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Uz skolotUz skolotāāju centrju centrēētsts

�� skolotskolotāājs darbojas kjs darbojas kāā izglizglīītottotāājs: js: 
�� viviĦĦšš var bvar būūt eksperts, t eksperts, 
�� galvenais zingalvenais zināāššanu sniedzanu sniedzēējs, js, 
�� centrcentrāāllāā visu aktivitvisu aktivitāāššu vieta. u vieta. 

�� skolskolēēns darbojas kns darbojas kāā paspasīīvais informvais informāācijas cijas 
sasaĦēĦēmmēējs. js. 

�� skolotskolotāājs nosaka, ko vijs nosaka, ko viĦĦšš mmāāccīīs un kas bs un kas būūs s 
jjāāiemiemāāccāāss



Uz skolotUz skolotāāju centrju centrēētsts
�� SkolSkolēēni klausni klausāās, uztver skolots, uztver skolotāāja ja 

ststāāststīīto un asimilto un asimilēē to, tato, tačču nav u nav 
sadarbsadarbīības skolbas skolēēnu starpnu starpāā. . 

�� TaisnTaisnāā llīīnija krasi nodala skolotnija krasi nodala skolotāāju ju 
no skolno skolēēniem. niem. 

�� SkolotSkolotāājam raksturjam raksturīīgs autoritgs autoritāārs rs 
vadvadīības stils. bas stils. 

�� ŠŠāāda veida attiecda veida attiecīības skolotbas skolotāāja un ja un 
skolskolēēna starpna starpāā var pastvar pastāāvvēēt kt kāā
�� viena no lekcijas daviena no lekcijas daĜāĜām, kurm, kurāā

skolotskolotāājs stjs stāāsta un skaidro jauno sta un skaidro jauno 
ttēēmu, mu, 

�� veic demonstrveic demonstrēējumu vai arjumu vai arīī
�� stundas noslstundas noslēēgumgumāā sniedz tsniedz tēēmas mas 

apkopojumu. apkopojumu. 
�� ŠŠāādas das mijattiecmijattiecīībasbas var veidoties var veidoties 

ararīī gatavojoties noslgatavojoties noslēēguma guma 
ppāārbaudrbaudīījumiem, kad skolotjumiem, kad skolotāājs js 
sniedz apkopojumu atbilstosniedz apkopojumu atbilstošši i 
noteiktiem tematiem.noteiktiem tematiem.

Oeser, 1996



LekcijaLekcija--diskusijadiskusija

�� SavstarpSavstarpēējjāās s mijattiecmijattiecīībasbas starp skolotstarp skolotāāju un ju un 
skolskolēēnu ir lnu ir līīdzdzīīgas kgas kāā pirmajpirmajāā gadgadīījumjumāā, ta, tačču u 
skolotskolotāāja loma nav tik dominja loma nav tik dominēējojošša. Ka. Kāā nornorāāda da 
OesersOesers (1996), tad (1996), tad ššāādu du mijattiecmijattiecīībubu veidoveidoššananāās s 
mmēērrėėis varis varēētu btu būūt:t:
�� lai pavlai pavēērstu latento grupas vadrstu latento grupas vadīību, virzot to uz bu, virzot to uz 

noteiktu mnoteiktu māāccīību procesa uzdevuma/mbu procesa uzdevuma/mēērrėėa a 
sasniegsasniegššanuanu

�� lai sekmlai sekmēētu skoltu skolēēna individuna individuāāllāā darba vaddarba vadīību,bu,
�� lai iedrolai iedroššinināātu grupas sadarbtu grupas sadarbīību kopbu kopēēja mja māāccīīššananāās s 

mmēērrėėa sasniega sasniegššanai (uzdevuma izpildei)anai (uzdevuma izpildei)



LekcijaLekcija--diskusijadiskusija

�� Bultas virziens norBultas virziens norāāda da 
mazmazāāku vai lielku vai lielāāku ku 
verbverbāālo lo mijdarbmijdarbīībubu starp starp 
skolotskolotāāju un skolju un skolēēniem. niem. 

�� Kaut arKaut arīī skolotskolotāājs uzdot js uzdot 
jautjautāājumus un sajumus un saĦĦem em 
atbildes no skolatbildes no skolēēniem, niem, 
tomtomēēr vir viĦĦa vada vadīība ba ššajajāā
situsituāācijcijāā nav tik nav tik 
domindominēējojošša ka kāā iepriekiepriekššēējjāā..

�� To attTo attēēllāā demonstrdemonstrēē ararīī
lauztlauztāā llīīnija, kas attnija, kas attēēlo lo 
barjeru starp skolotbarjeru starp skolotāāju un ju un 
skolskolēēniem.niem.

Oeser, 1966



Uz skolUz skolēēnu virznu virzīīttāā mmāāccīīššanaana

�� FokusFokusēējas uz pajas uz paššu skolu skolēēnu, tnu, tāā ir saistir saistīīta ar skolta ar skolēēna na 
kognitkognitīīvo attvo attīīststīību. bu. 

