir relavvi stabila un tuva 
pieaugušo spējām, lai spētu vadīt 
un regulēt savu darbību.

STRAUJA ATTĪSTĪBA
Spēja mērķxecīgi darboxes

STRAUJA ATTĪSTĪBA
Uzmanības kapacitāte

STRAUJA ATTĪSTĪBA
Vadības funkcijas

Pašvadības attīstības priekšnoteikumi

gadi

4

2-3
Spontāna 
uzmanība 38



Diamond, 2013

• Pašvadīta mācīšanās ir savi 
kognitīvo (ie)spēju prasmīga 
izmantošana, lai sasniegtu 
mācību mērķus ar visefektīvāk 
izlietotiem resursiem.

• Neatsverama nozīme ir 
efektīvāko mācīšanās darbību 
atkārtošanai un 
automatizēšanai.

• Mācīšanās ir viens no 
visdārgākajiem 
metaboliskajiem procesiem 
organismā (Barrett, 2020).
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Kopsavilkums

• No skolēniem tiek sagaidīta autonomija
• Uzmanība kā savienotājs pārējām kognitīvām 

funkcijām
• Atmiņas tiek konstruētas, nevis precīzi izgūtas
• Kognitīvo spēju priekšnoteikums – veselīgs 

dzīvesveids
• Kognitīvo spēju attīstība ir ilgstošs pakāpenisks 

process

• Skolēni konstruē izpratni, nevis “iekaļ”

• Mācīšanās ir dārgs process
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Refleksija

o Kādas varētu būt skolēnu 
grūCbas/šķēršļi aoālinātajās 
mācībās, ko esam 
novērojuši?

o Kādas ir skolēnu 
priekšrocības, māco`es 
aoālinā`?
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Biežāk minētās grūtības un priekšrocības

• Nekas nav izmainījies
• Izmaiņas laika resursu izmantošanā
• Izmaiņas kvalitātē
• IT ierobežojumi (novecojusi tehnika)
• Apkārtējās vides ietekme uz mācīšanos
• Mazinās skolēnu ietekme
• Mājas vides ietekme
• Vājiem skolēniem grūtības
• Izpratnes grūtības
• Tiešsaistes procesa ētika
• Grupu darba produktivitātes izmaiņas
• Sadarbības prasmju trūkums
• Mazinās jautājumu uzdošana

• Mazāk stresa

• Valodu mācīšanās

• Jautājumu uzdošana citādāka
• Labie skolēni izmanto iespējas

• Laika, transporta resursu ietaupīšana
• IT kompetences uzlabošanās

• Dzīves veida izmaiņas (pierašana)

Izmaiņas Uzlabojumi
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Kā vadīt savu mācīšanos?
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Vecāka vadīta mantu kārtošana Bērnu vadīta mantu kārtošana
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Savas mācīšanās vadīšana
Ar sev uzdotu jautājumu palīdzību

jeb reflektēšanu

Apzināta, mērķxecīga reflektēšana
par to, ko tagad daru vai vēl darīšu

Automāxska, ātra sevis, savas darbības 
vadīšana un kontrolēšana

VECUMS

DARBĪBAS SAREŽĢĪTĪBA

ATKĀRTOJUMU SKAITS

46

PROFESIONĀLIS
Ātri pieņem lēmumus

Saskata sakarības
Pārnes pieredzi

IESĀCĒJS
Neredz sakarības

Kļūdās
Dara lēnām

Nesaprot, kā var nesaprast

Nesaprot, kā to dara

PIEMĒRAM:

braukšana ar velosipēdu
lasīšana
rakstīšana
…



PLĀNOŠANAS fāzē students domā 
par mācīšanās mērķiem (uzdevumu) 
un apsver, kā viņš tos sasniegs un ar 
kādiem paņēmieniem, izveido 
mācīšanās plānu.

NOVĒRTĒŠANAS fāzē students nosaka, 
cik veiksmīgi viņš sasniedzis mācīšanās 
mērķus un izpildījis uzdevumu

UZRAUDZĪŠANAS fāzē students 
realizē savu plānu un uzrauga savu 
progresu, sasniedzot nospraustos 
mērķus. Students var mainīt, 
pielāgot plānu.

Ko es darīšu, lai izpildītu 
uzdevumu? Kas man 
nepieciešams? Cik daudz laika 
man vajadzēs?

Vai man izdodas, kā plānots? Ko 
vajadzētu darīt citādāk? Kā man 
pārbaudīt, vai nekļūdos? Vai visu 
saprotu?

