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Kopsavilkums  

Pētījuma mērķis ir identificēt pedagoģiskās pieejas, 

līdzekļus kā arī praktisko pielietojumu, kas balstīts 

uz zinātnes izpratni vidusskolās.   

Pētnieciskais darbs fokusējas uz izpratnes 

akcentēšanu, jo tā ir viena no vissvarīgākajām 

cilvēku spējām. Balstoties uz pētījuma metodoloģiju, lai akcentētu zinātnes izpratni skolās, tā 

tiks attīstīta, lai palīdzētu skolotājiem strādāt, attīstītu un pilnveidotu šo spēju viņu studentiem. 

Izglītības procesam ir būtiski izprast konkrētus terminus, atšķirīgus viedokļus, procesus un 

konceptus, nevis formālā tekstā, bet arīdzan izpratnē, kā šie koncepti saskaņojas ar skolēniem 

jau iepriekš zināmo, un vissvarīgākais, tiek izprasti tā, lai skolēni tos varētu pielietot ikdienas 

dzīvē. Izpratne dod mums iespēju izzināt to, kas mums ir apkārt. Mūsu uzvedību un to kādi mēs 

esam, būtiski ietekmē mūsu uztvere un tas, kā mēs uztveram to informāciju, kura ir mums 

apkārt.   

Pētījums iztirzā izpratni dažādos veidos:  

• Kāpēc ir būtiski izprast zinātnes kontekstu mācoties 

• Kā tas saistās ar zinātnes vārdu krājumu izglītībā  

• Kā zinātnisko tekstu izpratne var tikt papildināta 

• Kā zinātnisko tekstu klausīšanās izpratne var tikt uzlabota  

• Stratēģijas, metodes un palīglīdzekļi, kuri var tikt pielietoti, skolēnu zinātniskās izglītības 

izpratnes pilnveidošanai. 

 

  



 

2 GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209 

http://goscience.com  

 

Saturs 
Kopsavilkums .................... Error! Bookmark not defined. 

Saturs .............................................................................. 2 

1.nodaļa: izpratne un lasītprasme mācoties zinātnisko literatūru  Error! Bookmark not defined. 

2. nodaļa: zinātnisko terminu vārdu krājuma pielietojuma nozīme  Error! Bookmark not 
defined. 

3. nodaļa: zinātnisko tekstu lasīšanas izpratnes pilnveidošana  Error! Bookmark not defined. 

4.nodaļa: zinātnisko tekstu klausīšanās izpratnes pilnveidošana  Error! Bookmark not defined. 

5.nodaļa: zinātnisko tekstu izpratnes pilnveidošana izmantojot vizuālos analogus  Error! 
Bookmark not defined. 

6. nodaļa: savstarpēja zinātnes izglītības mācīšana un izpratnes pilnveidošana  Error! 
Bookmark not defined. 

7. nodaļa: mākslas integrēšana zinātniskajā mācīšanā un tās izpratnē  Error! Bookmark not 
defined. 

8. nodaļa: apgrieztās domāšanas pilnveide zinātnes izpratnē  Error! Bookmark not defined. 

9. nodaļa: holistiskā pieeja zinātnes mācīšanā un tās izpratnē  Error! Bookmark not defined. 

 

  

  



 

3 GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209 

http://goscience.com  

1. nodaļa: Izpratne un lasītprasme mācoties zinātnisko literatūru 

Autors: Undinė Diana Tumavičienė, Kauno Juozo Grušo meno gimnazija , Lithuania 

Uz angļu valodu tulkoja angļu valodas skolotāja Jolanta Kasparienė, Kauno Juozo Grušo 
meno gimnazija , Lithuania 

Ievads 

Mūsdienu pasaulei visapkārt ir skaitļi. Cilvēku 

kvantitatīvā domāšana, kura ļoti strauji pieaug 

viņu darbā, mācībās un uzturoties mājās, kā arī 

visas cilvēces dzīvē, ir ļoti būtiska. Skaitļi, dati un 

diagrammas,  mūsdienu dzīvi padara arvien 

vienkāršāku, lai gan tajā pašā brīdī komplicētāku. 

Kvantitatīvās informācijas pieaugums ir izmainījis 

visu sociālo sistēmu. Katru dienu cilvēki kļūst 

arvien vairāk atkarīgi no modernajām 

tehnoloģijām. 

Mēs varam dabu, kas mums ir apkārt, sākot ar 

mazākajām visuma daļiņām, gan zināšanām par mūsdienu inženieriju un tehnoloģijām, pārvērst 

kā arī ietilpināt dabaszinātnē un matemātikas terminos, neaizmirstot problēmas, kuras radīsies, 

kad mēs neapzinīgi iekļausim inovācijas. (Tamulaitis, Vaitus, 2002)  

Skolēna pamatzināšanas mācoties dabaszinības un matemātiku ir balstītas uz dabaszinību, 

bioloģiju, ķīmijas, fizikas un astronomijas bāzes. Vēl jo vairāk, tas palīdz skolēniem attīstīt viņu 

zināšanas veselīgā dzīvesveidā, ņemot vērā vides problēmas un dabaszinību izpratnes ietekmi 

sociālajā, politiskajā un ekonomiskajā cilvēces dzīvē. Dabas ietekme ir visaptveroša un šī iemesla 

dēļ skolēnu izglītošanu nevar ierobežot mācot atsevišķus zinātnes priekšmetus. Mums vajag 

analizēt  kopīgos komunikācijas punktus: kopīgās zinātnes un matemātikas tēmas, kuras tuvu 

saistītas ar skolēnu ikdienas dzīvi, vispārējās izpratnes konceptiem kā arī ētiku (The Framework 

Programme). Šī zinātne tiek identificēta, kā sarežģīts zinātniskās literatūras fragments vairākās 

internacionālās izglītības programmās. (Allchin, 2014) sākotnēji zinātniskais termins tika minēts, 

kad Paul Hurd (Hurd, 1958) izmantoja to savā zinātniskajā publikācijā “Science Literacy: Its 

Meaning for American Schools”. (Laugksch, 2000) Ir ļoti grūti precizēt visu terminu zinātnes,  

matemātikas vai pat tehnoloģiju literatūrā. Franču termins “la culture Scientifique et 
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technologique” tika ieteikts zinātnes un tehnoloģiju konferencē (UNESCO, 1993), tā tulkojums 

skaidri atspoguļo kultūras mērķus lai atpazītu, kā  cilvēks, kurš orientējas tehnoloģiskajā un 

zinātniskajā aspektā vai vienkārši ir zinātnieks savā darba vietā (Holbrook, Rannikmae, 2009). 

Zinātniskā un matemātiskā terminoloģija tika definēta EBPO, kā zinātnes un matemātikas 

izmantošana, kas atpazīst un iegūst jaunas zināšanas, kā rezultātā arī izskaidro zinātnisko 

fenomenu un piedāvā iesaistīt loģiskus argumentus. Tas sevī ietver būtiskāko izpratni, ka zinātne 

un matemātika, kā arī tehnoloģijas, pilnveido intelektuālo kā arīdzan vides un mūsu pilsoniskās 

apziņas nostāju lai pielietotu praksē un pilnveidotu aktivitātes, kas saistītas ar zinātni un tās 

idejām (Baleviciene, 2014). Lielākā daļa mūsdienu zināšanu balstās uz kvantitatīvo informāciju. 

Tādējādi kvantitatīvo aspektu kā arī saistība un spēja tos pielietot ir jauna modernā laikmeta 

uztvere, bez kuras mēs ikdienā vairs neiztiksim. Vadoties pēc Bernard Madison (2003) mūsdienu 

sabiedrībā matemātikas un dabaszinātnes būtiskums ir pielīdzināms brīvībai, aspirācijai un 

laimei. Bez iespējas “domāt skaitļos” (Steen, 2001), cilvēks nespēj loģiski pieņemt lēmumu, kā arī 

iekļauties mūsdienu sabiedrības sociālajā vidē. Lai gan ir vērts pieminēt modernais mūsdienu 

pilsonis nav gatavs dzīvot skaitļu pasaulē, informācijas laikmetā, kurā daļas sabiedrības tiek 

uztverti kā matemātikas analfabēti (De Lange, 2003; The Quantitative Literacy Designe Team, 

2001). Kā rezultātā ir jaunas prasības matemātikas mācīšanai skolā. Katra valsts cenšas izveidot 

jaunus mērķus un prasības matemātikas mācīšanai kā arī jauninājumus, kas definētu 

matemātiku, kas būtu sasniedzamais rezultāts matemātikai un zinātnei skolās un kā to izvērtēt 

(ICME-10,Edge, on the Internet). Katra valsts atšķirīgi menedžē mūsdienu laikmeta izaicinājumus 

matemātikas un dabaszinību  mācīšanā, jo viss ir atkarīgs no tā cik būtiski katra valsts to uztver 

(Steen, 2003). Lai gan visas iespējamās atbildes saka, ka matemātikas un dabaszinības ir veidotas 

visiem  bez ierobežojumiem, tā nav. Ir ļoti būtiski analizēt un definēt matemātikas un zinātnes 

konceptu. Kā rezultātā ir izvirzīti attiecīgie mērķi: 

• Piedāvāt analizēt matemātiskos terminus, kuri ir atrodami zinātniskajā literatūrā;  

• Lai izkopto matemātikas un dabaszinības lasītprasmes atšķirības;  

• Lai izpētītu diverģētus matemātiskās terminoloģijas konceptus;  

• Lai atšķirtu galvenos matemātiskos terminus;  

• Lai organizētu matemātikas mācīšanos. 

Pasaules zinātniskajā literatūrā ir atrodami mēģinājumi, kā izskaidrot matemātiku, kā 

rezultātā bieži tie tiek limitēti, ieteikumi kuriem nav eksistējoša pamatojums. 

Problēmas lasītprasmes konceptā  
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Vairums mūsdienās apgalvo kā matemātiskā lasītprasme ir būtiska (The Quantitative 

Literacy Design Team, 2001; Cuban, 2001; Wadsworth, 1997; Madison, 2003; Steen, 2001 b), 

savukārt otrs vairums apgalvo definēt matemātisko lasītprasmi nav vienkārši (The Quantitative 

Literacy Design Team, 2001; Madison, 2003; De Lange, 2003; Bass, 2003; Manaster, 2001; Edge, 

on the internet Price, 2004; Briggs, 2002). Matemātiķi apgalvo ka matemātisko lasītprasmi viegli 

identificēt un atpazīt, tāpēc to definēt ir sarežģīti (Briggs, 2002). Matemātikas lasītprasmes 

koncepcija ir atšķirīga ne tikai dažādās valstīs (Fiske, 1999) un dažādās kultūrās (De Lange, 2003) 

bet tā atšķīrās pat to zinātnieku starpā, kuri dzīvo vienā valstī. matemātiskās lasītprasmes 

definīcija ir atšķirīga (CIEAEM 53, 2001), tā var mainīties laika gaitā. Mūsdienu informācijas un 

tehnoloģijas laikmetā atkal ir svarīgi definēt matemātisko lasītprasmi. (Steen, 2016). Angļu 

valodas tekstos visbiežāk analizētie termini ir:  

• numerācija;  

• kvantitatīvā lasītprasme;  

• matemātiskā lasītprasme.  

Tomēr  parādās daži atšķirīgi termini, kā piemēram, skaitļošana, kvantitatīvā 

lasītprasme, kvantitatīvā argumentācija, matemātiskās prasmes, mathery (matemātika) 

un mathemacy (matemātika) Terminiem lieto dažādus sinonīmus, kas definē matemātisko 

lasītprasmi:  

• kvantitatīvā argumentācija (Price, 2004; Briggs, 2002);  

• kvantitatīvā prakse (Denning, 1997);  

• matemātiskās kompetences (Niss, 2003);  

• matemātiskās prasmes (Edge, on the internet; Steen, 200lb); 

• matemātiskās spējas (Kouba, 1998);  

• mathemacy (matemātika) (Skovsmosc, 2004); 

• matheracy (matemātika) (D'Ambrosio, on the internet);  

• funkcionālā numerācija (Cuban, 2001);  

• funkcionālā lasīprasme (CIEAEM 53, 2001);  
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• funkcionālā matemātika;  

• statiskā lasītprasme (IASE, 2005);  vai vienkāršā matemātika.  

Dažādas valstīs lieto dažādus terminus. Termins ”matemātiskā lasītprasme” tiek lietots 

starptautisko  studentu pētījumos un sasniegumos, piemēram,  IEA T IMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) and unOECD PISA (Organisation for Economic Co-

operation and Development, Programme for International Student Assessment). Daļa zinātnieku  

norāda, ka matemātiskā lasītprasme nav tas pats kas matemātika (Gal,  1997;  Steen,  2001b;  

2003;  2004;  Orrill,  2001; Manaster,  2001;  Hughes-Hallett, 2001; Briggs, 2002; Brentley, 1999; 

The Quantitative Literacy Design Team, 2001; Ewell, 2001; Cozzens, 2003; Somerville, 2003) un 

define atšķirības šajos divos terminus, kā matemātisko lasītprasmi un matemātiku. Būtiska 

atšķirība starp matemātiku, zinātni un lasītprasmi ir sekojoši: mācību priekšmeti ir akadēmiski un 

abstrakti, savukārt matemātikas un zinātnes lasītprasme ir komerciāla, vienmēr konkrēta, 

praktiska un kontekstuāla.  (The Quantitative Literacy Design Team, 2001; Steen, 2001b; 2003; 

Briggs, 2002). Mūsdienu studentiem ir nepieciešama gan matemātika un zinātne, gan 

matemātiskā un zinātniskā lasītprasme, jo abām ir būtiska vieta izglītībā. Lai gan abi ir atšķirīgi, 

tas nenozīmē, ka kāds no tiem būtu mazāk svarīgs. Steen (2004) apraksta akadēmiskos 

priekšmetus, kā priekšmetus, kuri ir eksistējuši gadsimtiem un ir atrodami visas zinātnēs, 

tehnoloģijās un inženierzinātnēs. Viņš redz matemātiskās un zinātniskās lasītprasmes kā 

praktiskas, kas balstītas uz datiem un datoriem un atspoguļojas katrā dzīves jomā. Priekšmeti 

matemātikā un zinātnē ir ideāli – modeļi, matemātikas un zinātniskās lasītprasmes priekšmeti ir 

dati un mērījumi, kuri bieži tiek iegūti strādājot ar datoru.  