�� SkolotSkolotāāja mja mēērrėėis ir palis ir palīīdzdzēēt skolt skolēēnam izprast/aptvert nam izprast/aptvert 
zinzināāššanu apganu apgūūššanu vairanu vairāāk kk kāā procesu nevis rezultprocesu nevis rezultāātu.tu.

�� Klases aktivitKlases aktivitāāššu izmantou izmantoššana ir uz skolana ir uz skolēēnu virznu virzīīts ts 
process process –– viviĦĦa paa pašša spa spēēju izzinju izzināāššanai. anai. 

�� Saturs, mSaturs, māāccīīššanas stils un metodes tiek piemanas stils un metodes tiek piemēērotas, lai rotas, lai 
sasniegtu skolsasniegtu skolēēna kognitna kognitīīvo un intelektuvo un intelektuāālo izaugsmi. lo izaugsmi. 

�� Uz skolUz skolēēnu virznu virzīīta mta māāccīīššana saistana saistāās ar:s ar:
�� lablabāāku iegaumku iegaumēēššanuanu
�� lablabāāku zinku zināāššanu izmantoanu izmantoššanu citanu citāās situs situāācijcijāāss
�� lablabāāku motivku motivāāciju turpmciju turpmāākkāām mm māāccīībbāāmm
�� lablabāāku problku problēēmrisinmrisināāššanas spanas spēēju attju attīīststīībubu



AktAkt īīva mva māācc īīššananāāss
�� AttAttēēlotas savstarplotas savstarpēējjāās socis sociāāllāās s 

attiecattiecīības skolbas skolēēnu un skolotnu un skolotāāja ja 
starpstarpāā. . 

�� KKāā labs piemlabs piemēērs te varrs te varēētu btu būūt t 
praktiskais darbs biolopraktiskais darbs bioloăăijas ijas 
stundstundāās. s. 

�� SkolotSkolotāāja lomas apzja lomas apzīīmmēējums jums 
PE jau norPE jau norāāda uz skolotda uz skolotāāja ja 
lomas mailomas maiĦĦu u –– viviĦĦšš kkĜūĜūst par st par 
ekspertu/konsultantu. ekspertu/konsultantu. 

�� No mNo māāccīību procesa aspekta bu procesa aspekta ššo o 
mmāāccīīššananāās situs situāāciju var ciju var 
attiecinattiecināāt kt kāā uz konkruz konkrēētu tu 
uzdevumu virzuzdevumu virzīītu vai uz tu vai uz 
skolskolēēnu fokusnu fokusēētu, centu, cenššoties oties 
viviĦĦu iesaistu iesaistīīt kooperatt kooperatīīvvāā
sadarbsadarbīībbāā..

Oeser, 1996



AktAkt īīva mva māācc īīššananāās, patsts, patst āāvv īīga ga 
darba pldarba pl āānono ššanaana

�� SkolSkolēēni aktni aktīīvi sadarbojas vi sadarbojas 
nelielnelielāās grups grupāās, skolots, skolotāājs kjs kĜūĜūst st 
par ekspertupar ekspertu--konsultantu. konsultantu. 

�� Grupas izplGrupas izplāāno savu darbu, no savu darbu, 
strstrāāddāā savsavāā temptempāā, apsprie, apspriežž
raduraduššāās probls problēēmas un vienojas mas un vienojas 
par koppar kopīīgu risingu risināājumu. jumu. 

�� ŠŠāāda situda situāācija raksturcija raksturīīgaga
�� patstpatstāāvvīīgam izzigam izziĦĦas darbam, as darbam, 
�� aktaktīīvam mvam māāccīību procesam unbu procesam un
�� sniedz iespsniedz iespēēju maksimju maksimāāli attli attīīststīīt t 

skolskolēēnu darbnu darbīības, kuras orientbas, kuras orientēētas tas 
uz konkruz konkrēētu uzdevumu izpildi. tu uzdevumu izpildi. 

�� Starp skolStarp skolēēniem notiek niem notiek 
kooperatkooperatīīva sadarbva sadarbīība, mba, māāccīību bu 
process ir skolprocess ir skolēēnu un konkrnu un konkrēēta ta 
uzdevuma izpildi virzuzdevuma izpildi virzīīts ts 

Oesers, 1996



PatstPatst āāvv īīgs darbs bez gs darbs bez 
savstarpsavstarp ēējjāās sadarbs sadarb īībasbas

�� Raksturo situRaksturo situāāciju, kurciju, kurāā skolskolēēnu nu 
grupu vai individugrupu vai individuāālais darbs ir lais darbs ir 
saistsaistīīts ar konkrts ar konkrēēta ta 
jautjautāājuma/tjuma/tēēmas izzinmas izzināāššanu, plaanu, plašši i 
izmantojams projekta darbizmantojams projekta darbāā. . ŠŠāādas das 
situsituāācijas raksturcijas raksturīīgas argas arīī seminsemināāros ros 
un diskusijun diskusijāās. s. 