Vai izpildīju uzdevumu, kā 
plānots? Kas izdevās? Ko varēju 
darīt citādāk, lai nākamreiz ietu 
ātrāk?
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Pašvadītas mācīšanās fāzes
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MĀCĪŠANĀS REZULTĀTIMĀCĪBU MĒRĶI
PĀRLIECĪBAS

PIEREDZE

DOMĀŠANA

Domāšanas veidi, 
stratēģijas u.c.

UZRAUDZĪŠANA

DOMĀŠANA PAR 
DOMĀŠANU 
(metakogni9vie procesi)

DOMĀŠANA (kognitīvie procesi)

TŪ
LĪ

TĒ
JA

 V
AD

ĪŠ
AN

A

PAŠVADĪTA MĀCĪŠANĀS

NOVĒRTĒŠANA

PLĀNOŠANA

Savas domāšanas, 
mācīšanās, emociju, 
uzvedības vadīšana

Stratēģijas

Stratēģijas

Stratēģijas

Reflektēšana
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Reflektēšana jeb spēja sevi iztaujāt par mācīšanās procesu

PLĀNOŠANA
1. Kāds ir uzdevums?
2. Kāds ir mans mērķis?
3. Kādu informāciju un 
stratēģijas lietošu?
4. Cik daudz laika un citu 
resursu man vajadzēs?

UZRAUDZĪŠANA
1. Vai man ir izpratne par 
to, ko daru?
2. Kāda ir uzdevuma 
nozīme?
3. Vai sasniedzu savu 
mērķi?
4. Vai man nepieciešams 
veikt izmaiņas?

NOVĒRTĒŠANA
1. Vai sasniedzu mērķi?
2. Kas man palīdzēja 
sasniegt mērķi?
3. Kas man traucēja?
4. Ko nākamo reizi darīšu 
citādāk?

Kādas ir pašvadītas mācīšanās stratēģijas?
50



Pašvadītas mācīšanās stratēģijas
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MOTIVĀCIJAS LĪMENĪ

aktīvi tiek izmantotas "Pašefektivitātes", "Emocionālās regulēšanas", "Darbības 
vadības", "Atgriezeniskās saites" u.c. motivācijas kāpināšanas stratēģijas

PAŠVADĪBAS JEB METAKOGNITĪVO PROCESU LĪMENĪ

akCvi `ek izmantotas, piemēram, "Mērķu izvirzīšanas stratēģijas", "Plānošanas 
stratēģijas", "Uzraudzīšanas jeb sasniegumu novērtēšanas stratēģijas", "KogniCvo 
spēju novērtēšanas", "Reflektēšanas stratēģijas" u.c.

IEMĀCĪŠANĀS JEB KOGNITĪVO PROCESU LĪMENĪ

lai sasniegtu mācību mērķus, šajā līmenī akCvi `ek izmantotas dažādas stratēģijas, 
piemēram, “Lasīšanas stratēģijas”, "Atkārtošanas stratēģijas", 
Iegaumēšanas/atcerēšanās stratēģijas", "AkCvas klausīšanās stratēģijas", "Jautāšanas 
stratēģijas", "Papildināšanas stratēģijas", "Organizatoriskās stratēģijas", "Problēmu 
risināšanas stratēģijas"

> 400 stratēģijas
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Stratēģija Kā lietot Kad lietot Kāpēc lietot

Pārskatīšana/caurlūkošana
Meklē virsrakstus, izceltus 

vārdus, ievadus, 
kopsavilkumus

Pirms detalizētas teksta 
lasīšanas

Nodrošina vispārēju 
pārskatu, palīdz koncentrēt

uzmanību

Nesteidzīga lasīšana Apstājies, lasi un domā 
par informāciju

Kad informācija ir īpaši 
svarīga

Uzsvars uz paša uzmanības 
fokusēšanu

Iepriekšējo zināšanu 
aktivizēšana

Apstājies un domā par to 
ko jau zini.  Vaicā, ko 

nezini

Pirms lasīšanas vai 
nepazīstama uzdevuma

Ļauj jaunu informāciju 
vieglāk apgūt un atcerēties

Informācijas sasaiste
Sasaisti galvenās idejas. 