 

Collins (1999) definē atšķirību starp zinātni un lasītprasmi, uzsverot, ka matemātikai un 

zinātnei ir divi atšķirīgi akcenti: domāšana un argumentācija, kas palīdz atrisināt konkrētas 

problēmas; otrs akcents, kas dod iespēju sasaistīt abas problēmas un piedot tām kontekstu. 

Spēja to sasaistīt kopā veido matemātisko un zinātnisko lasītprasmi.  Orrill (2001) un Hughes-

Hallett (2001) tradicionālā matemātikas un zinātnes mācīšana ne vienmēr dod iespēju iegūt 

spēju prast strādāt ar kvantitatīvajiem datiem un skaitļiem. Matemātikas un zinātnes 

lasītprasme neveido abstrakciju, bet gan koncentrējas uz reāliem dzīves kontekstiem. 

Matemātiskajai un zinātniskajai  lasītprasmei nepieciešams integrēt matemātiku un zinātni citos 

priekšmetos, kuros kvantitatīvie aspekti tiek bieži aizmirsti un ignorēti. Mācoties matemātiku un 
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zinātni nepieciešams veikt divas darbības: zināt zinātniskos principus un atpazīt un saskatīt 

zinātni tekstā (tā ir matemātiskā lasītprasme). Ja skolēniem pirmā darbība liekas grūta, tad otra 

vēl daudz sarežģītāka. The Quantitative Literacy Design Team (2001) apraksta atšķirību starp 

matemātiku un zinātni kā arī matemātisko un zinātnisko lasītprasmes anotāciju, ka tā nav tik 

būtiska. Šie specifiskie apstākļi nosaka tēmas, kuras ir būtiskas ikdienas dzīvē un darbā, ne tikai 

konkrētu profesiju pārstāvjiem bet visiem cilvēkiem.  Manaster (2001) apgalvo ka viss svarīgākā 

lieta matemātikā un zinātnē ir pamatojumi un pierādījumi, ka priekšnoteikums kļūst par 

priekšlikumu, savukārt matemātiskajā lasītprasmē ir tieši pretēji – spriedumi bieži tiek veikti 

balstoties uz aptuveniem aprēķiniem bet ne konstruktīvi apkopotiem datiem. Pamatdomāšana 

matemātikā un zinātnē ir dedukcija, savukārt matemātiskajā un zinātniskajā  lasītprasmē  ir 

indukcija un analoģija. Ewell (2001) runājot par terminu “lasītprasme” ietver būtisku potenciālu 

strādāt jēgpilni attiecīgajā sabiedrībā. Visu zinātnieku izteiktie viedokļi parāda,  ka matemātika 

un zinātne un zinātniskā lasītprasme ir atšķirīgi bet vienādi svarīgi priekšmeti. Atšķirības  tiek 

iedalītas divos veidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZINĀTNE 

• Apraksts 
• Pamats  
• Mazāk balstīts uz kontekstu  
• Neatkarīgs no sabiedrības  
• Nesaistīts ar politiku  
• Būtiskākās lietas – formulas un analogi  
• Balstīts uz metodēm un algoritmu  
• Problēma ir konkrēti definēta  
• Precīzi dati  
• Disciplināra  
• Atrisina problēmas  
• Mazāk iespējas pielietot praksē  
• Paredzama  

 

ZINĀTNISKĀ 
LASĪTPRASME 

• Īsta  
• Ar maināmu kontekstu  
• Ļoti atkarīga no konteksta  
• Atkarīgs no sabiedrības  
• Politisks  
• Vissvarīgākā lieta dati  
• Vērsta uz konkrētas sabiedrības vajadzībām  
• Problēma nav definēta  
• Aptuveni pieņēmumi  
• Starpdisciplināra  
• Apraksta problēmas  
• Daudz iespējas pielietot praksē  
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Vadoties pēc Briggs (on the Internet, p. 2), „zinātne ir tikai daļa no daudz lielāku prasmju 

sfēras ko sauc par  lasītprasmi un kas sevī ietver kritisko domāšanu, problēmas formulēšanu, 

rakstisku un verbālu komunikāciju“. Matemātikas un dabaszinību lasītprasme dod iespēju un 

praktisku pielietojumu zinātnei mūsdienu sabiedrībā (Briggs, 2002). No literatūras pārskata 

dominē viedoklis, ka matemātika un zinātne, kā arī matemātiskā un zinātniskā lasītprasme ir 

atšķirīgi, bet tajā pašā laikā savstarpēji saistīti priekšmeti. No šī paša literatūras viedokļa 

sekojošie termini tiek  izmantoti lai definētu matemātisko lasītprasmi: 

• Termini matemātiskā lasītprasme, kvantitatīvā lasītprasme un numerācija – 
atšķirīgi; 

• Termini matemātiskā lasītprasme, kvantitatīvā lasītprasme un numerācija – 
sinonīmi;  

• Matemātiskā lasītprasme ir kvantitatīvās lasītprasmes apakškopa; 

• Kvantitatīvā lasītprasme ir matemātiskās lasītprasmes apakškopa; 

• Numerācija ir kvantitatīvās lasītprasmes apakškopa un matemātiskās 
lasītprasmes apakškopa. 

Lasītprasme ir  atbilde  jautājumam “vai tu proti  lasīt un rakstīt”, kamēr kvantitatīvā 

lasītprasme atbild uz jautājumu “vai proti saskaitīt un aprēķināt”. Termins kvantatīvais 

pamatojums liecina par daudz augstāku līmeni. Denning (1997) uzskata ja mēs pievēršam 

uzmanību tikai kvantitatīvai lasītprasmei, mēs iespējams nesasniegsim izglītības mērķus. Tāpēc 

viņš ierosina no kvantitatīvās lasītprasmes pāriet uz kvantitatīvo praksi. Koncentrēšanās uz lasīt 

prasmi pēc zinātnieka domāt noved pie prakses apraksta, bet ne pašas prakses. Lasītprasme tiek 

pasniegta, kā ievads skaitļiem un skaitīšanai. Kvantitatīvā prakse dod lielākas iespējas strādāt ar 

skaitļiem un datiem. Abi zinātnieki iesaka mainīt lasītprasmi uz citiem terminiem, jo tas 

sašaurina nozīmi.   

 

Saskaņā ar According to Kouba (1998), būtiski ir koncentrēties uz matemātiskajām spējām, 

bet ne uz matemātikas un dabaszinātņu lasītprasmi. Matemātiskās spējas saprot šādi: 

• spēja analizēt, paredzēt un skaidri apspriest,  
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• nerisināt radušās problēmas,  

• ikdienas saziņā iesaistiet matemātiku,  

• sasaistīt atšķirīgas matemātiskās idejas un matemātiku un citas intelektuālās aktivitātes.  

USA National Adults Literacy Survey NALS (NCES, 1993) matemātisko lasītprasmi definējuši 

kā zināšanas un prasmes, kas pielietojamas aritmētiskajos aprēķinos vai sekvenci izmantot 

skaitļus dotajā materiālā (piemēram, lai izveidotu čeku grāmatas un aizpildītu pasūtījuma 

veidlapu). Johnston (1994) apgalvo, ka matemātiskā lasītprasme ir kritiskās zināšanas, kuras 

savieno matemātiku ar reālās dzīves daudzveidību. Īpaši nav definēts matemātikas līmenis, kas 

atbilstu un būtu attiecināms cilvēkiem ar atšķirīgām profesijām. Jāpievērš uzmanība atšķirīgiem 

darbiem un dzīves situācijām aktivizējot dažādus matemātikas aspektus. Willis (1990) apraksta 

matemātisko lasītprasmi citiem vārdiem: attieksme, ka matemātika ir būtiska katram individuāli 

un apkārt esošai sabiedrībai, spēja iemācīties matemātiskās pamatprasmes un matemātiskā 

koncepta kodolu, kas nepieciešams pašizpratnei un jaunu matemātisko zināšanu apguvei.    

 

Vadoties pēc hronoloģiskās secības, Dossey (1997) idejām jābūt prezentētām. Viņš piedāvā 

labāko metodi matemātiskās lasītprasmes uztveršanai, izmantojot sešus matemātiskos aspektus: 

uzskatāmi parādīt un interpretēt datus, kvantitatīvo darbību un skaitļu „izjūta“ mērījumi, 

mainīgie lielumi un to saistība ar  ģeometriju un telpiskās domāšanas varbūtību. Šie aspekti 

sniedz iespēju darboties plašā matemātikas sfērā. Iddo Gal (1997) apraksta matemātisko 

lasītprasmi, kā prasmju, zināšanu, uzskatu, tendenču, domāšanas veidu, komunikācijas un 

problēmu risināšanas prasmi, kā kopumu, kas ir būtiska un  efektīva cilvēku matemātikas 

pielietošanai. Australian National Conference in 1997, kura  bija veltīta matemātikas 

lasītprasmes tēmai, nāca klajā ka matemātiskā lasītprasme ir aprakstīta: kā matemātikas 

pielietojums, lai sasniegtu konkrētu mērķi konkrēta kontekstā (AAMT, from Commonwealth,  

2000). Tajā pašā laikā  1997 gadā Austrālijas Nacionālās lasītprasmes vadlīnijas, matemātiskā 

lasītprasme ir aprakstīta kā efektīvs matemātikas pielietojums ar mērķi iesaistīt  matemātiskās 

prasmes mājās darbos, kā arī apmaksātā darbā un iesaistīt sabiedrības sociālajā dzīvē (Siemon, 

2000). Citi Austrālijas dokumenti pievieno klāt terminu kritiskā domāšana un efektīva saziņa, kā 

arī attiecīgi sagatavotības līmenis sekmīgām mācībām skolā un turpmākām studijām.  Singapūras 

mācību programmas (Edge, on the Internet)  zinātnieki uzskata, ka matemātiskās lasītprasmes 

centra ir problēmu risināšana, matemātiskās zināšanas, prasmes, procesi, attieksme un 

metakognīcīja. International Living Skills Survey ILSS matemātisko lasītprasmi definē kā spēju, 
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zināšanu, attieksmes, domāšanas, komunikācijas un problēmu risināšanas kopumu, kas ir 

nepieciešamas efektīvai kvantitatīvu situāciju atrisināšanai dzīvē un darbā. (ILSS, 2000). Atkal tas 

atspoguļojas matemātisko zināšanu un pasaules sasaistes pieprasījumā. Kā tendence 

International Mathematics and Science Study aptaujā, raksturo  cilvēkus ar matemātiskajām 

spējām, kā cilvēkus, kuriem ir matemātiskā jēdziena izpratne, kuri spēj pielietot matemātikas 

principus, interpretēt datus un sniegt risinājumus (IEA, 1998). Nedaudz vēlāk International 

Adults‘ Literary and Living Skills survey aptaujā (ALL), kura tika pabeigta   2002  un  2003 gadā 

matemātiskā lasītprasme tika definēta nevis kā neizmantoto prasmju resursu, bet kā aktīvas 

prasmju pielietošanas modeli vadoties pēc tā cik dažāds situācijas un problēmas konkrētais 

cilvēks spēj atrisināt un kā viņš uztver kvantitatīvo informāciju (Gal, 1999). Citi dokumenti no šīs 

pašas aptaujas matemātisko lasītprasmi definē ļoti vienkārši. „Zināšanas un prasmes, kuras ir 

nepieciešamas efektīvai matemātisko problēmu atrisināšanai dažādās situācijās” (Manly, 2000, 

p.3). Vadoties pēc According to the Programme for International Student Assessment (PISA) 

aptaujā tika pētīta matemātiskā lasītprasme piecpatsmit gadus vecos skolēnos pēc kuras  

matemātiskā lasītprasme tika skaidrota kā indivīda spēja atpazīt un saprast matemātikas lomu 

pasaulē, lai izveidotu pamatotus matemātisko problēmu risinājumus, izmantot matemātiku un 

iesaistītos tādās matemātiskās pieejās, kuras atbilstu attiecīgā indivīda esošajām un nākotnes 

vajadzībām un kuru rezultātā attiecīgais indivīds kļūtu konstruktīvs ieinteresēts pilnvērtīgs 

pilsonis(OECD, 1999). Vārda ‘’pasaule” definīcija nozīmē, ko cilvēks izmanto   sociālajā un 

kultūras vidē.  “Lietot un pielietot” nozīmē ne tikai izmantot matemātiku dažādu problēmu 

risināšanai, bet “matemātika” ar precīzu pielietojumu tās apstiprināšanai. Jan de Lange ir 

zinātnieka vārds, kuru pazīst, ja runā par matemātisko lasītprasmi. Viņam izdevās International 

Students’ Assessment surveys (TIMSS and PISA) aptaujā  un matemātikas ekspertu grupas 

aptaujā precīzi definēt matemātikas lasītprasmi. Pēc zinātnieka domām matemātiskā 

lasītprasme ir balstīta uz intelekta procesa spēju tik gala ar skaitļiem, datiem un problēmu 

risināšanu. Matemātiskā lasītprasme galvenokārt raksturo domāšanas veidu, bet ne tēmas un 

prasmes. Matemātiskā lasītprasme nav par cilvēka matemātikas zināšanu daudzumu, bet gan 

par to kā viņš tās zināšanas pielieto (Hughes – Hallett, 2003). Piedāvātajās definīcijās var saskatīt 

divas atšķirīgas koncepcijas. Daļa zinātnieku koncentrējas uz individuālām spējām lietojot 

kvantitatīvās metodes, savukārt pārējie par spēju atpazīt un izprast matemātisko metožu 

būtiskumu mūsdienu pasaulē. Daži no tiem akcentē kopīgās matemātiskās spējas, kamēr citi 

augstāko domāšanas līmeni. Tomēr no visām definīcijām par matemātisko  lasītprasmi nevar 

definēt tikai kā vienīgi matemātiskās zināšanas. Matemātiskā lasītprasme ir definēta vairāk kā 
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matemātiskās zināšanas, kas ir cilvēka prasme izmantot matemātiskās zināšanas praktiski un 

funkcionāli. Apkopojot matemātiskās lasītprasmes jēdzienu  kopsavilkumu Bass (2003) vārdiem, 

tā ir matemātisko zināšanu un spēju pielietot tās vai adaptēt konkrētam kontekstam. Īsāk sakot 

vadoties pēc  Hobden (2003) – noderīga matemātika.  

