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Metodiskā ideju birža 2022

Uzkāp tornī
MĒRĶIS : Izkopt atgriezeniskās saites kultūru 
un veicināt apzinātas lasīšanas kompetenci.



«Kad skolas 
izveido 

atgriezeniskās 
saites kultūru, 

tās "sniedz 
spēcīgu signālu 
skolēniem, ka 

mums rūp viņu 
viedoklis, 

vienlaikus radot 
arī iespējas 
modelēt, kā 
produktīvi 

saņemt 
atsauksmes un 
reaģēt uz tām».

Hārvardas skolas 
skolotāja

Atgriezenisko saiti var definēt kā “informāciju, kas ļauj izglītojamajam 
samazināt plaisu starp to, kas šobrīd ir acīmredzams, un to, kas varētu būt vai 

kam vajadzētu būt”.

Vislielākais skolotājs ir neveiksme.

Atsauksmes ir 
skolēnu darbu 

komentāri, kas ir 
individuāli 

pielāgoti katra 
studenta 

vajadzībām.

Atsauksmēm 
jābūt saistītām ar 

konkrētiem, 
izmērāmiem 

mācību mērķiem, 
vai standartiem. 

Atsauksmju saņemšana no skolēna par savu mācīšanos palīdz jums 
identificēt un apmierināt skolēnu vajadzības. 



Ko man nozīmē mācīšanās vispār? 
Kāda ir mana mācīšanās pieredzes?

Kādi ir / bija mani mācību mērķi?
Kā tie mainās (ja vispār)? 

Vai es tos sasniedzu?

Kā es gribu mācīties? 
Kā es iemācījos? Kā manas prasmes un 

zināšanas uzlabot?

Kādas metodes es vēlos un varu 
izmantot, lai novērtētu to, ko es 

uzzināju?

Kāds mācīšanās stils man 
būtu piemērots: mācīties darot, lasot un domājot, 

vērojot? Kā es apgūt jaunus mācīšanās veidus 
ierobežotas komunikācijas dēļ?

Kāpēc mācīšanās ir svarīga 
nākamajiem posmiem manā dzīvē?

Kā es izmantošu to, 
ko es uzzināju?

Kā es viens tieku galā 
ar problēmām savā mācību procesā? Kā 

motivēt sevi tikt galā ar šķēršļiem un turpināt mācīties?

Lai palielinātu izpratni un uzņemtos atbildību par savu mācību procesu, 
varētu būt būtiskas skolēna  atbildes uz šiem jautājumiem:



Lai pilnveidotu apzinātas lasīšanas kompetenci, ir nepieciešams
pilnveidot un ieviest klasē atgriezeniskās saites kultūru.

Šis ir mācību metodiskais paņēmiens, kas skolēniem ļauj sniegt
atgriezenisko saiti par dažādu daiļliteratūras žanra tekstu izpratni neierastā
veidā, bet skolēniem pazīstamā vidē - spēlē. Pielāgotā diferenciācijas pieeja
virza skolēnus uz izaugsmes domāšanu - varu, nevaru, uzlaboju, analizēju.
Tātad, tā ir ne tikai atgriezeniskā saite skolotājam, bet arī pašam skolēnam.

Šis metodiskais paņēmiens ietver ne tikai AS sniegšanu, bet arī
sadarbības prasmes, klausīšanās prasmes un pašvadītu mācīšanos.



neredzamaisbērns

*Visticamāk, būs
kluss un noslēgts.
*Šis bērns nav  
ārkārtīgi sportisks,  
pārāk populārs vai  
ļoti aktīvs.
*Šis bērnsvienmēr  
ievēro visus  
noteikumus.
*Paklausīgs, labi  
uzvedas un reti dara  
kaut ko, lai pievērstu  
sevuzmanību.
*Ja Iedziļināsimies,  
atklāsim, ka šie bērni  
patiesībā mūs  
izaicina sazināties ar  
viņiem.

nespējnieks

*Šādiemskolēniem  
būs daudz iespēju,  
taču viņi izrādīs  
zemu interesi.
*Viņa spējas ir  
redzamas  
komunikācijā un  
personiskajā  
uzvedībā, bet trūkst  
akadēmiskās  
motivācijas.
* Skolotājiem jābūt  
gataviem ieguldīt  
papildu laiku, lai  
izveidotu saikni ar šo  
bērnu, lai viņi justos  
ērti, apspriežot visus  
jautājumus, kas  
viņus var ietekmēt.

īstā vieta,  
nepareizais laiks

*Šī skolēna spējas un  
motivācija mācīties  
ir ļoti labas, taču  
dažādu iemeslu dēļ  
viņa gatavība  
mācīties ir zemāka.