Izmanto tās, lai izveidotu 
virstēmu vai secinājumus

Kad apgūt sarežģītu 
informāciju un ir 

nepieciešama dziļāka 
izpratne

Samazina atmiņas slodzi. 
Veicina dziļāku izpratnes 

līmeni

Diagrammas/grafiki

Identificē galvenās idejas,
sasaisti tās, saraksti 

atbalstošās detaļas tām 
un savieno šīs daļas

Kad ir daudz savstarpēji 
saistītas informācijas

Palīdz identificēt galvenās 
idejas, organizēt tās 

kategorijās. Samazina
atmiņas slodzi

Dažādas lasīšanas stratēģijas
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5. klases uzdevumi matemātikā

Kāda lasīšanas 
stratēģija te būtu 
vispiemērotākā?
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MOTIVĀCIJAS LĪMENĪ

akCvi `ek izmantotas "Pašefek`vitātes", "Emocionālās regulēšanas", "Darbības 
vadības", "Atgriezeniskās saites" u.c. mo`vācijas kāpināšanas stratēģijas

PAŠVADĪBAS JEB METAKOGNITĪVO PROCESU LĪMENĪ

akCvi `ek izmantotas, piemēram, "Mērķu izvirzīšanas stratēģijas", "Plānošanas 
stratēģijas", "Uzraudzīšanas jeb sasniegumu novērtēšanas stratēģijas", "KogniCvo 
spēju novērtēšanas", "Reflektēšanas stratēģijas" u.c.

IEMĀCĪŠANĀS JEB KOGNITĪVO PROCESU LĪMENĪ

lai sasniegtu mācību mērķus, šajā līmenī akCvi `ek izmantotas dažādas stratēģijas, 
piemēram, “Lasīšanas stratēģijas”, "Atkārtošanas stratēģijas", 
Iegaumēšanas/atcerēšanās stratēģijas", "AkCvas klausīšanās stratēģijas", "Jautāšanas 
stratēģijas", "Papildināšanas stratēģijas", "Organizatoriskās stratēģijas", "Problēmu 
risināšanas stratēģijas"

> 400 stratēģijas
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Vārdu skaits, ko var atcerēties pēc VIENAS informācijas 
dzirdēšanas reizes
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Atkārtošanas stratēģijas

• Vizualizācija
• Stāstu veidošana
• Mnemonikas
• Dziesmas, dzejoļa, joka izdomāšana
• Salokāmu papīra ”špikeru” izgatavošana
• Jautājumu/atbilžu karTņu izgatavošana
• Iztaujāšanas paņēmieni (Dean et al., 

2012)

58



MOTIVĀCIJAS LĪMENĪ

aktīvi tiek izmantotas "Pašefektivitātes", "Emocionālās regulēšanas", "Darbības 
vadības", "Atgriezeniskās saites" u.c. motivācijas kāpināšanas stratēģijas

PAŠVADĪBAS JEB METAKOGNITĪVO PROCESU LĪMENĪ

aktīvi tiek izmantotas, piemēram, "Mērķu izvirzīšanas stratēģijas", "Plānošanas stratēģijas", 
"Uzraudzīšanas jeb sasniegumu novērtēšanas stratēģijas", "Kognitīvo spēju novērtēšanas", 
"Reflektēšanas stratēģijas" u.c.

IEMĀCĪŠANĀS JEB KOGNITĪVO PROCESU LĪMENĪ

lai sasniegtu mācību mērķus, šajā līmenī aktīvi tiek izmantotas dažādas stratēģijas, 
piemēram, “Lasīšanas stratēģijas”, "Atkārtošanas stratēģijas", 
Iegaumēšanas/atcerēšanās stratēģijas", "Aktīvas klausīšanās stratēģijas", "Jautāšanas 
stratēģijas", "Papildināšanas stratēģijas", "Organizatoriskās stratēģijas", "Problēmu 
risināšanas stratēģijas"

> 400 stratēģijas
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Kā es mācīšos šajā nodarbībā?

• Kāds ir nodarbības mērķis?
• Ko es gribu iemācīties?
• Vai tas varētu būt saistīts ar to, ko jau zinu?
• Kā es mācīšos? Kas man palīdzēs mācīties?
• Kā zināšu, ka iemācos? 
• Ko darīšu, ja nodarbības laikā nesapratīšu?
• Kas liecinās nodarbības beigās par mērķa sasniegšanu?
• Kā “izmērīšu” savas zināšanas?
• Kā nostiprināšu jaunās zināšanas?

Plānošana

SAVAS MĀCĪŠANĀS

Uzraudzīšana

Novērtēšana

P – U – N - s
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Reflektēšana jeb paškontroles jautājumi

PLĀNOŠANA
q Kāds ir uzdevums?
q Kāds ir mans mērķis?
q Kādu informāciju un 

stratēģijas lietošu?
q Cik daudz laika un citu 

resursu man vajadzēs?

UZRAUDZĪŠANA
q Vai man ir izpratne par 

to, ko daru?
q Kāda ir uzdevuma 

nozīme?
q Vai sasniedzu savu 

mērķi?
q Vai man nepieciešams 

veikt izmaiņas?