Matemātiskās lasītprasmes sastāvdaļu elementi 

No dažādiem matemātiskās lasītprasmes literatūras avotiem skaidri redzams, ka mazāk vai 

vairāk tie atšķiras. Nav iespējams izvēlēties vienu definīciju, kura pareizi izskaidrotu konceptu. 

Katra definīcija akcentē dažus svarīgus elementus. Tā kā ir grūti definēt, kas tieši ir matemātiskā 

lasītprasme ir arī grūti noteikt, ko nozīmē būt spējīgam izprast matemātisko lasītprasmi (Pugalee 

and Chamblee, 2000; Steen, 2004). Tāpēc ir būtiski spēt atšķirt svarīgos šī koncepta elementus: 

• Universālums. Matemātiskā lasītprasme ir domāta jebkuram cilvēkam, ne tikai 

dažiem profesionāļiem – nacionalitāte, dzimums un sociālais status nav svarīgs.. 

• Tēmu būtiskums. Tēmām jābūt reālām skolēniem un konkrētai cilvēku grupai 

ne tikai šobrīd bet arī nākotnē. Tas kas šķiet reāls studentiem, kuri mācas 

profesionālajā vidusskolā, lai kļūtu par celtnieku nav būtisks vidusskolas skolēniem. 

• Loģiskā (matemātiskā, kritiskā) domāšana. Tas nozīmē izvirzīt jautājumus, analizēt, 

skaidrot, izprast argumentus, apšaubīt hipotēzes, identificēt kļūdas spēt paredzēt 

nākotnē pieļaujamās kļūdas un izprast matemātiskā koncepta robežas, diferencēt 

atšķirīgas teorijas ( definīcija, teorēma, hipotēze, piemērs, prognozēšana, risinājumi 

u.t.t ). 

• Matemātiskā argumentācija. Pierādīšanas metožu zināšanas un kādas ir to pieejas, 

kā to argumentācija atšķiras, spēja sekot līdzi secībai, heiristiskās “jūtas”, 

matemātisko  argumentu izveide un izpausme. 

• Problēmu risinājumi. Problēmu izcelšana, formulēšana visos iespējamajos veidos. 

Dažādo stratēģiju problēmas situāciju risinājumu izpratne. 

• Loģisko un kvantitatīvo metožu pielietojums ikdienas problēmu 

risināšanā. Matemātika ir vienlīdz svarīga kā spēja lasīt un rakstīt.  

• Simbolu izpratne. Spēja pielietot algebras simbolus, spēja tos izlasīt un interpretēt. 

Pareiza matemātisko simbolu pielietošana gramatikā un sintaksē.  

• Telpiskā domāšana. Priekšmetu telpiskā vizualizēšana un to mijiedarbība kā arī 

spēja domāt telpiski.  
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• Praktiskās spējas. Zināšanas kā atrisināt kvantitatīvas problēmas, kuras lielākoties 

sastopamas mājā, mācoties vai darbā.    

• Matemātikas plašais pielietojums. Datu interpretācija. Diagrammu un grafiku 

lasītprasme, datu izskaidrošana, lēmumu pieņemšana, kļūdas avota atpazīšana. Dati 

ir visvarīgākā matemātiskās lasītprasmes daļa. Matemātikas zināšanas ir obligātas. 

Spēja plašā spektrā pielietot algebru, ģeometriju, statistiskās un varbūtības teorijas.   

• Matemātikas konteksts. Matemātisko elementu pielietojums vairākās konkrētās 

situācijās. Skaitīšanā, problēmu risināšanas stratēģijas sasniedzamā rezultāta 

raksturojums – viss balstās uz konteksta specifiku. Kontekstam ir jābūt reālam, 

pielāgotam skolēnu vajadzībām. Patiess konteksts starp vairākiem cilvēkiem var būt 

atšķirīgs. Tas kas vienam šķiet patiess citiem var šķīst nepatiess.  

• Kultūras aspekts. Matemātiskā lasītprasme ir specifiska katrā kultūrā. Matemātikas 

loma un būtiskums, zinātniskajos pētījumos, progresa attīstības procesā, sociālās 

realitātes redzējumā „ir sasaistīts” ar matemātiku. „Ērta sajūta” strādājot ar 

matemātiskajām idejām. Spēja viegli pielietot kvantitatīvās metodes. Spēja  intuitīvi 

analizēt interpretēt un pārbaudīt informāciju. „Saprašanās” ar matemātiku ir 

stāvoklis, kas iet pretrunā ar  „bailēm no matemātikas“. Nonākot līdz šim posmam 

matemātiskā lasītprasme ir tik pat vienkārša kā valoda un rakstīšana.  

• Matemātiskā saziņa.  Spēja izteikties matemātikas valodā – runājot, rakstot, 

vizualizējot. Citas personas matemātiskās valodas izpratne. Datu un rezultātu 

prezentēšana. Spēja atšifrēt un kodēt “tulkot” no matemātiskās valodas vai tajā ar 

dažādām vizualizēšanas formām, matemātiskiem objektiem un situācijām. Spēja 

izvēlēties attiecīgas un derīgas vizuālās formas.  

• Darbs ar informāciju. Informācijas meklēšana, apkopošana, analizēšana, sadalīšana. 

Eksperimentēšana. Hipotēzes izvirzīšana un pārbaudīšana. Spēja veikt 

eksperimentus. Plānošana. Situācijas simulācija. Problēmu formalizēšana un 

strukturizēšana, likumu vispārināšana to meklēšana, secinājumu veikšana, sarežģītu 

sistēmu savstarpējās attiecības, realitātes izteikšana izmantojot matemātikās 

uzbūves, modeļu izveidošana un validācija. Tehnoloģiju un matemātisko 

instrumentu pielietojums. Datu apstrāde ar datoru, skaitīšana. Spēja izmantot 

aprēķinus un citus instrumentus, lai skaitītu.  Spēja pielietot kalkulatorus un citus 

matemātiskos instrumentus. Attieksme. Matemātikas izpratne kā vērtība. Visi šie 

matemātikas lasītprasmes elementi ir interaktīvi. Daži no minētajiem elementiem 
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dažkārt tiek saukti par matemātiskām prasmēm (OECD, 1999; Niss, 2003; Carss, 

1997).  Ir svarīgi pievērst uzmanību tam, ka matemātiskā lasītprasme koncepcijā nav 

tikai prasmes, kas ir noderīga matemātiskajā lasītprasmē, pat tad, ja tikai noder 

dzīvošanai mūsdienu sabiedrībā. Saskaņā ar The Quantitative Literacy Design Team 

(2001), atsevišķi apgūtas matemātiskās lasītprasmes no konteksta nebūs efektīva, tā 

nav kā daudzi domā, ja prasmes reiz tiek apgūtas, tās varēs pielietot dažādos 

kontekstos. Turklāt matemātiskā lasītprasme nav tēma un apakštēma (Briggs, 2002). 

Vadoties pēc Gillman (1999), matemātisko lasītprasmi var apgūt ne tikai studējot vai 

mācoties matemātiku, bet arī apgūstot citus priekšmetus. Pārējie zinātnieki ir daudz 

stingrāki. Piemēram, Schneider (2004) norāda, ka nav citu priekšmetu, ar kuriem 

varētu apgūt matemātiku. Skovsmose (2004) arī valstīs nav nekādas programmas, 

nekādas “vienīgais ceļš’’ matemātiskajā lasītprasmē. Matemātikas stundas sniedz 

pamatzināšanas un prasmes, kas nepieciešamas matemātiskajai lasītprasmei, kamēr 

citi priekšmeti nodrošina nepieciešamo kontekstu matemātiskajai lasītprasmei. Pēc 

dažādu zinātnieku domām matemātiskā lasītprasme ir vairāk atkarīga no pētāmā 

priekšmeta. (Briggs, 2002; Orrill, 2001; Hughes-Hallett, 2001; Steen, 2001). Arī citi 

domā, ka matemātiskā lasītprasme ir vairāk kā māksla nekā zinātne. (Ellis, 2001). Ir 

iespējams konstruēt matemātiskās lasītprasmes modeli un izglītības konceptu, kas 

atspoguļo visus šajā nodaļā minētos elementus un sagrupē tos jēgpilnās grupās 

(zīmējums 2) Modeļa centrā - zināšanas, kas ir būtiskās matemātiskai lasītprasmei. 

Tam jāatbilst trim nosacījumiem: universālitātei, kontekstualizācijām un būtiskām 

tēmām. Otrajā aplī aplūkoti temati, kas nodrošina matemātisko lasītprasmi: 

attieksme, tehnoloģijas, komunikācija. Trešajā aplī – procesi, darbības, stratēģijas. 

Kultūras aspekta ietekme ar matemātiku nonāk pie terminiem un rezultāta. 

Aptauja [8] rāda, ka studentiem ir grūti atpazīt problēmu, norādīt iemeslus, sasaistīt 

zināšanas, izskaidrot un argumentēt. Šīs spējas ir saistītas ar matemātiskajām spējām, kuras 

apgūst matemātikas izglītības procesā. Šī iemesla dēļ, ir svarīgi noskaidrot, kādas izglītības 

metodes piemērotas Z paaudzes bērniem, mums jāizvēlas, kuras no metodēm mums ir 

piemērotas un strādās.    

Empīriskā izglītības metode: Kolb [3] pierādīja, ja mēs gribam mācīties kvalitatīvi, mums ir 

jāiziet četri posmi, kas atbilst modeļu daļām: teorija, eksperimenti, prakse, pārdomas 

(pārdomas, kas ir izpratne, paškontrole, apdomāšana vai pieņemtā teorija atbilst matemātikas 

  



 

14 GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209 

http://goscience.com  

teorijai [2]). Kolb uzsver, ka nav būtiski no kuras pozīcijas mēs sākam mācīties. Būtiski lai visas 

cikla daļas tiktu realizētas. Austrumeiropas valstīs pielieto matemātikas mācīšanas metodi, 

piemēram, sāk ar teoriju plašo pielietojumu. Rietumeiropas valstīs ir pielietota empīriskā 

metode, kad mācīšanu sāk ar eksperimentiem. Rietumeiropas valstīs skolēnu matemātikas 

mācību grāmatā, katra tēma sākas ar daudz piemēriem, kas ir saistīti ar reāliem procesiem. 

Procesu mērķis ir uzkrāt skolēnu zināšu pieredzi, kuru skolēns vispārina formulējot hipotēzi.   

 

1 attēls. Empīriska mācīšanās – mācīšanas modelis (pielāgots atbilstoši Boud, Pascoe, 1978, 

5. lpp.).  

Izglītojamais empīriskās mācīšanas ceļā iespējams pats nonāks līdz patiesībai. [2]. Bet 

matemātikas eksperimentā nav noteikti pareizuma kritēriji, tāpēc tas jāpierāda ar hipotēzi. 

Tādejādi Koba cikls iet apkārt, izglītojamais vadās pēc teorijas no cilvēku vispārīgās pieredzes. 

Iespējams sākt mācīties no prakses, piemēram, formulēt konkrētu uzdevumu vai reālu 

problēmu. Tad mēs atspoguļojam, ko mēs zinām precīzi par problēmu, izveidojam plānu un 

meklējam teorijā, ko mēs zinām par to problēmu un ko varam izmantot. Šādu mācīšanās veids ir 

orientēts uz problēmu risināšanu. Visas daļas ir grūti izpildīt mācību stundas laikā (lai izdarītu 

visu vajadzīgo ir nepieciešamas prasmes un laiks, kas ir atšķirīgs katram indivīdam. Šī iemesla dēļ 

dažas daļas tiek uzdotas kā mājas darbs. Dotajā mācību modulī daļa no prakses un 

refleksijas(paškontrole) bieži tiek atstāts kā mājas darbs. Empīriskajā mācīšanas metodē 

eksperimentālo daļu iesaka atstāt kā mājas darbu un uz mācību stundu viņš ierodas ar uzdevuma 

hipotēzi. Šajā gadījumā mācīšanas process tiek veikts divās daļās (2).   