�� ShShēēmmāā attattēēloto bultu virziens loto bultu virziens 
nornorāāda, ka grupas pilnda, ka grupas pilnīībbāā
koncentrkoncentrēējas uz konkrjas uz konkrēēta ta 
jautjautāājuma vai tjuma vai tēēmas izskaidromas izskaidroššanu, anu, 
precizprecizēēššanu un risinanu un risināāššanu. anu. 

�� ShShēēma parma parāāda, ka skolda, ka skolēēnu darbnu darbīība ba 
ir virzir virzīīta uz konkrta uz konkrēēta uzdevuma ta uzdevuma 
veikveikššanu, taanu, tačču u ššeit nepasteit nepastāāv v 
hierarhija skolothierarhija skolotāāja un skolja un skolēēnu nu 
starpstarpāā. Ide. Ideāāllāā variantvariantāā skolotskolotāājs js 
var kvar kĜūĜūt art arīī jebkuras grupas jebkuras grupas 
„„gudraisgudrais”” biedrs.biedrs.

Oesers, 1996



Grupu darbs ar konkrGrupu darbs ar konkr ēētu tu 
uzdevuma veikuzdevuma veik ššanuanu

�� Raksturo situRaksturo situāāciju, kurciju, kurāā
skolskolēēni strni strāāddāā patstpatstāāvvīīgi. gi. 

�� ŠŠāāda situda situāācija pastcija pastāāv v 
ekseksāāmenmenāā vai pvai pāārbaudes rbaudes 
darbdarbāā..

Oesers, 1996
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SecinSecināājums (1)jums (1)

�� 11--4 situ4 situāācija raksturo progrescija raksturo progresīīvas pvas pāārmairmaiĦĦas as 
skolotskolotāāja darbja darbīībbāā: : 
�� no skolotno skolotāāja virzja virzīīta mta māāccīību procesa ar konkrbu procesa ar konkrēēta ta 

uzdevumu veikuzdevumu veikššanu uz skolanu uz skolēēnu centrnu centrēētu mtu māāccīīššanos, anos, 
�� no pasno pasīīvas mvas māāccīīššananāās uz akts uz aktīīvu mvu māāccīīššanos, anos, 
�� no skolno skolēēna minimna minimāālas iesaistlas iesaistīīššananāās uz maksims uz maksimāālu lu 

iesaistiesaistīīššanos ar progresanos ar progresīīvu skolotvu skolotāāja lomas maija lomas maiĦĦu u 
(piespiedu m(piespiedu māāccīīššanas samazinanas samazināājumu). jumu). 

�� PiektajPiektajāā gadgadīījumjumāā mmāāccīīššananāās ir vs ir vēērsta uz rsta uz 
konkrkonkrēēta uzdevuma/tta uzdevuma/tēēmas izpildi, tamas izpildi, tačču skolotu skolotāāja ja 
loma ir mainloma ir mainīījusies.jusies.



SecinSecināājums (2) jums (2) 

�� PlPlāānojot mnojot māāccīību procesu un izvbu procesu un izvēēloties loties 
mmāāccīību metodes, skolotbu metodes, skolotāājam vajadzjam vajadzēētu tu 
ĦĦemt vemt vēērrāā ššos faktorus un paredzos faktorus un paredzēēt, kt, kāā
notiks mnotiks māāccīīššananāās: s: 
�� ar augstu vai zemu skolotar augstu vai zemu skolotāāja dominanci,ja dominanci,
�� strstrāāddāājot ar lielu vai nelielu skoljot ar lielu vai nelielu skolēēnu skaitu,nu skaitu,
�� ar augstu vai zemu akadar augstu vai zemu akadēēmisku klases lmisku klases līīmeni,meni,
�� ar aktar aktīīvu vai pasvu vai pasīīvu skolvu skolēēnu iesaistnu iesaistīīššanos,anos,



SecinSecināājums (3) jums (3) 

�� PlPlāānojot mnojot māāccīību procesu un izvbu procesu un izvēēloties mloties māāccīību bu 
metodes, skolotmetodes, skolotāājam vajadzjam vajadzēētu tu ĦĦemt vemt vēērrāā ššos os 
faktorus un paredzfaktorus un paredzēēt, kt, kāā notiks mnotiks māāccīīššananāās: s: 
�� ar individuar individuāālu vai kooperatlu vai kooperatīīvu skolvu skolēēnu darbnu darbīību,bu,
�� ar debatar debatēējama vai nedebatjama vai nedebatēējama materijama materiāāla la 

piedpiedāāvvāājumu,jumu,
�� ar spar spēēccīīggāām vai vm vai vāājjāām prasm prasīībbāām,m,
�� uz konkruz konkrēēta uzdevuma un mta uzdevuma un māāccīīššanos virzanos virzīītu vai uz tu vai uz 

ppāārbaudes darbu virzrbaudes darbu virzīītu,tu,
�� uz skolotuz skolotāāja vadja vadīītu vai paltu vai palīīdzdzīību sniedzobu sniedzoššu u 

(konsult(konsultēējojoššu) mu) māāccīību procesu.bu procesu.