NOVĒRTĒŠANA
q Vai sasniedzu mērķi?
q Kas man palīdzēja 

sasniegt mērķi?
q Kas man traucēja?
q Ko nākamo reizi darīšu 

citādāk?
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Kā aJs@t paša mācīšanās stratēģijas?

Konkrētu pašvadītas mācīšanās stratēģiju izmantošana nav pašmērķis!

Mērķis ir:
• iemācī'es pašam reflektēt par savā prātā no'ekošo 
• iemācī'es pašam izvirzīt īstermiņa, ilgtermiņa mērķus
• iemācī'es pašam formulēt kritērijus, pēc kuriem sapra>šu, vai mērķi sasnieg'
• iemācī'es patstāvīgi un regulāri analizēt, kā manā prātā no'ekošais sais>ts ar to, ko 

daru un kā to varu vadīt
• iemācī'es pašam veidot sev efek>vākos mācīšanās paņēmienus, tos nemi>gi 

pielāgojot, uzlabojot un automa'zējot, izmantojot savu un citu unikālo pieredzi
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Kopsavilkums

• Ar reflektēšanas palīdzību varam labāk 
saprast savu domāšanu, rīcību
• Daudzveidīgi pašvadītas mācīšanās 

paņēmieni
• Atkārtošanas, plānošanas, iegaumēšanas 

paņēmieni veicina zināšanu apguvi
• Mērķis iemācīties veidot savas mācīšanās 

stratēģijas
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Anketa pašrefleksijai

• Jāaizpilda pašnovērtējuma aptauja 
www.visidaT.lv/aptauja/16472819
87/
• Vai viegli reflektēt par savu 

mācīšanos?
• Vai savas mācīšanās vadīšana 

varētu atšķirTes jomās?
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ü Aizpildiet anketas 52 
apgalvojumu versiju 

ü (vai 20).

ü Novērtējiet, kuras 
pašvadītas mācīšanās 
prasmes Jums ir labā 
līmenī, un kuras vēl 
nepieciešams pilnveidot.

ü Jebkuru no anketas 
versijām var izmantot arī 
studentu PM prasmju 
novērtēšanai. 

✓
✓

✓
✓
✓

✓
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Pē@jumu daA
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Boer et al., 2012 73



Pašvadītas mācīšanās spējas 
(pašnovērtējums) izskaidro 10-15% 
variāciju, atkarībā no mācību jomas.
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Kopsavilkums
• Mācīšanās/iemācīšanās ir daudz resursu 

prasošas darbības
• Efektīvas mācīšanās pamats ir kognitīvo 

resursu prasmīga vadīšana
• Pašvadīta mācīšanās nav viena darbība
• Skolēnam jāspēj reflektēt par to, kā viņš 

mācās
• Mācīšanās stratēģijas var palīdzēt attīstīt 

mācīšanās iemaņas
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Ieviešanas soļi

1. Vai mācību mērķis skolēniem vienmēr ir redzams?

2. Kā skolēni Tks iedrošināT vadīt savu mācīšanos?

3. Vai Tek radītas iespējas skolēniem izmēģināt jaunas stratēģijas?

4. Kā skolēniem Tek dots laiks pašrefleksijai?

5. Vai skolas vide atbalsta pašvadītas mācīšanās procesu? 
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1 Aktivizē iepriekšējās 
zināšanas (ko iepriekš mācījāmies)

2 Skaidra, precīzi formulēta 
stratēģiju mācīšana

3 Iemācītās stratēģijas 
modelēšana (izmēģinām, parādām)

4 Stratēģijas iegaumēšana, 
atcerēšanās (nostiprināšana)

5 Vadīta praktizēšanās

6 Patstāvīga praktizēšanās

7 Strukturēta reflektēšana, 
pašvērtējums

7 soļu modelis (Graham et al., 2012)

Skolēns Skolotājs
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Mācību organizācija

• Stundas iepriekš ierakstītas, 
slaidi pieejami, citi materiāli 
(grāmata, raksti).

• Skolēns apgūst tēmu pastāvīgi, 
izmantojot augstākminētos 
materiālus.

• Tiešsaistē praktiskas 
nodarbības, lai nostiprinātu 
apgūto.

• Lielāka skolēna patstāvība un 
nepieciešamība plānot savu 
mācību procesu. Klausās/

skatās 
lekcju

Lasa 
patstāvīgi 
literatūru

Pilda 
pašpārbaudes 
testus

Tiešsaistes 
semināros
nosxprina 
vielu

Izvirza 
jēgpilnus 
jautājumus



https://www.youtube.com/watch?v=Ac6f0eNxE_w&t=2s

Piemērs Kanādas sākumskolā

Mācību stundas fragments, 
kurā skolotāja sarunājas ar 
skolēniem par paņēmieniem, 
kas palīdz labāk iemācīties un 
saprast jaunus vārdus. 