Iekšējais cikls – mājas darbi, ārējais – komandu darbs, kurš izveidots lai iekšējo ciklu 

neizjauktu. Tajā pašā laikā darbs tiek kontrolēts. Dažreiz uzdevumu daļas var būt atstātas kā 

mājas darbs (lai veiktu paškontroles testu), jo skolotājs zina skolēnu pieļautās kļūdas pirms viņi ir 

ienākuši klasē un tādejādi dodot vairāk laiku diskusijai. Z paaudzes bērni labprātāk strādā 
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individuāli ( iekšējais cikls) un viņiem patīk izteikties, kad ir grupā (diskusijas ārējais cikls). Šis 

modulis ir veidots viņiem. Vienīgā atlikusī lieta ir iesaistīt tehnoloģijas. Tās ir nozīmīgas, kad nav 

blakus skolotāji vai organizējot palīdzību skolotājiem. Tādejādi, ārējā cikla realizācijai 

nepieciešamais ( mācīšanas programmas, skolēnu mācību grāmatu saturs, paškontroles 

materiāli, brīva pieeja mācīšanas materiāliem) ir pietiekošs, lai tiktu ieviest mācīšanās vidē ( šis 

modelis tiek izmantots KTU).  Testi ir noderīgi paškontrolei (lai pārbaudītu strādāšanas spējas), 

lai pēc uzdevuma veikšanas skolotājs varētu redzēt skolēnu pieļauto kļūdu statistiku, kā arī lai 

organizētu diskusijas. Rodas jautājums, lai šis modelis strādātu veiksmīgi? Kas ir nepieciešams, 

lai modelis strādātu veiksmīgi. 

Iespējamās problēmas modeļa īstenošanā: 

Matemātisko un zinātnisko tekstu pētījuma rezultāti apliecina, ka skolēni nespēj skaidri lasīt 

un izprast matemātiskos tekstus [8].  Lai gan vidusskolēnu skolu mācību programmas garantē  

matemātiskās lasītprasmes (ietver sevī prasmi lasīt) nodrošina izpratni, matemātiskie teksti tiek 

vāji pārbaudīti eksāmenu laikos. Šī iemesla dēl skolā  tam daudz uzmanība netiek pievērsta. 

Tāpēc ir grūti lasīt matemātiskos tekstus. Kā rezultātā tikai apdāvinātākie skolēni ir spējīgi 

mācīties vadoties pēc šī modeļa.  Mūsdienās Z paaudzes bērni ir skolās, bet izglītības process ir 

skolotāju kompetencē. Lai gan tas  nav saistīts tikai ar skolotāju. Skolotājs nespēj strādāt 

tradicionāli. Pēc iespējas ātrāk jāorganizē atvērtie kursi ( vai vietējie Moodle vidē) un 

paškontroles testi būtu jāveic internet.  Varbūt šis modelis visiem skolēniem un vecākās 

paaudzes skolotājiem nebūs pieņemams, jo tradicionālā mācīšana tiek plaši pielietota. Tādējādi 

ir nepieciešamas papildu skolotāju kompetences, lai viņi spētu pārvaldīt jaunās tehnoloģijas un 

virtuālo vidi. Z paaudzes bērnu vidū, kas sastopams arī citās paaudzēs ir mazāk talantīgu bērnu, 

kuri nav spējīgi pastāvīgi mācīties.  

 

Šo paaudzi izceļ fakts, ka tajā ir bērni mācīšanās spējām. Kā rezultātā ierastās mācīšanas 

metodes būtu jāizmanto kopā ar alternatīvajām. Skolotājs strādātu vienlaicīgi ar diviem 

modeļiem. Tie kuriem būti problēmas mācīties individuāli, būtu iespēja doties pie skolotāja, bet 

vājākiem skolēniem būtu iespēja pildīt mājas darbu (paškontrole) elektroniskā vidē.  Bet tādejādi 

skolotājs būtu vairāk pārslogots: strādāt ar skolēniem, kuriem ir dažādi līmeņi un elektroniskās 

vides materiālu izveidošanu. Sekojoši jauniem izaicinājumiem nepieciešami jauni lēmumi 

izglītības politikā, kas tendēti uz lielāku skolēnu un programmu dažādību. Tā kā Z paaudzes 
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bērniem ir problēmas ar informācijas vispārināšanu un sistematizēšanu, matemātikas un 

zinātnes izglītības procesā nepieciešams ieviest vairāk uzdevumus, kas saistīti ar šīm problēmām. 

Galvenais jautājums būtu “Kāpēc lietas jādara tieši tā?”. Izvērstā mācīšana tiktu aizvietota ar 

dziļāku izpratnes mācīšanu. Šī iemesla dēļ pārāk padziļināts saturs būtu šķērslis pieredzētajam 

mācīšanās – mācīšanas modelim, jo tas prasa vairāk laika no skolēna puses. Ļoti būtisks ir 

atbalsts. Izmantojot zinātnes metodoloģiju pētījumu datu interpretēšana, kreatīvo zināšanu 

saskaitīšana ar vairākiem priekšmetiem, lai atpazītu un atrisinātu reālas problēmas, skolēniem 

vēl joprojām ir grūti. 

Saskaņā ar TIMSS pētījumu galvenie iemesli ir šādi: 

• skolām ir vajadzīgi zinātniski laboratorijas darbi;  

• dabaszinātņu  skolotājiem trūkst spēju atbilstoši organizēt eksperimentus;  

• dabaszinātņu skolotājiem trūkst spējas efektīvi izmantot izglītības vidi - ne tikai skolā, 

bet arī ārpus tās;  

• dabaszinātņu skolotāji reti izmanto modernās un komunikatīvās tehnoloģijas. 

Dabaszinātņu pamatprogrammas daļas ir sadrumstalotas, nesaskaņotas un šo iemeslu dēļ 

skolēnus nav izdevīgi mācīt visaptverošu pieeju kultūras un pasaules domāšanā un problēmu 

risināšanā. Praktiskās mācīšanas metodes neveicina skolēnam piedzīvot prieku pētot vidi un dod 

individuālu ieguldījumu sabiedrībai svarīgu problēmu risināšanā. 

Reti tiek ieteikts studentiem individuāli formulēt 

hipotēzi, plānot vai veikt izpēti. Mērķa īstenošanai 

no dabaszinību izglītības tiek izvirzīti sekojoši objekti:  

1.aktualizēt dabaszinātņu izglītības saturu izglītojamo 

dabaszinātņu kompetences pilnveidei;  

2.cilvēkresursu pilnveide dabaszinātņu izglītībai; 

3.materiālo resursu pilnveidošanai. Skolēnu 

dabaszinātņu kompetence veidojas uz zināšanām un 

prasmi tās pielietot, spēju kritiski analizēt dabas 

parādības, veikt pētījumus, radoši un inovatīvi risināt 

problēmas ņemot vērā nepieciešamību pēc dabiskās vides 
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un sabiedrības. Mācību programmā galvenā uzmanība tiek pievērsta skolēnu kompetenču 

attīstībai būtiski mainot mācīšanās procesu un zināšanas. Lai šīs pārmaiņas notiktu skolotājiem ir 

svarīgi izvēlēties un pielietot mūsdienīgas un efektīvas mācīšanās metodes.  

Vairāk un vairāk pētījumi parāda, ka skolēni mācās efektīvāk, ja viņiem ir iespēja iesaistīties 

“autentiskās – mācību –aktivitātēs”, kur ir nepieciešams lietot zināšanas, lai atrisinātu reālas 

dzīves problēmas. Ir pierādīts, ka pozitīva ietekme uz mācīšanos ir aktīvai un labi organizētai 

darbībai klasē, kad mācīšanās procesā tiek iesaistītas aktīvas mācīšanās metodes, tas ir 

palīdzēt strukturizēt zināšanas, apsvērt alternatīvas, veikt pētījumus, rakstīt, analizēt un 

komunicēt efektīvi. (Education Development Centre, 2009) Skolotāji klasēs saskaras ar 

specifiskiem izaicinājumiem  – radīt īpašu mācību pieredzi, kas palīdzētu attīstīt studentiem savu 

izpratni par zinātni un palīdzētu sasniegt funkcionālās akadēmiskās lasītprasmes mērķi. (Allchin, 

2014) Izmantojot biežāk dabaszinātnes izpētes metodes, skolēniem ir iespēja izzināt, vizuāli 

ieraudzīt objektu vai parādību. Studentiem ir jāmāk eksperimenta plānošana pēc iespējas ātrāk 

un pēc iespējas vairāk jāveic izpētes darbi visas darbības jomās. 

(Bikute, Dzikaviciute, Vascenkiene, 2009) Sabiedrībā dabaszinātnes lasītprasmes lielā mērā ir 

atkarīga no dabaszinātņu pasniedzēju kompetences. Dabaszinātņu skolotājam ir jābūt labai 

mācīšanas tehnikai un labai (jāatbilst mūsdienu dabas pasaules koncepcijām par pasauli) 

izglītībai dabaszinībās.   (Lamanauskas, 2005) Skolotājam ir jādod iespēja studentam piedzīvot 

panākumus, izziņas un atklāšanas prieku, neatkarīgi no viņa vecuma vai spējām, tāpēc ir svarīgi 

nodrošināt diferencētākus un individualizētākus uzdevumus. Spēja mācīties ir viena no 

nozīmīgākajām dabaszinātņu izglītības sastāvdaļām. Jaunās lietas ir vieglāk asimilēt un saprasts, 

kad mācīšanās atbilst skolēnu individuālām vajadzībām. Skolotājs organizē aktivitātes tā lai 

skolēns mācītos pielietot dažādas mācīšanās stratēģijas, izvēlēties visefektīvākās metodes 

un izveido vienu konkrētu mācīšanās sistēmu.  (Bikute, Dzikaviciute, Vascenkiene, 2009) 2012. 

gadā  pasākumā XV International Science Symposium ko 

organizēja International Society for the Study of Natural and Technological Education(Clement, 

Quessada, Castera, 2012), savā pētījumā  zinātnieki pievērš uzmanību faktam, ka skolotāju vidū 

ir dažādi un atšķirīgi dzīves koncepti, evolūcijas teorijas un ģenētiskais determinisms u.t.t. 

Zinātnes un sabiedrības savstarpējās attiecības kā arī būtiskas sinerģijas zinātnisko zināšanu, 

vērtības un sociālās prasmes. Kāda veida mācīšanas – mācīšanās metodes tik izmantotas un 

kādas mācīšanas – mācīšanās (stils) vai stratēģijas tiks pielietotas, skolēnu motivēšana mācīties 

vēl joprojām ir viens no būtiskākiem aspektiem, lai mācītu un mācītos.  G. Petty uzsver, ka 

motivācija ir vienlīdzīga tam cik daudz skolēns cer sasniegt mācīšanās procesā un cik daudz viņš 
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novērtē mācīšanos. Dažādu mācību priekšmetu integrēšana uzlabo izglītības procesu un 

veido vispārējās pasaules zināšanu bāzi. Integrētas stundas palīdz novērtēt kā skolēni spēj 

pielietot savas zināšanas, kādas spējas un prasmes nepieciešamas 

uzlabot. European Commission (2009) atzīst ka mācīšana un mācīšanās vidē ir viss būtiskākais 

inovatīvais veids kā skolēniem pasniegt ilgtspējīgas attīstības konceptu. Dabisks izglītības process 

mijiedarbojas ar sabiedrības mainīgajām vajadzībām. Skolēnu dotībām vajadzētu būt perfektā 

līdzsvarā ar jaunākās paaudzes mainīgo vērtību sistēmu (Motiejunaite etc., 2013). 

Mūsdienās dabaszinību apguvi bagātina virtuālie eksperimenti un interaktīvie mācību elementi. 

Koncentrēšanās uz informāciju tehnoloģiju promotēšanu ir drauds mācīties dabas parādības 

virtuālajā vidē, neatrodoties specifiskā mācīšanās vidē. (Motiejunaite etc., 

2013). Dabaszinību izglītības mācību procesā pielietotās metodes ir:   

• Pielietot mācīšanas metodes iesaistot skolēnus teorētiskajā vai praktiskajā 

darbā, ievirzot viņus pētīt realitāti, izmantojot pētnieciskos darbus un iedrošinot viņus 

būt aktīviem izglītības procesā. 

• Pētījuma metodes iedrošina skolēnus loģiski domāt, izvēlēties pārliecinošus 

argumentētus un veidot evolucionāru procesu. Skolēni meklē, skatās, modelē un veic 

visu procesu kopā. 

• Praktisko metožu pielietojums kreatīvi attīsta skolēnu spējas un prasmes. Spējas 

kuras tiek pielietotas darbojoties praksē kļūst par apzinātu mācīšanās pamatu. 

Informatīvās mācīšanas metodes tiek izmantotas, lai atbildētu uz skolēnu jautājumiem, 

padziļinātu un pilnveidotu viņu dabaszinību zināšanas.  

• Piedāvātās un noderīgās mācīšanas metodes ir svarīgas, lai iztrūkstošos 

elementus un palīdz skolotājam kreatīvi vadīt mācību procesu. 

• Moduļu veidošanas metodes.  