* Vairumāgadījumu  
tas būs netieši.

*Var būt vairāki  
faktori, kasietekmē  
to, kāpēc viņi šajā  
posmā nav gatavi  
mācīties.

izglītojamais ar  
potenciālo

*Bieži vien šo  
skolēnu var uztvert  
kā ar zemām spējām,  
neraugoties uz to, ka  
viņam ir vidējs vai  
augsts interešu  
līmenis.

*Galvenais ir
pacietība.
*Skolotājiem jābūt  
gataviem pieņemt,  
ka šāda veida  
studentiem būs  
vajadzīgs zināms  
laiks, lai viņi varētu  
pilnībā izmantot  
savu potenciālu.

nemotivētais  
izglītojamais

*Dažādu iemeslu dēļ  
šis izglītojamais var  
justies nemotivēts  
un viņam nav  
intereses.

*Tomēr šiem  
izglītojamajiem ir ļoti  
aktīvs prāts, tāpēc  
obligāti jāuztur viņu  
interese, lai viņi  
varētu atrast  
motivāciju  
pievērsties  
konkrētam mācību  
priekšmetam.

motivēts  
izglītojamais

*Parasti piemīt  
augsta līmeņa  
spējas, ir labi  
sagatavots mācīties,  
liela interese par  
izvēlētajiem  
priekšmetiem.
*Tomēr skolotājiem  
ir smagi jāstrādā, lai  
nepalaistu garām šos  
skolēnus.
*Skolēns ar augstu  
spēju līmeni,  
visticamāk, visu laiku  
alkst stimulācijas,  
kas nāk roku rokā ar  
vēlmi pēc  
uzmanības.

skolēns,kuram  
nepieciešama  

palīdzība

*skolēnam ar zemām  
spējām un zemu  
gatavību mācīties var  
rasties grūtības  
izpausties mācību  
vidē.

*Lai gan šī  
izglītojamā spēja var  
traucēt viņam iegūt  
tādas pašas atzīmes  
kā citiem, taču nav  
iemesla, kāpēc viņus  
nevajadzētumudināt  
maksimāli izmantot  
savasspējas.



Kā radās šī ideja?











NEPIECIEŠMIE MATERIĀLI

 galda spēle Jenga

 rakstāmrīks/ speciāls
kociņš

 jautājumi par tekstu

 rezultātu piefiksēšanas
kartītes

kā alternatīva tā var būt arī galda spēle Bingo vai trīs krāsu
kartiņas, atbilstoši pakārtojot noteikumus, u.c. veida spēles

rīks, ar kura palīdzību izstumt koka klucīti no torņa

spēles jautājumi var būt par jebkuru mācību procesā esošu tēmu,
tematu; tos var rakstīt gan uz klucīšiem, gan dot skolēniem papīra
formāta (tādā gadījumā uz klucīšiem jāsniedz norādes uz kuru
jautājumu jāsniedz atbilde)

lai kartītes varētu izmantot vairākas reizes, ieteicams ielaminēt;
tās darbojās, kā atgriezeniskā saite skolotājam, skolēnam tas ir
pašvērtējums un izpratne par to, ko zinu, ko protu, ko nezinu, ko
neprotu, pēc spēles un izvērtēšanas kartītes var nodzēst





3p 2p 1p
+protu -/+ vēl jāmācās - mēģināju +protu -/+ vēl jāmācās - mēģināju +protu -/+ vēl jāmācās - mēģināju

+ nosaucu žanru un tā pazīmes

+/- nosaucu žanru un nezinu pazīmes

- nezinu ne žanru, ne pazīmes

- neprotu pamatot savas emocijas +/- neesmu interesējies par autoru

Skolēns piefiksē savas zināšanas/prasmes



 Skolēni tiek sadalīti grupās
 Katrs individuāli lasa tekstu, piefiksē svarīgāko

informāciju, izmantojot līmlapiņas.
 Uzsāk spēli, izvēloties sev atbilstošas grūtības

pakāpes jautājumu.
 Izbīda klucīti un atbild uz jautājumu par

tekstu. Klucīti liek torņa augšgalā.
 Ja nepieciešams, atbildi pārbauda, ieskatoties

tekstā.
 Izvērtē savu atbildi rezultātu piefiksēšanas

kartītēs (protu/vēl jāmācās/mēģināju)
 Ja tornis sabrūk, spēli sāk no jauna.

2p

3p

1p

SPĒLES NOTEIKUMI



Mums visiem ir 
vajadzīgi cilvēki, 
kas mums sniedz 

atsauksmes. 
Tā mēs 

pilnveidojamies.
/Bils Geitss/


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15