Pievērsiet uzmanību skolotājas 
runai – tur lielākoties ir tikai 
jautājumi. Kāpēc?
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PIEMĒRS SKAIDROJUMS

Ko jūs varētu darīt, ja radīsies problēmas? Rosina domāt par stratēģijām

Kā jūs to zināt? Reflektēšana par zināšanām

Ko jūs darīsiet tālāk? Informācijas meklēšana, plānošana

Ralfs izskaidroja, kā viņš nonāca pie risinājuma. Izceļ skaidrošanu

Vai tas palīdzēs? Vai izdosies? Rosina prognozēt

Kā mēs to darīsim? Par ko mums jādomā? Plānošana un gaidas attiecībā uz plānošanu

Vai pārbaudīji, ko tu iemācījies? Rosina pārbaudi, uzraudzību

Es arī šo pagaidām nesaprotu. Reflektē par savu domāšanu

Mums visiem kopā par šo kārtīgi jāpadomā? Norāda uz domāšanas procesiem

Mēs atrisināsim šo problēmu, darot... Paņēmienu, stratēģiju mācīšana

Vai tas bija grūti vai viegli? Kas mums izdevās? Rosina novērtēt

Skolotāja darbības
Svarīgi normalizēt kļūdas un runāt 
par tām ar skolēniem, kā iespēju, 
kas ļauj domāt, rīkoxes citādāk. 
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10 principi (Schneider & Stern, 2010)

1. Mācīšanās ir darbības, ko veic tikai
skolēns. 

Skolotājam jābūt ne tikai labām 
pedagoģiskām zināšanām par 
mācīšanas metodēm un labām satura 
zināšanām jomā, bet tam jābūt arī labai 
izpratnei par to, kā skolēni konstruē 
zināšanas noteiktā jomā.
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Dot ieteikumus par 
to, kā varētu darīt 
savādāk, citādāk, 
rosināt KĻŪDĪTIES un 
mēģināt ATKAL UN 
ATKAL..

nevis norādīt uz 
kļūdām, kas jau 
notikušas un nav 
izmaināmas.
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Novērojot

Klausoties

Mēģinot

IzpētotEksperimen
tējot

Uzdodot 
jautājumus

Kļūdoties

Kā students mācās?

Mācīšanās process ir ciklisks, ar 
tendenci atkal un atkal atkārtot 
noteiktas iepriekšējas darbības.
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10 principi

2. Labāka iemācīšanās notiek, ja tiek 
ņemtas vērā iepriekšējās zināšanas (arī 
ārpus skolas) (Pellegrino, Chudowsky & 
Glaser, 2001). 

Tas, kas bijis iepriekš zināms, nozīmīgi 
ietekmē tālākos mācīšanās procesus.

3. Mācīšanās prasa zināšanu struktūru 
integrēšanu jeb savienošanu. 

Skolotājiem jāatceras, ka vienas jomas 
saturs var izskatīties cieši saistīts un labi 
organizēts no viņu skatu punkta, taču 
fragmentārs un haotisks no skolēna 
perspektīvas.

85



10 principi

4. Mācīšanās ir līdzsvarota konceptu, 
prasmju un pašvadības kompetences 
apgūšana. 

Skolēniem nepieciešams redzēt, kā koncepti un 
procedūras savstarpēji saistīti (Baroody, 2003; 
Rittle-Johnson, Siegler and Alibali, 2001). 
Bez pašvadības skolēni nepamana nesakritības 
savās zināšanās. 
Pašvadība un zināšanu apgūšana konkrētā jomā 
ir nedalāmi savstarpēji saistītas un tās nevar 
mācīt vai apgūt neatkarīgi vienu no otras.
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10 principi

5. Optimālas mācīšanās rezultātā 
veidojas kompleksas zināšanu 
struktūras, hierarhiski organizējot 
pamata zināšanas.

Skolēniem ar augstu kompetenci noteiktā 
jomā var būt ļoti atšķirīgas zināšanu 
struktūras, kas ir atkarīgas no to 
individuālām priekšrocībām un viņu 
mācīšanās pieredzes. 
Katram zināšanas var būt organizētas 
atšķirīgās hierarhijās. Tas attiecināms uz 
uztveri, valodas procesiem, abstraktiem 
konceptiem un problēmu risināšanu 
procedūrām. 