Dabīgi mācoties objekti un viņu attēli iedrošina skolēnus gūt zināšanas no apkārtējās vides, 

pielietojot tos lai veidotu jaunus modeļus un problēmu risināšanas veidus, lai analizētu iegūto 

informāciju un veidotu vispārinājumus. Dabiski veidojot pētījumus tiek paplašināta izpratne par 

dabas parādības to procesiem, fiziskās un dzīvās sistēmas norisi. (Motiejunaite etc., 

2013). Brazilju pētnieki pēc skolu mācību grāmatu analizēšanas (Lopes Pinhao, Martins, 2012) 

piemin, ka ir skaidri redzama sociālā un ekonomikas saistība (piemēram, ilgtspējīgs dzīves 

kvalitātes patēriņš), biomedicīnas (piemēram, patogēna novēršana), higiēnā (piemēram, 

atkritumu šķirošana, piesārņošana) un ekoloģija (piemēram, bioloģiskā daudzveidība, dabīgie 
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resursi) sastāvdaļas. Mācību grāmatās aprakstītie procesi ir sarežģīts un rūpīgs darbs sevī 

ietverot ne tikai pētniekus, bet arī skolotājus. Uzmanība tiek pievērsta nepieciešamībai izcelt 

dabaszinātnes izglītību pozitīvā aspektā. Citu resursu pielietojums aizstāj mācību grāmatu 

izmantošanu.  

Audio-vizuālie resursi dabaszinību stundās tiek bieži pielietoti, lai motivētu skolēnus 

interpretēt kompleksus dabaszinību konceptus un dažādu dabas parādību analizēšanu. Lai gan 

pētījumi pierāda, ka skolotāji nav pietiekami labi sagatavoti efektīvi izmanto audio-vizuālos 

resursus. (KistlerVidal, Coimbra Rezende Filho, 2012) Pētījuma rezultāti parāda, ka skolotājiem 

nepieciešams labāk izprast praktisko audio-vizuālo materiālo pielietojumu, lai veicinātu 

skolēnu reaktivitāti. (Lamanauskas, 2013) Izglītības programmām un mācību grāmatām 

vajadzētu ievirzīt skolēnos labāku izpratni par starpdisciplināro komunikāciju, izvairoties no 

stingriem zinātnes ierobežojumiem. Zinātne un tās izpratne tiek vienmēr pasniegtas un izprastas 

savā ciešajā kontekstuālajā  saistībā ar  tehnoloģijām, sabiedrību un kultūru.  

Secinājumi 

1. Nav viena konkrēta termina, kas izskaidrotu matemātikas un zinātniskās lasītprasmes 

jēdzienu. Zinātniskajā literatūrā šo jēdzienu attiecina kā numerāciju, kvantitatīvo 

lasītprasmi, matemātisko lasītprasmi, bet ir arī citi nosaukumi: kvantitatīvs pamatojums, 

kvantitatīvās prasmes, matemātiskās prasmes, matemātiskās kompetences, 

matemātiskās spējas, matheracy (matemātika), mathemacy (matemātika), funkcionālā 

skaitļošana, funkcionālā matemātika u.t.t 

2. Matemātika un dabaszinības nav tas pats, kas matemātikas un dabaszinību lasītprasme. 

Zinātnes ir visaptverošas, abstraktas, neatkarīgas no sabiedrības, nepolitiskas, precīzas 

un paredzamas. Matemātiskā un zinātniskā lasītprasme tieši pretēji: konkrētā kontekstā, 

atkarīga no sabiedrības un politiskā viedokļa, aptuvena un neparedzama.   

3. Nav vienas konkrētas, pareizas matemātikas un dabaszinību lasītprasmes definīcijas.  

4. Matemātikas un dabaszinības lasītprasmes modeļa elementi:  nepieciešamās zināšanas, 

universālums, tēmu aktualitāte, loģiskā domāšana, lēmumu pieņemšana, skaitļu “izjūta”, 

simbolu “sajūta”, telpiskā domāšana, praktiskās prasmes,  datu interpretācija, 

nepieciešamās matemātiskās zināšanas, matemātikas izpratne kontekstā, kultūras 

aspekts, pārliecība matemātiskas zināšanās, zinātniskā komunikācija, dati un rezultātu 

pasniegšana, darbs ar informāciju, eksperimentēšana, modelēšana, tehnoloģiju un 

matemātisko instrumenti pielietojums, zinātnes likumi 
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5. Veidi un metodes efektīvai matemātiskās un dabaszinību lasītprasmes attīstībai: pētīt, 

meklēt, mācīties reālajā vidē, vingrinājumi, praktiskie projekti, modelēšana un 

interpretācija.  

6. Mācīšanās vide: reāli un virtuāli, integrēti audio-vizuāli, digitāli un reālās dzīves pētījuma 

objekti. 

7. Skolotājiem nepieciešamas kompetences matemātikas un dabaszinātnes attīstībā: 

produktīvi izmantot mācību vidi ārpus klases; organizēt eksperimentus, integrēt 

modernās tehnoloģijas; būt spējīgam attīstīt kompetences mācīties mācoties. 
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2. NODAĻA: Zinātnisko terminu 
vārdu krājuma pielietojuma 
nozīme 

Autors: Alise Betina, Riga State 
Technical School, Latvia 

 

Zinātne ir disciplīna, kas būtiski atkarīga no skolēnu spējas saprast jaunus terminus un 

konceptus. [1] Skolēniem var sagādāt problēmas izpratne kā zinātniskā informācija ir pasniegta 

un organizēta (skaitļos, diagrammās, grafikos, un zīmējumos); ar tehnisku vai specializētu vārdu 

krājumu, lai izskaidrotu zinātniskas idejas un konceptus; un ir problemātiski saprast sintakses 

struktūras, kuras tiek izmantotas, lai izteiktu sarežģītus zinātniskos procesus un konceptus. [2]  

Spēcīgs uzsvars uz vārdu krājumu palīdz skolēniem saprast un komunicēt izmantojot attiecīgo 

terminoloģiju, attēlu piesaiste padara mācīšanos jautrāku. Pētījumi parāda, ka vārdi un teksts 

dod iespēju attēlu novietojumam aktualizēt atmiņu.  [1] Vārdu krājuma zināšanas ir būtiskas jo 

tās sevī ietver visus vārdus kuri mums ir jāzina, lai aktualizētu iepriekš iemācīto, izteikt mūsu 

idejas un efektīvi komunicēt, un mācīties par jauniem konceptiem. Skolēnu vārdu krājuma 

zināšanas ir ļoti saistītas ar akadēmiskiem sasniegumiem, jo skolēni kuriem ir plašāks vārdu 

krājums spēj saprast jaunas idejas un konceptus ātrāk, nekā skolēni ar ierobežotu vārdu 

krājumu.  Vārdu krājums ir nepieciešams, lai saprastu lielāko daļu tekstu. Ir situācijas kurās 

skolēns zina visus vārdus attiecīga teksta daļā, bet to teksta galveno domu neizprot, ja viņam nav 

iepriekš zināšanu konkrētajā tēmā. Lai produktīvi izmantotu vārdu krājumu skolēnam jābūt 
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iepriekšējām zināšanām par konkrēto tematu. 

Tas skolēnam dod iespēju sasaistīt vārdu 

kombinācijas un izvēlēties pareizo 

no vārākajām vārdu nozīmēm. [3] 

 

 

 

 

 

Pētījumi parāda, ka vieno no 

vislielākajām grūtībām mācoties zinātni ir iemācīties zinātnes valodu. Valoda ir liela barjera (ja 

ne vislielākā barjera) lielākai daļai skolēnu mācoties zinātni. Pievērst vairāk uzmanības valodai ir 

viens no svarīgākiem uzdevumiem, kas var tik veikts, lai uzlabotu izglītības kvalitāti. Mācīties 

zinātnes valodu ir svarīga daļa (pat ja ne vissvarīgākā) zinātnes izglītībā. Katra zinātnes stunda ir 

arī valodas stunda. Koncentrēšanās uz vidusskolas izglītību lielākoties balstās uz zinātni, kā 

praktisko priekšmetu, jo zinātne ir daļēji empīrisks priekšmets. Bet daudziem skolēniem lielākais 

šķērslis mācoties zinātni – kā arī vissvarīgākais sasniegums – ir iemācīties tās valodu. Viens no 

svarīgākiem zinātnes aspektiem ir izmantoto vārdu daudzpusīgais pielietojums. [4] 

Lasīšana, rakstīšana un cita komunikācija zinātnē pieprasa unikāla vārda krājuma 

pielietojumu, skolotājai vajag saprast kā šo vārdu krājumu padarīt skolēniem pieejamāku un likt 

viņiem konstanti izmantot to autentiskos tekstos Daļa no disciplinārās lasītprasmes ir atbalstīt 

skolēnus lai tie būtu spējīgi komunicēt kā zinātnieki, kas nozīmē ka viņiem vajag izmantot 

zinātnes valodu. [5] Skolēnu lasīšanas daudzumu ietekmē viņu vārdu krājuma zināšanas. 

Skolotājam vajag palīdzēt skolēniem izprast pieredzi un nodrošināt ar konceptiem un 

terminoloģiju, tad kad viņi tam ir gatavi. [2] Skolotājiem vajadzētu izmantot iespējas, lai 

pilnveidotu skolēnu interesi vārdos, kā tos pielietot un izprast, kā vārdi un koncepti 

ir sasaistīti dažādos kontekstos. Skolotājam jānodrošina skaidri izskaidrojumi un piemēri ar šo 

vārdu nozīmēm vairākos kontekstos, jānodrošina skolēni ar iespējām diskutēt, analizēt vārdus. 

Likt skolēniem pārrakstīt definīcijas viņu pašu vārdiem. Dot piemērus ar situācijām, kurās šos 

vārdus pielietot sniegt sinonīmus ( antonīmus ,kad iespējams) un veidot teikumus izmantojot 

vārdu, kurš skaidri norāda vārda nozīmi. Dažreiz ir noderīgi likt skolēniem izmantot vairāk kā 

vienu jaunu vārdu teikumā, jo tas viņiem liek meklēt saistības ar vārdiem. Tiešas instrukcijas 

konkrētiem vārdiem sevī ietver vairāku vārdu nozīmju mācīšanu, dažādas vārdu asociācijas ( kā 
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piemēram , antonīmus un sinonīmus), un vārdus konceptus( kā saistītus vārdu konceptus un 

kategorijas). [3] 

 

Skolēni ir jāmāca visos priekšmetos, 

lai viņi varētu pareizi un atbilstoši 

izteikties, kā arī pareizi un 

saprotami lasīt. Rakstiski skolēniem 

jāiemāca izmantot pareizu 

pareizrakstību un pieturzīmes un 

ievērot gramatiskās normas. Tāpat 

viņiem būtu jāmāca organizēt savu 

rakstīšanu loģiskā un sakarīgā 

formā. Runāšanā skolēniem jāmāca 

lietot valodu precīzi un pārliecinoši. Runāšanā skolēniem jāmāca lietot valodu precīzi un 

pārliecinoši. Skolēniem jāiemāca uzklausīt citus, kā arī konstruktīvi reaģēt un balstīties uz viņu 

idejām un uzskatiem. Lasīšanā skolēniem jāiemāca stratēģijas, lai palīdzētu viņiem lasīt ar 

izpratni, atrast un izmantot informāciju, sekot procesam vai argumentācijai un apkopot, kā arī 

sintezēt un pielāgot to ,ko viņi mācās no savas lasīšanas. Skolēniem jāiemāca mācību priekšmetu 

tehniskā un speciālā leksika, kā arī šo vārdu lietošana un rakstīšana. Viņiem arī jāiemāca dažādu 

priekšmetu izpratnē un izpausmēs izmantot valodas modeli, kas ir vitāli svarīgs. Tie ietver 

teikumu, rindkopu un tekstu izveidi, ko bieži izmanto kādā tēmā (piemēram, valoda, lai izteiktu 

cēloņsakarību, hronoloģiju, loģiku, izpēti, hipotēzi, salīdzinājumu, kā uzdot jautājumus un 

izstrādāt  argumentus). [4]  

Pēdējos gados pedagogi arvien vairāk apzinās, cik svarīga ir leksikas zināšanas savu 

studentu akadēmiskajā dzīvē. Leksikas zināšanas ir būtiski svarīgas teksta izpratnei, un tās ir 

visefektīvākās, ja jaunie vārdi attiecas uz studentu pašreizējo leksiku un pamatzināšanām. 

Efektīva leksikas pamācība nodrošina daudzveidīgu ekspozīciju, izmantojot bagātīgas un 

daudzveidīgas darbības, kas ir jēgpilnas un atbilstošas studentiem, kuri apgūst dabaszinības. Tas 

palīdz viņiem iegūt īpašumtiesības un izpratni par vārdiem, nevis vienkārši apgūt tos pietiekami 

labi, lai izturētu pārbaudījumu [6].  

Viens no senākajiem atklājumiem izglītības pētniecībā ir spēcīgā sakarība starp leksikas 

zināšanām un lasītprasmi. Vārdu zināšanas ir ļoti svarīgas, lai lasītu izpratni, un tās nosaka, cik 

labi skolēni spēs saprast tekstu, ko viņi lasījuši pamatskolā un vidusskolā. Izpratne ir daudz vairāk 
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nekā vārdu pazīšana un to nozīmes atsaukšana atmiņā. Tomēr, ja studentam nav zināma teksta 

pietiekami lielas daļas nozīme, izpratne nav iespējama. [3]  

Pēdējo 30 vai 40 gadu laikā daudzi pedagogi ir ierosinājuši, lai satura jomas skolotāji 

satura norādījumos “ievietotu” lasīšanas stratēģijas, piemēram, mācītu zinātnes vārdu krājumu. 