87



10 principi

6. Lai organizētu zināšanas prātā, 
mācīšanās procesā var izmantot 
reālās pasaules struktūras.

Mācību programmas ir formulētas kā 
saraksts vai tabula, kurā ir specifisks 
saturs, kas jāiemāca noteiktā līmenī. 
Tas ved pie tā, ka skolotājs bieži domā 
lineāri, satura jēdzienu sekvencēs vai 
mācību metožu veidā. 
Šāda perspekCva jāpapilda ar skolotāja 
izpratni par zināšanu hierarhiskām 
struktūrām, ko `em jācenšas padarīt 
redzamas skolēnam. 
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10 principi

7. Mācīšanos ierobežo 
cilvēka informācijas 
apstrādes arhitektūras 
limiti. 

Skolotāji var palīdzēt 
samazināt nevajadzīgu 
darba atmiņas slodzi,  
strukturējot hierarhiski 
informāciju ar dažādiem 
paņēmieniem (Mayer, 
2010).
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10 principi

8. Mācīšanās procesā 
vienlaikus mijiedarbojas 
kognīcija, motivācija un 
emocijas, garastāvoklis.

Kognīcijas un motivācijas 
dihotomija ir mākslīga un 
tāpēc kļūdaina. 
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10 principi

9. Mācīšanās procesā tiek konstruētas 
pārnesamas zināšanu struktūras.

Pat ja skolēni ir motivēti un konstruē 
smalkas zināšanu struktūras, tas nenozīmē, 
ka tie iegūs sev reālajā dzīvē derīgu 
kompetenci.
Konkrēta satura zināšanu mācīšana tādā 
veidā, kas palīdz veidot zināšanu pārnesi uz 
jaunām situācijām, jauniem problēmu 
veidiem un jomu saturiem. 
Spēja elastīgi pielietot zināšanas un pielāgot 
tās jaunās situācijās ir vissvarīgākā cilvēka 
prāta spēja (Barnett and Ceci, 2002).
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10 principi

10. Mācīšanās prasa laiku 
un pūles.

Laiks un pūles, kas 
investētas problēmu 
risināšanas praktizēšanā un 
zināšanu vairošanā, ir vieni 
no vissvarīgākajiem 
faktoriem, kas ietekmē 
mācīšanās iznākumu 
(Ericsson, Krampe & Tesch-
Romer, 1993). 
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Kas veicina pašvadītu mācīšanos
Lai sekmīgi attīstītu skolēna pašvadītas mācīšanās 
prasmes, docētājs var:
• radīt vidi, kurā studentam ir iespēja pašvadīti 

mācīties, – drošības izjūta, ka drīkst kļūdīties, 
atmosfēra, kurā iespējams koncentrēt uzmanību 
u.tml.
• plānot mācību procesu ilgtermiņā, sadarbojoties 

ar citiem skolotājiem, kas māca tos pašus 
skolēnus, lai paredzētu gan dažādu stratēģiju 
iemācīšanos, vingrināšanos tās lietot dažādos 
kontekstos, gan pašvadītas mācīšanās elementu 
pārnesi starpdisciplināri un, iespējams, arī ārpus 
skolas konteksta.
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Skaļa domāšana
• vērot katra skolēna individuālo izaugsmi 

(arī novērtēt), sniegt atgriezenisko saiti, 
atbalstīt un piedāvāt piemērotus 
uzdevumus, izaicinājumus grūtību 
pārvarēšanā un jaunu panākumu 
gūšanā
• prasmju attīstīšanas sākumposmā liela 

nozīme ir skolotāja "skaļai domāšanai" 
un savu darbību skaļai komentēšanai. 
Skaļi domājot un reflektējot par savu 
domu gaitu un darāmajām darbībām, 
skolotājs sniedz iespēju skolēniem 
novērot, mācīties un modelēt līdzīgu 
uzvedību.
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4 PM līmeņi

1. līmenis. Iesācējs. 
• Neapzinās savas zināšanas. Nedomā par konkrētām iemācīšanās stratēģijām un 

gandrīz nav gatavs pieņemt, ka kaut ko zina vai nezina. 
2. līmenis. Apzināts lietotājs.

• Zina kaut ko par dažādiem domāšanas veidiem, piemēram, ideju ģenerēšana vai 
pierādījumu meklēšana. Domāšana lielākoties nav plānota vai virzīta ar nodomu. 

3. līmenis. Stratēģisks lietotājs. 
• Organizē savu domāšanu ar problēmu risināšanas un citiem domāšanas 

paņēmieniem. Pārzina un lieto atbilstošas kontekstam iemācīšanās stratēģijas, lai 
labāk iemācītos.

4. līmenis. Domājošs lietotājs. 
• Bez stratēģiskiem paņēmieniem intensīvi lieto refleksijas par savu mācīšanos, 

prognozē kas notiks, pēc mācīšanās procesa izvērtē savu darbību un secinājumus 
izmanto tālākās mācīšanās uzlabošanai. 

Perkins, 1992 95



Kopsavilkums

• Pieaugušais var veicināt mācīšanos ar atbalstu, 
iedrošināšanu
• Kļūdīšanās un kļūdas ir neatņemama mācīšanās 

sastāvdaļa
• Daudzveidīga zināšanu un prasmju lietošana, saistību 

veidošana
• Runāšana ir veids, kā parādīt citam savā prātā 

notiekošo
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Mācīšanās 
tiešsaistē var būt 
nogurdinošāka 
nekā klātienē.
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Pētījums ASV (García & Weiss, 2020)

• Attālinātais mācību process ir efektīvs tad, ja visiem studentiem ir vienāda 
piekļuve IT resursiem, tiem ir salīdzinoši augsta IT kompetence.
• Attālinātais mācību process ir ar pozitīvu efektu, ja visiem pasniedzējiem, kuri 

piedalās izglītības procesā, ir salīdzinoši augstas IT prasmes un tie pārzina, kādas 
metodes izmantojamas attālinātajā procesā, un tie saņem regulāru atbalstu.
• Attālinātais mācību process ir labvēlīgs studentiem, kuriem ir mājās pieejams 

atbalsta resursi (piem. atsevišķa telpa, savs dators, saprotoša ģimene).
• Noteicoša loma studentu pašvadītas mācīšanās procesā ir turēšanās pie 

ieplānotā, spēja sevi motivēt un pabeigt darbus iecerētajā laikā.
• Novērojama lielāka studentu izvairīšanās no mācību procesa, uzdoto mācību 

darbu nepildīšana it īpaši to vidū, kuriem ir augsts risks pamest mācības.
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Uzmanības vēršana vienlaikus uz 
vairākiem informācijas avo`em 
nozīmīgi samazina mācīšanās 
kvalitā`.
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Daudz-uzdevumu veikšana

• Pētījuma dalībniekiem mērīja 
ādas galvaniskās pretestības 
izmaiņas 
(simpātiskās/parasimpātiskās 
NS), kad tie veica dažādus 
uzdevumus (dažādi tiešsaistes 
sociālie mediji, e-pasts, teksta 
redaktors u.c.) uz portatīvā 
datora (Yeykelis et al., 2014).
• Pārslēgšanās notika vidēji 

katru 19 sekundi un 75% 
satura vienības tika aplūkotas 
mazāk par 1 minūti. 
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Iespējams, potenciālais 
informatīvais atalgojums, kas 
varētu vēl tikai būt, rosina 
nemitīgi  pārslēgties, rosina 
meklēt un kopumā rosina veikt 
ātru uzmanības pārslēgšanu. 
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Daudz-uzdevumu veikšana → mazinās kognitīvās spējas

ü nav iespēju kontrolēt saturu
ü nesaisvx uzdevumi
ü uzdevumi ir ar lielāku atstatumu 102



Atmiņas resursu atslogošana

• Transaktīvās atmiņas 
izmantošana var kalpot kā 
kognitīvo resursu 
atslogošanas paņēmiens.
• Ja zinu, ka informācija būs 

pieejama vēlāk/vienmēr, 
kāpēc man tā tagad būtu 
jāiegaumē?
• Piemēram, tie tūristi, kuri 

daudz fotografē apskates 
objektus, vēlāk uzrāda vājākas 
spējas atcerēties, ko redzējuši 
(Henkel, 2014). 
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Uzmanības spējas nav 
mazinājušās (mīts par 
jaunās paaudzes 
uzmanības spēju 
mazināšanos), taču ir 
mainījušies 
informācijas 
lietošanas paradumi.
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Vai šādas piezīmes 
veicina zināšanu apguvi?
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Interneta atmiņa

• Internets piedāvā jaunu transaktīvās 
atmiņas modeli (Wegner, Ward, 2013; 
Ward, 2013).

• Internets neuzliek lietotājam atbildību 
par unikālas informācijas saglabāšanu 
(Firth et al., 2019).

• Internets darbojas kā vienots 
informācijas kopums, tāpēc nav 
nepieciešams precīzi atcerēties, kur 
un kas glabājas («Google it», «Google 
effect»).

• Internets pārspēj visas līdzšinējās 
informācijas iegūšanas veidus, jo 
pārtapis par «supernormālu stimulu».