Tomēr, lai gan lasītprasmes un stratēģiju mācīšana ir vērtīga, zināšanas par prasmēm un 

stratēģijām ir tikai neliela daļa no tā, kas padara efektīvu mācību tekstu lasītāju. Pētījumi liecina, 

ka zinātnes lasīšanai nepieciešamas arī disciplīnai specifiskas fona zināšanas. Ir pastāvīgi 

pierādīts, ka precīzas satura zināšanas pirms teksta izlasīšanas ļauj droši prognozēt teksta 

izpratni [2].  

Skolēniem ļoti atšķiras vārdu zināšanas, kuras viņi izmanto skolā. Viņu sociālekonomiskā 

situācija un valodas lietojums viņu mājās un sabiedrībā var būtiski ietekmēt iespējas paplašināt 

viņu vārdu krājumu. Dažiem studentiem ir ierobežotas leksikas zināšanas valodas apguves 

invaliditātes dēļ. Laba mutvārdu leksika (vārdus mēs lietojam, runājot un klausoties) ir saistīta 

tieši ar vēlākiem panākumiem lasīšanā, un skolēni, kuriem ir plašāks vārdu krājums bērnudārzā, 

kļūst labāki lasītāji nekā tie, kuriem ir ierobežota leksika. Ir būtiska atšķirība leksikas zināšanās, ar 

kurām skolēni runā sākumskolas klasēs un šī plaisa paplašinās skolēnu 

progresu nākamajā izglītības posmā, kas atspoguļojas viņu atzīmēs. Skolēniem, kuriem trūkst 

atbilstošas leksikas, ir grūti iegūt jēgu no tā, ko viņi lasa, tāpēc viņi lasa mazāk, jo viņiem ir grūti 

lasīt. Rezultātā viņi iemācās mazāk vārdu, jo viņi nelasa pietiekami plaši, lai sastaptos un apgūtu 

jaunus vārdus. No otras puses, skolēni, kuriem ir labi attīstītas leksikas, lasa vairāk, kas uzlabo 

viņu lasīšanas prasmi, un viņi apgūst vairāk vārdu. [3]  

Pamatzināšanas ir studenta pieredze un zināšanas par pasauli. Dažiem zinātniskajiem 

vārdiem ir gan ikdienas nozīme, gan 

zinātniska nozīme. Svarīgi ir informēt 

skolēnus par šīm atšķirībām. Lai veicinātu 

pareizu lietošanu, nepieciešama 

pastāvīga pastiprināšana. Būtu skaidri 

jādefinē zinātniskas definīcijas vārdiem 

un to atšķirības, kas veidotas no ikdienas 

nozīmes. Daudzi zinātniskie vārdi ir 

izstrādāti sistemātiski. Šī apzināšanās var 

palīdzēt skolēniem saskatīt paraugus un 

tādējādi attīstīt viņu zinātnisko izpratni, 
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piemēram, zinot, ka vārds sakne “hlors” nozīmē “zaļš” un ka savienojuma nosaukumā tas varētu 

liecināt par hlora atoma klātbūtni. Tas palīdzēs saprast. Nepareizi uzrakstīts vārds var novest pie 

tā, ka šie raksti tiek neuztverti. Palīdzēt skolēniem pareizi lietot un rakstīt vārdus palīdz viņu 

zinātniskajai izpratnei, jo zinātniskā terminoloģija bieži tiek izstrādāta sistemātiski. Labi 

pārdomāti zinātniskie termini palīdz skolēniem informēt par novērojumiem un zinātniskajām 

idejām. [7]  

Skolēniem būtu jāapgūst zinātnes valoda, lai viņi varētu lasīt kritiski un aktīvi un 

veicinātu interesi lasīt par zinātni un attīstītu kompetenci, lai skeptiski pārbaudītu presē un 

televīzijā izteiktos apgalvojumus un argumentus, balstoties uz “zinātniskiem pētījumiem” vai 

“zinātniskiem pierādījumiem”. [4] Zinātnes instrukcija, kurā galvenā uzmanība pievērsta leksikas 

iegaumēšanai un formulu izmantošanai, lai atrisinātu daudzas ar identiski strukturētām 

problēmām saistītas problēmas, ir saistīta ar to, ka trūkst konceptuālas izpratnes par zinātni, 

nespēj izmantot ar zinātni saistītās darbības un karjeras. [2]  

Valodas mākslai ieteiktos efektīvās leksikas principus var piemērot zinātnes satura jomā. 

Tomēr dabaszinātņu mācības var būt īpaši sarežģītas studentiem, kuri apgūst gan zinātnes 

valodu, gan dzimto vai svešvalodu, kuras termini ir tajā pašā laikā. Ir mazāk ticams, ka 

studentiem, kas mācās zinātnē, ir nepieciešama leksika, lai izprastu informatīvo tekstu, tāpēc 

mācības, kas palīdz veidot gan vispārīgas akadēmiskas, gan ar pamatsaturu saistītas leksikas 

zināšanas, ir īpaši svarīgas, vienlaikus veicinot valodas attīstību [6]. 

Leksikas apguve ir dominējoša valodas apguvē, neatkarīgi no tā, vai valoda ir otrā vai 

svešvaloda, un būtiska izglītojamā vispārējā valodas apguvē. Viens no būtiskākajiem iemesliem 

šim jēdzienam ir tas, ka daudz nezināmu vārdu, ar kuriem skolēni saskaras lasīšanas laikā, var 

radīt grūtības teksta apstrādē. Gan studenti, gan pasniedzēji zina, ka daudzi lasījumu izpratnes 

dalījumi, ko piedzīvo studenti, ir saistīti ar vārdu atpazīšanu un leksiku. Visa produktīvā vai aktīvā 

leksika ietver vārdus, kurus mēs lietojam, runājot vai rakstot. [8]  

Vārdu krājuma izaugsme ir lēna un tai papildus nepieciešama daudzkārtēja pakļaušana 

vārdiem. Tas nenozīmē vienkārši atkārtot vārdu un definīciju vai sinonīmu, bet gan redzēt vārdu 

dažādos kontekstos. Kā vārdi tiek apgūti pakāpeniski, izmantojot vairākas ekspozīcijas? Katru 

reizi, kad saskaramies ar vārdu kontekstā, atceramies kaut ko par vārdu. Tā kā mēs vairākkārt 

sastopamies ar kādu vārdu, arvien vairāk informācijas tiek uzkrāta par šo vārdu, līdz mums ir 

viegls priekšstats par to, ko tas nozīmē. Iegūstot vairāk informācijas, mēs varam definēt šo 

vārdu. Skolēniem ir noderīgi saprast, kā viņi pamazām apgūst vārdus. Skolotājiem būtu jāmudina 
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studenti aktīvi veidot saikni starp jaunu informāciju un iepriekš zināmu informāciju par vārdu. 

Aktīva un zinoša šī procesa rezultātā būs labāka atmiņa par jauniem vārdiem. [3]  

Pat eksakto zinātņu studenti, kuri brīvi runā valodā, kurā viņiem māca, bieži vien ir 

nepieciešama palīdzība  apgūstot zinātnes akadēmisko valodu. Zinātnes leksika var būt īpaši 

problemātiska. Vārdi, piemēram, darbs, galds un vilnis, ņem vērā tās nozīmes, kas raksturīgas 

ikdienas lietošanai. Turklāt tādiem leksikas vārdiem kā hipotēze un analīze zinātnē ir precīzas 

nozīmes, kas atšķiras no veida, kādā vārdi tiek lietoti ikdienas dzīvē [5].  

Zinātnieki parasti identificē divus leksikas veidus, kas veicina būtiskas valodas prasības 

zinātnē, proti, akadēmisko leksiku un ar zinātni saistītu, tehnisku leksiku. Akadēmiskās leksikas 

galvenās funkcijas zinātnē ietver konkrētas informācijas sniegšanu par kādu tēmu un attiecību 

ilustrēšanu starp zinātniskajām parādībām. Zinātnes leksikas galvenais mērķis ir nosaukt jaunas 

zināšanas ar lielāku lietderību un precizitāti nekā parasti vārdi [9].  

Katra leksikas stratēģija sniedz studentiem iespēju veidot un paplašināt izpratni par 

vārda nozīmi un veidot personisku saikni ar zinātnes saturu. Leksikas mācība ir visefektīvākā, ja 

tā ir vērsta uz akadēmiskiem terminiem, ar kuriem studenti sastapsies visos lasāmajos 

tekstos.  [6] Vārdu mācīšanās pirms teksta lasīšanas arī ir noderīga. Tādi paņēmieni kā uzdevumu 

pārstrukturēšana un atkārtota pakļaušana (ieskaitot to, ka skolēns saskaras ar vārdiem dažādos 

kontekstos) veicina vārdu krājuma attīstību. Turklāt vieglāku vārdu aizstāšana ar sarežģītākiem 

vārdiem var palīdzēt studentiem ar zemām zināšanām. [3]  

Valodas attīstība un konceptuālā attīstība ir cieši saistīta: domāšanai ir nepieciešama 

valoda un valodai ir nepieciešama domāšana. Tāpēc, plānojot dabaszinību nodarbības, ir svarīgi 

domāt par savu studentu valodas attīstību. [10]  

Zinātnei ir specializēta un tehniska valoda, kas to padara par unikālu mācību priekšmetu. 

Ir trīs galvenie problēmu veidi, ar ko saskaras studenti, apgūstot zinātnisko leksiku:  

1. Nepazīstami vārdi: Zinātnieki bieži izmanto zinātniskus vārdus pazīstamiem objektiem. 

Piemēram, zinātnieks teiks “akva”, nevis “ūdens”, “foto”, nevis “gaisma” vai “mikro”, kad tas 

nozīmē “mazs”. Daudzi no šiem vārdiem tiek salikti kopā, lai radītu sarežģītus, saliktus vārdus, 

piemēram, fotosintēzi vai mikroskopu. 
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2. Specializētas nozīmes: daudziem 

vārdiem zinātnē ir ikdienas nozīme, kā arī 

konkrētas zinātniskas nozīmes, vārdi, 

piemēram, enerģija, uzvedība vai potenciāls. 

Studenti bieži vien samulst par to, kuru 

nozīmi lietot un kura ir jāmāca pieņemtajai 

zinātniskajai nozīmei dažādos kontekstos. 

3. Grūti jēdzieni: zinātnē tiek lietoti 

daudzi netehniski vārdi, piemēram, 

“apgaismot”, “faktors” vai “teorija”. Skolotāji 

bieži vien pieņem, ka viņu audzēkņi zina tādu vārdu nozīmi kā šie. Tas ir tāpēc, ka tos ir viegli 

izlasīt. Bet bieži vien šie vārdi atsaucas uz sarežģītiem sarežģītiem zinātniskiem jēdzieniem. 

Studentiem var būt tikai daļēja vai nepareiza izpratne par šiem abstraktajiem jēdzieniem. [10] 

 

Analizējot leksikas pamācības pētījumu, National Reading Panel (2000) konstatēja, ka 

nav vienas labākās metodes leksikas instrukcijai un ka leksika jāmāca gan tieši, gan netieši. Tieši 

norādījumi nozīmē konkrētu vārdu mācīšanu, piemēram, pirms valodas mācīšanas pirms atlases 

lasīšanas. Tomēr neviens nevar skolēniem iemācīt visus vārdus, kas viņiem ir jāapgūst. Tāpēc 

leksikas instrukcijās jāiekļauj arī netiešas mācību metodes, piemēram, studentu pakļaušana 

daudziem jauniem vārdiem un bieža to pārlasīšana. Leksikas pamācības veicina izpratni, bet 

metodēm jābūt piemērotām lasītāja vecumam un spējām. Dažos pētījumos tika konstatēts, ka 

datoru izmantošana leksikas instrukcijās ir efektīvāka par dažām tradicionālām metodēm. [3] 

Lietojot leksiku, studenti var pilnveidot savu izpratni par akadēmisko valodu un savienot 

savas personiskās zināšanas ar zinātnes saturu. Leksika ļauj studentiem, kas mācās zinātnē, 

sazināties ar mācību informāciju, jēdzieniem un leksikas vārdiem valodā, kurā viņi tiek mācīti. Šie 

studenti var organizēt informāciju, kas saistīta ar galveno leksiku un koncepcijām, un reģistrēt 

savas definīcijas, izmantojot personīgu resursu, kas ietver jēgpilnus viņu izpratnes 

atspoguļojumus. Tad studenti veido saikni starp šiem vārdiem un to 

aktivizētajām pamatzināšanām, sasaistot no zināmās informācijas uz nezināmo leksiku. 