• Mazinām pūles kaut ko iegaumēt, 
zinot, ka tas būs vēlāk atrodams. 
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Atmiņas procesu kvalitāte

• Internetā informācija 
tiek sameklēta ātrāk, 
salīdzinot ar 
tradicionālajām 
metodēm 
(enciklopēdijas u.c.), 
taču atcerētais ir ar 
zemāku precizitāti 
(Dong, Potenza, 2015).
• Aktivitāte galvas 

smadzeņu reģionos 
norāda uz iespējamām 
grūtībām izgūt 
informāciju. 
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Atmiņa

• Paļaušanās uz interneta 
resursiem un iespēju, ka “tur 
vienmēr varēs atrast”, mazina 
funkcionālo savienojumu un 
sinhronizāciju skaitu 
atbilstošajos galvas smadzeņu 
reģionos (Liu et al., 2018).
• Iespējams, vairāk a�stās 

īstermiņa meklēšanas un 
izgūšanas stratēģijas, atstājot 
novārtā ilgtermiņa atmiņas 
spējas.
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Priekšrocības

• Paļaušanās uz interneta un kiberierīču 
resursiem kā deklaratīvās atmiņas krātuvi 
var sniegt zināmas priekšrocības 
kognīcijai (Firth et al., 2019).
• Piemēram, tas var būtiski atslogot 

kognitīvos resursus (Bell et al., 2015), 
kurus iespējams novirzīt citiem, daudz 
komplicētākiem uzdevumiem (Wegner, 
Ward, 2013).
• Informācijas sabiedrībā efektīvi meklēt, 

novērtēt, salīdzināt un sintezēt tiešsaistē 
atrodamo informāciju ir daudz vērtīgāk 
nekā censties glabāt visus faktus 
bioloģiskajā atmiņā (Heersmink, 2016). 
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Zināšanu ilūzija
• Paļaušanās uz ārējiem informācijas 

resursiem var kliedēt robežas starp paša 
spējām un kibertelpas zināšanām (Hamilton 
& Jao, 2019).
• Skolēni nereti pārvērtē savas zināšanas, 

piemēram, uzskatot, ka šī tēma jau aplūkota 
citos mācību priekšmetos, taču faktiski 
nespēj korekti atcerēties mācīto vielu.
• Meklēšana tiešsaistē palielina ilūziju, ka 

zinām vairāk (Fisher et al., 2015).
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• Pašvadīta mācīšanās ir process, kurā
skolēns ir spējīgs darbināt un lietot
domāšanas, emocionālo procesu un 
uzvedības regulēšanas rīkus, lai
sistemā`ski orientētu sevi uz
personisko mācību un vēlāk dzīvē
darba, personisko mērķu sasniegšanu
(Zimmerman & Schunk, 2011). 

Pašvadīta mācīšanās
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• Metanalītisko pētījumu pārskatā secināts, ka labas pašvadītas mācīšanās spējas, 
kas tiek regulāri izmantotas mācību procesā, izskaidro 10-40% mācību 
sasniegumu variāciju (Veenman et al., 2014).
• Plašs pētījumu loks norāda, ka tieši mācoties kognitīvās un metakognitīvās 

stratēģijas, skolēni sasniedz augstākus mācību rezultātus (Allington, 2011; 
Anderman & Anderman, 2009; Cawelti, 2004; Good & Brophy, 2008; Hartman, 
2010; Hattie, 2009; Marzano, 2007; Marzano & Pickering, 2011). 
• Labas pašvadītas mācīšanās spējas labi prognozē akadēmiskos un profesionālos 

sasniegumus, salīdzinot ar intelekta rādītājiem (IQ), vecāku izglītību vai vecāku 
sociāli ekonomiskais statusu (Goleman, 1996). 

Pašvadīta mācīšanās
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• “Iemācoties, kā dažādos veidos risināt problēmas un vadīt savu domāšanu, 
studenti spēj labāk koncentrēties, tie kļūst mierīgāki, radošāki un spēj labāk 
sadarboties, meklējot risinājumus sarežģītākos uzdevumos”.

• “Pašvadītas mācīšanās stratēģijas palīdz studentiem labāk vadīt savu uzvedību un 
pētījumos novērots, ka uzlabojas mācību procesa klimats. Studenti viens otram 
palīdz, tie sāk izturēties ar cieņu un interesi pret mācīšanos”  (Germuth et al., 
2012).

• “Tie kļūst par neatkarīgiem un patstāvīgiem domātājiem”.

Pašvadīta mācīšanās
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Individuālais uzdevums

• Aizpildiet anonīmu 
anketu, kas palīdz 
novērtēt paša 
skolotāja spēju vadīt 
mācību procesu.
• Anketas saite 

www.visidati.lv/apta
uja/1360845742/

Students domā 
kā mācās

Docētājs domā
kā māca

http://www.visidati.lv/aptauja/1360845742/


Jautājumi?

Informācija: edmunds.vanags@lu.lv
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