Skolēniem ir iespēja redzēt, kā zinātniskie jēdzieni un to izcelsme ir daudz skaidrāk saistītas. Tas 

palīdz padarīt informāciju saprotamāku un noderīgāku. [6] 

Kad skolēni saskaras ar nezināmiem vārdiem, viņi var izmantot zināšanas par vārdu 

daļām (saknes vārdiem, sufiksiem un prefiksiem), lai palīdzētu noteikt nozīmi. Tas jo īpaši 
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attiecas uz satura mācību grāmatu lasīšanu, jo šajos tekstos bieži ir daudz vārdu, kas atvasināti 

no vienas un tās pašas vārdu daļas. Piemēram, grieķu sakne “bio” (t. i., “dzīvība, dzīvi 

organismi”) atkal un atkal parādās tipiskā vidusskolas zinātnes mācību grāmatā (piemēram, 

bioloģija, biologs, biosfēra, bioloģiski noārdāms, bioķīmisks, biodegviela, bioapdraudējums). Vēl 

viens piemērs ir prefikss “mono” (kas nozīmē “viens”). Ja skolēniem ir zināma prefiksa mono 

nozīme, prefikss “polijs” (nozīmē “daudzi”) un pamatvārds “teisms” (tas nozīmē “ticība dieva vai 

dievu eksistencei”), viņi var noteikt, ka atšķirība starp “monoteismu” un “politeismu” ir atšķirība 

starp ticību tikai vienam dievam vai daudziem dieviem. Vārdu analīze leksikai ir vērsta uz vārda 

jēgpilnajām daļām, lai palīdzētu noteikt tā vispārējo nozīmi. Daži studenti var nesaprast, ka viņi 

var izmantot savas zināšanas par to, kā vārdus sadalīt daļās, lai izdomātu vārdu nozīmes.  [3] 

Lai to uzlabotu, ir nepieciešama labāka pamācības sekvencēšana un labāka izpratnes 

veidošana klasē, nevis jāievieto lasīšanas izpratnes stratēģijas, kurām nav konteksta un kuras ir 

vērstas uz leksikas iegaumēšanu. Šie teksti bieži vien pastiprina neefektīvu pedagoģiju, 

koncentrējoties uz pārdrošiem vārdiem, izmantojot ilustrācijas, kas pamatīgi kropļo mērogu un 

citas galvenās parādību iezīmes, tostarp “prakses problēmas”, kuru vērtība ir zema līmeņa 

faktiska atsaukšana un leksikas atpazīšana, kā arī izmantojot formulas, lai atrisinātu ilgstošus 

problēmu kopumus, kurus var atrisināt bez konceptuālas izpratnes. [2] Dažādas stratēģijas un 

darbības rīki zinātnē ļauj skolotājam aktivizēt skolēnu pamatzināšanas par vārdu vai vārdu un 

veidot jautājumus par jauno vārdu. Skolēni veido izpratni par tēmu uz savām 

esošajām pamatzināšanām.   

Rīki ļauj skolotājiem redzēt, kā izglītojamie interpretē to, kas tiek mācīts un izlasīts, un 

pēc tam novērtēt savu interpretāciju precizitāti. Šī informācija ir pārvērsta jēgpilnās un 

pārvaldāmās vienībās. [6] 

 

Studentiem ir svarīgi izmantot zinātnes un inženierzinātnes praksi, piemēram, pārskatīšanu un 

paplašināt viņu skaidrojumus un izvērtēt pašiem savas zināšanas un idejas. 

 

Leksikas stratēģijas piedāvā dabaszinību studentiem iespēju izzināt, novērtēt un paplašināt 

vārdu nozīmi, vienlaikus veidojot personisku saikni ar tiem. Šīs leksikas stratēģijas studentiem 

nodrošina konkrētu sistēmu apgūšanai, atjaunošanai un zinātniskās informācijas un leksikas 

integrēšanai apgūtajiem jēdzieniem. Leksikas stratēģijas sniedz iespēju 

veikt normatīvu novērtējumu, lai studenti varētu paziņot savu izpratni par apgūto. [6] 
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Mācīšanās zinātnē daudzējādā ziņā ir kā jaunas valodas apguve. Savā ziņā tas rada 

lielākas grūtības, jo daudziem  konceptuāliem zinātnes vārdiem, piemēram, enerģētikai, darbam 

un varai, ir precīza nozīme zinātnē un dažkārt precīza definīcija, bet ļoti atšķirīga nozīme ikdienas 

dzīvē. Tādējādi zinātnes izglītība ir saistīta ar pazīstamiem vārdiem, piemēram, enerģiju, un 

jaunu nozīmi piešķiršanu jaunos kontekstos. Tāpat daudzus mūsu dzīves “nosaukšanas” vārdus 

ir virzījusi zinātne. Ņem vērā: elements, vads, šūna, lauks, ķēde un savienojums. Tas ir 

pasliktinājies, jo daudzi no zinātnes terminiem ir metaforas: piemēram, lauks zinātnē nav īsti 

lauks. [4] 

Aktivitātes ar instrukcijām dod iespēju studentiem  paplašināt savu leksiku, izprast 

attiecības starp jēdzieniem un mācīties, izmantojot multimodālas iespējas. Tās ir virzītas uz to, lai 

zinātne mācītu studentus aktīvi iesaistīties domāšanā par zinātnes leksiku, ko viņi apgūst. 

Izmantojot tādas stratēģijas kā šīs, pedagogi var atbalstīt zinātnei mācošos studentus, jo viņi 

palielina savas zināšanas zinātniskajā leksikā un veicina viņu iesaistīšanos nodarbībā. [6] 

Skolotājs ieviesīs tādus leksikas terminus kā masu, ātrumu un spēku, kad studenti būs 

pietiekami attīstīti to izpratnei. Šie termini nav nodaļas uzmanības centrā; uzmanības centrā ir 

attiecības starp reāliem objektiem. Tie paši principi attiecas uz vecākiem studentiem. Piemēram, 

skolotājiem būtu jāsāk ķīmijas mācības ar redzamām parādībām, kad vien iespējams, piemēram, 

ar ķīmisku reakciju, un pēc tam jāievieš modeļi, lai ilustrētu, kas notiek molekulārā līmenī, 

pakāpeniski strādājot pie simboliskiem atspoguļojumiem, piemēram, ķīmiskiem vienādojumiem 

un tekstam. Galu galā zinātne ir dabas parādību pētījums. Studentiem tas ir jāveic, lai notiktu 

optimāla mācīšanās. [2] 

Mums visiem pret valodu jāizturas uzmanīgi, jāapzinās tās grūtības un jāpatur prātā, ka, 

lai gan skolēni var un  izmanto zinātniskus terminus, runājot un rakstot, tas nenozīmē, ka viņi tos 

saprot. Taču tas nenozīmē, ka mums būtu “jāstaigā apkārt” vai jācenšas izvairīties no zinātnes 

valodas un nepārtraukti to tulkot “vernaculāri”. 

Domas par zinātni bieži ir sarežģītas. Bet apgūt 

zinātnes valodu ir būtiski zinātnes apguvei. [4] 

Kad skolēns patiešām zina vārdu, viņš zina 

vairāk par vārda definīciju. Viņš arī zina, kā šis vārds 

darbojas dažādos kontekstos. Zināšanas par vārdu 

ietver arī to, kā tas skan, kā tas tiek rakstīts, kā tas 

tiek lietots kā runas daļa un kā tā daudzējādā 

nozīmē nošķir definīcijas zināšanas (līdzīgas tām, 
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kas iekļautas vārdnīcas definīcijā) un kontekstuālās zināšanas (sapratne, kā vārda nozīme 

pielāgojas dažādiem kontekstiem). Lai pilnībā apgūtu vārdu un tā papildus nozīmes studentam ir 

nepieciešamas vairākas ekspozīcijas ar vārdu dažādos lasīšanas kontekstos. [3] 

Vārdi ir svarīgi, bet zinātnē vairāk nekā jebkurā citā priekšmetā mēs paļaujamies uz 

vārdu, attēlu, diagrammu, attēlu, animāciju, grafiku, vienādojumu, tabulu un diagrammu 

kombināciju un mijiedarbību. Tās visas ir saprotamas dažādos veidos – tām visām ir sava nozīme 

un savas robežas. Piemēram, senais teiciens, ka “bilde ir tūkstoš vārdu vērta”, droši vien ir 

patiess, bet tas neiet pietiekami tālu. Ir dažas nozīmes, ko mēs vēlamies paust zinātnē un ko 

nevar izteikt tikai vārdos vien. Piemēram, ziņas un nozīmes diagrammās un grafikos nekad nevar 

aizstāt ar rakstītu vārdu neatkarīgi no tā, vai mēs lietojam tūkstoš vai divus. Zinātnes smārds vai 

praktiska darba pieskāriens un sajūta nav spējīga tik izteikta vārdiem. Žesti un cita ķermeņa 

valoda var daudz efektīvāk un neaizmirstamāk sniegt zinātniskas idejas nekā krīts un saruna vai 

rindkopa mācību grāmatā.  

Apsverot to, kā zinātnieki attīsta zināšanas, mēs varam redzēt, ka mācību cikls, kas nav 

pārsteidzošs, seko šai secībai: zinātnieki novēro parādības, strādā, lai izstrādātu skaidrojumus 

šīm parādībām, un tikai piešķir leksiku jaunām idejām, kas rodas procesa beigu posmā, lai 

atvieglotu saziņu. [2] 

Komunikācija dabaszinātņu mācīšanā ir gan izaicinājums, gan iespēja. Izglītība zinātnē 

ietver dažādus saziņas veidus (vizuālās, verbālās, grafiskās, simboliskās un taktiskās), ko var 

izmantot, lai nodarbotos ar dažādiem mācību stiliem vai spējām un nodrošinātu dažādas 

mācīšanas pieejas. [4]  

Cilvēkiem, kuri strādā izglītības nozarē ir svarīga loma tādu mācību programmu 

materiālu izvēlē, kas veicina efektīvas zinātnes mācības. Viņiem vajadzētu atbalstīt skolotājus, 

liekot vadībā galveno uzmanību pievērst lielām idejām, nevis atsevišķu detaļu atsaukšanai un 

pieredzes izmantošanai pamācības sākumā, nevis tikai beigās. Studentiem vajadzētu domāt par 

svarīgām zinātnes idejām, pārbaudīt esošos uzskatus un strādāt ar datiem. Lasīšanai ir jāatbalsta, 

nevis jādefinē izglītības process. [2] 
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3. NODAĻA: Zinātnisko tekstu lasīšanas izpratnes pilnveidošana   

Authors: Anais Colibaba, Andreea Ionel,  Carmen Antonita, Dragos Zamosteanu, Elza 
Gheorghiu, EuroEd Foundation, Romania 
 
1. Definīcijas un principi 

Lasīšana ietver kognitīvus procesus, kas ļauj lasītājam 

saprast teksta nozīmi, atkodējot drukātus simbolus. 

Šie daudzie kognitīvie procesi nav aktīvi visos laikos. Ir divu 

veidu garīgie procesi zemākā līmeņa un augstākā līmeņa 

procesi, kurus izmanto atkarībā no lasīšanas darbības veida. 

Zemākā līmeņa procesi, kas vērsti uz vārdu līmeni, ir prasmes, 

kuras vajadzētu automatizēt agrīnās izglītības laikā un kuras 

tiek veiktas neapzināti, turpretim augstāka līmeņa procesi, kas 

balstīti uz teksta vispārējo interpretāciju, tiek attīstīti visā 

lasītāja dzīvē.  

Lasīšanas izpratne ir “tīša domāšana, kuras laikā 

nozīme veidojas caur mijiedarbību starp tekstu un lasītāju.... 

Nozīmes saturu ietekmē teksts un lasītāja iepriekšējās 

zināšanas un pieredze, kas tiek liktas uz tā” (Reutzel & Cooter, 

2011).  RAND Reading Study Group (2002) atzīmēja, ka lasīšanas izpratne ietver četras 

sastāvdaļas:  

1. lasītājs 

2. teksts 

3. aktivitāte (piemēram, atklāt autora galveno domu, saprast notikumu secību, 

domāt par varoņa nodomu stāstā utt.) 

4. situācijas konteksts vai faktiskā vieta, kur notiek lasīšana (individuāla 

lasīšana vai sociāla darbība, kurā cilvēki lasa tekstu kopā) 

 

Saskaņā ar Pressley (2005) lasīšanas izpratnes attīstība ir divpakāpju process:  

--pirmais posms (būvniecības posms) sākas ar “zemākiem procesiem”, kas vērsti uz 

vārdu līmeni: vārdu pazīšana (fonika, redzes vārdi), praktiskums (ātrums, precizitāte un 

izteiksme) un vārdu krājums (vārdu nozīme). 
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-otrajā posmā (integrācijas posmā) ir iekļauti augsta līmeņa procesi un galvenā uzmanība 

pievērsta teksta vispārējai interpretācijai (saistot iepriekšējās zināšanas ar teksta saturu un 

apzināto mācīšanos, izvēloties un kontrolējot vairāku kognitīvo stratēģiju izmantošanu, lai 

atcerētos un mācītos no teksta). Apstrādes nozīmes otrajā fāzē idejas no teksta ir saistītas ar to, 

ko mēs jau zinām, mūsu iepriekšējās zināšanas un jaunie jēdzieni, kas neatbilst teksta nozīmei, 

tiek svītroti no mūsu tīkla zināšanām.  

Lasīšanai, lai meklētu informāciju un lasītu to ātrai izpratnei, piemēram, nepieciešams 

zems kognitīvo procesu līmenis (pirmais posms); lasīšanai, lai mācītos, integrētu informāciju, kā 

arī lai novērtētu vai kritizētu, tomēr nepieciešams augsts kognitīvo procesu līmenis (otrais 

posms).  

Vēl viens jēdziens, kas jāņem vērā, analizējot lasīšanas izpratni, ir shēmas teorija.  

Lasot cilvēki izmanto iepriekšējas zināšanas, lai saprastu un mācītos no teksta. Visas 

mūsu zināšanas tiek sakārtotas un glabātas iegūtās zināšanu struktūrās (shēmās/šematēs) kā 

mapītes datorā. Šādas shēmas (jeb šemata) tiek izmantotas kā garīgs rāmis/tīkls, lai pārstāvētu 

un organizētu informāciju. Shēmas teorija ir svarīga, lai saprastu, kā lasītājs izmanto šematu. 

Šemata ļauj mums atcerēties, organizēt atmiņu, koncentrēt uzmanību, interpretēt 

pieredzi vai mēģināt paredzēt visiespējamākos notikumu rezultātus. Teksts sniedz lasītājam 

norādījumus, kā izgūt vai veidot nozīmes 

balstoties uz 

iepriekš iegūtājām zināšanām. Saskaņā ar 

shēmas teoriju teksta izprašana ir 

interaktīvs process starp 

lasītāja pamatzināšanām un tekstu. 

Efektīvai izpratnei nepieciešama spēja 

sasaistīt tekstu (teksta rindkopa) ar 

savām zināšanām.  Izglītības procesā skolotāju uzdevums būtu palīdzēt skolēniem attīstīt 

jaunas šematas un veidot saikni starp tām. Lasīšanas izpratne attīstās caur praksi un laiku. 

Efektīvas lasīšanas izpratnes norādes principi: 

 efektīvas lasīšanas izpratnes instrukcijai jāaptver visi skolas mācību 

priekšmeti.  
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 lai lasīšana būtu efektīva, nepieciešama mērķtiecīga un skaidra apmācība. 

 efektīvas lasīšanas pamatā ir skolēnu mijiedarbība, kas veicina izpratni par 

konkrētiem tekstiems.  

 efektīva lasīšanas izpratne māca skolēniem vajadzīgās lasīšanas prasmes un 

stratēģijas.  

 efektīvas lasīšanas izpratnes iespējas ir atkarīgas no zināšanām, leksikas un 

progresīvas valodas attīstības.  

 efektīvas lasīšanas izpratnes norādes aktīvi iesaista skolēnus lasīšanas tekstā 

un motivē viņus izmantot stratēģijas un prasmes.  

 efektīva lasāmība palīdz studentiem pāriet no pasīva lasītāja pie aktīva 

lasītāja, izvaicājot, izpētot un apspriežot tekstu.                                                                            

 efektīvas lasīšanas izpratnes mācības balstās uz studenta iepriekšējām 

zināšanām. 

 

2. Paņēmieni, stratēģijas un darbības lasīšanas izpratnes attīstīšanā 

Pressley (2005) uzsver trīs svarīgākos faktorus, kas veicina lasīšanas izpratnes attīstību: 

vārda līmeņa prasmes, pamatzināšanas un izpratnes stratēģijas. Vārdu līmeņa prasmes un 

iepriekšējo zināšanu izmantošana ir automātiski un neapzināti zemākā līmeņa procesi. Lasīšanas 

izpratnes stratēģijas ir apzināti procesi, kas var ietekmēt sapratnes attīstību. Tie var kļūt par 

iedarbīgiem paregulētiem rīkiem, kas palīdz lasītājiem atrisināt izpratnes problēmas, kontrolēt 

informāciju un pašiem mācīties. Pressley ierosināja trīs galvenās mācību jomas, lai palīdzētu 

mazāk kvalificētiem lasītājiem uzlabot izpratni:  

− vārda līmeņa kompetenču uzlabošana  

− pamatzināšanu pilnveide  

− izpratnes veidošanas stratēģiju izmantošanas veicināšana  

Lai gan vārdu dekodēšana un iepriekšējās zināšanas tiek uzskatītas par automātiskiem 

un neapzinātiem procesiem, lasītājus uzskata par stratēģijām, kas tiek kontrolētas un 

uzraudzītas. Pressley parādīja, ka kvalificēti lasītāji, lasot tekstus, izmanto šādas stratēģijas: 

− lasīšanas mērķa noteikšana 

− teksta priekšskatījums, lai novērtētu tā atbilstību  

− lasīšana izlases veidā  
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− saistot tekstu ar to iepriekšējām zināšanām  

− sākotnējā priekšskatījuma laikā iestatīto hipotēžu novērtēšana  

− pasvītrojums  

− piezīmju veikšana  

− pārfrāzēšana  

− jaunu vārdu nozīmes minēšana vadoties pēc konteksta.   

− pārlasīšana  

− dokumentu vērtēšana  

− informācijas pārskatīšana pēc pabeigšanas  

− apgūtās informācijas pielietošana  

2.1 Kā mācīt un praktizēt lasīšanas stratēģijas 

Skolotāja skaidrojumi - Skolotājs skaidri paskaidro, kas ir stratēģija, no kā un kā tā 

darbojas; viņš arī dod piemēru. Tāpat ir svarīgi, lai skolotājs izskaidrotu skolēniem, kāpēc 

stratēģija palīdz izprast un kad to piemērot stratēģiju.  

Modelēšana — skolotājs modelē vai parāda, kā piemērot stratēģiju, skaļi pārdomājot 

visus ar lēmumu saistītos procesus un tā pamatojumu.  

Vadīta prakse — skolotājs māca skolēniem, kā un kad piemērot stratēģiju. Studenti 

pārbauda stratēģiju reālā kontekstā. Skolotājiem būtu arī jāvairo skolēnu izpratne par stratēģiju 

dažādību un tas, ka ne visus tekstus var izskatīt ar vienu un to pašu stratēģiju. Pēc stratēģiju 

izmēģināšanas skolēni tiek aicināti pārrunāt savu pieredzi, atrisināt pārpratumus un uzdot 

precizējošus jautājumus. Skolotājs sniedz skaidrojumus un turpmākus piemērus, kā nostiprināt 

stratēģijas izpratni. Skolotāju konstruktīvā atgriezeniskā saite ir vajadzīga, lai mudinātu skolēnus 

mācību procesā izmantot lasīšanas stratēģiju.  

Pielietojums – skolotājs palīdz skolēniem praktizēt stratēģiju, līdz viņi to var pielietot 

patstāvīgi. 

Lasīšanas izpratnes stratēģiju efektīva izmantošana padara pasīvu lasītāju ar ierobežotu 

teksta izpratni par aktīvu lasītāju, kurš saprot tekstu un integrē to savās zināšanās. 
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Aktīvo un pasīvo lasītāju apmācības salīdzinājums  (paņemts no Patrick E. Croner 

Strategies for Teaching Science Content Reading, The Science Education Review, 2(4), 

2003 https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1058676.pdf)  

Aktīvs lasītājs 

(ir iesaistīts viņa/viņas lasīšanā) 

  

Pirms - lasīšana  

 1. Izveido fona zināšanas, pirms sākt 

lasīt, priekšskatot tekstu (nosaukumus, attēlus, 

grafikus, virsrakstus, satura rādītāju utt.). 

2. Zina, kāpēc viņš/viņa lasa (mērķis).  

3. Jautā, par ko būs runa.  

4. Sniedz prognozes.  

  

Lasīšanas laikā  

1. Galvenā uzmanība tiek pievērsta 

lasīšanas uzdevumam.  

2. Pārstāj lasīt, lai atspoguļot, pārlasa.  

3. Izmanto fiksēšanas stratēģijas ikreiz, 

kad nepieciešams.  

4. Pārlasa, lai saprastu.  

5. Salīdzina to, ko viņi lasa, ar to, ko viņi 

jau zina.  

6. Ir viņa/viņas viedoklis par lasījumu, 

kas viņam/viņai ir kopīgs ar vienaudžiem.  

7. Jautā, ko autors cenšas pateikt.  

8. Uzdod jautājumus un meklē 

atbildes.  

 9. Apspriež, ko viņi lasījuši ar 

vienaudžiem.  

 

Pasīvs lasītājs  

(nav iesaistīts viņa/viņas lasīšanā) 

 

Pirms - lasīšana  

1. Sāk lasīt, nedomājot par tēmu. 

2. Nezina, kāpēc viņš/viņa lasa.  

3. Nav ziņkārīgs par tekstu.  

4. Teksta materiālu priekšskatījums 

netiek veikts.  

5. Nesniedz prognozes.  

 

Lasīšanas laikā  

1. Nevar koncentrēties uz lasīšanu.  

2. Nezina, kāpēc viņš/viņa lasa.  

3. Neuzrauga izpratni.  

4. Nezina, vai viņš/viņa to saprot.  

5. Nepārlasa materiālu.  

6. Nav viedokļa par to, kas izlasīts  

7. Vienalga, ko saka autors.  

8. Neuzdod nekādus jautājumus.  

9. Neapspriež tekstu ar vienaudžiem.  

  

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1058676.pdf
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2.2 Lasīšanas aktivitātes 

Pirms – lasīšanas aktivitātes 

Šādas pirms – lasīšanas aktivitātes vērstas uz iepriekšēju zināšanu aktivizēšanu: 

Ātrā saruna. Šo aktivitāti var izmantot, lai aktivizētu iepriekšējās zināšanas, un tās 

pamatā ir doma, ka viens no labākajiem veidiem, kā konsolidēt zināšanas, ir, kad par to runājam. 

Palūdziet, lai studenti sadalās pa pāriem, un tad pasakiet, lai viņi viens otram pastāsta, kas 

viņiem zināms par tēmu, kuru vēlaties iepazīstināt.  

K-W-L diagramma. K-W-L ietver diagrammas izmantošanu, lūdzot studentus pirms sākt 

lasīt tekstu, pierakstīt ko viņi zina par tēmu un ko viņi vēlas zināt, un aizpildīt diagrammu ar to, 

ko viņi uzzināja aktivitātes beigās. Tad palūdziet skolēniem dalīties ar to, kas no tā lasījuma bija 

mācīts.  

Divas kolonnu piezīmes: šī aktivitāte aicina skolēnus atbildēt uz tekstu, organizējot 

piezīmes un domas divās slejās. Kreisās puses stabiņš ir apzīmēts ar “Key Ideas(galvenās idejas)”, 

bet labās puses nosaukums ir “Responses(atbildes)”. Sadaļa galvenās idejas ietver tradicionālas 

piezīmes no teksta, piemēram, galvenās idejas, detaļas, cilvēkus un notikumus. Sadaļa “Atbildes” 

ir vieta, kur studentiem jāieraksta jautājumi, izdarītie secinājumi, pieņēmumi un savienojumi. 

Saistot galvenās idejas ar atbildēm, studenti var labāk interpretēt informāciju no teksta.  

Priekšzināšanas/paredzēšanas rokasgrāmata. Tas aktivizē iepriekšējas zināšanas un rada 

interesi attiecībā uz jaunu informāciju. Izvēlieties svarīgākos jēdzienus, kas studentiem ir 

jāiegūst, izlasot tekstu. Veiciet četrus līdz sešus patiesus vai nepatiesus apgalvojumus, 

pamatojoties uz tekstu. Lieciet studentiem lemt par apgalvojumiem un tad izlasīt tekstu. Pēc 

teksta izlasīšanas pārrunājiet katru apgalvojumu ar klasi; salīdziniet skolēnu idejas ar autora 

uzskatiem. 

Teksta/grāmatas analizēšana (teksta vispārīgie aspekti, kopskats). Sniegt skolēniem 

vienkāršus aptaujas jautājumus par tekstu, uz kuru jāatbild pirms teksta izlasīšanas, piemēram: 

Kurš sarakstījis grāmatu?/Ko var izsecināt no tās nosaukuma?/Vai grāmatai ir satura rādītājs?/Kā 

tiek organizēta grāmata? No kurienes jūs zināt par tās organizāciju?/Vai grāmatai ir nodaļas 
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un/vai tēmas?/Vai ir kāds priekšraksts, kas sniedz detaļas par autoru vai grāmatu?/Vai grāmatā 

ir kādas kartes, tabulas, ilustrācijas utt.? Kā tās tiek izmantotas?/Vai grāmatai ir glosārijs? Kā to 

var izmantot?/Vai grāmatai ir bibliogrāfija?/Kas ir bibliogrāfija un kā to varam izmantot? 

Aptaujas pabeigšana palīdz skolēniem izprast saturu un noteikt, vai ir vērts detalizēti lasīt tekstu.  

Mācību grāmatu skanēšana. Studenti saņem to priekšmetu sarakstu, kas atrodami 

mācību grāmatā; viņiem jāatrod priekšmeti (piemēram, satura rādītājs, glosārijs, ilustrācijas, 

diagrammas utt.) un jāatzīmē lappuse, kurā tie atrasti. Apspriediet ar viņiem metodi, ko viņi 

izmantoja informācijas atrašanai.  

Leksikas izstrāde. Ko nozīmē šis vārds? Minējumi no konteksta attiecas uz spēju izsecināt 

izteiksmes nozīmi, izmantojot konteksta sniegtās norādes. Uzrakstiet teikumu, kurā šis vārds 

parādās tekstā. Balstoties uz to, kā tas tiek lietots tekstā, palūdziet skolēniem paredzēt, ko 

nozīmē vārds, izlasot teikumus ap to. Pēc tam piedāvājiet viņiem iepazīties ar “ekspertu” 

(piemēram, draugu, skolotāju vai vārdnīcu), lai noskaidrotu patieso definīciju. Pārrunājiet ar 

studentiem veidus, kā palīdzēt viņiem atcerēties vārda nozīmi (uzzīmējiet attēlu par to, ko 

nozīmē vārds/atlasiet un veiciet atdarināšanas darbību, par kuru vārds viņiem 

atgādina/sasaistiet vārdu ar kaut ko līdzīgu, ko viņi pārzina). 

Vārdu kategorija. Vārdu kategorija ir vienkārša un efektīva metode studentu leksikas 

veidošanai. Šīs stratēģijas mērķis ir palīdzēt studentiem veidot semantisku saikni starp 

terminiem. Pirmkārt, studenti uz  kartītēm uzraksta vārdu krājuma terminus (jaunus un 

zināmus), viens vārds vienā kartītē. Pēc tam vai nu individuāli, vai grupās skolēni vārdus ieliek 

kategorijās (skolotāja vai viņu pašu). Kad viņi ir beiguši darbu, studenti apspriež savu izvēli.  

Pilnveidot akadēmisko vārdu krājumu: Marzano 6 soļu vārdnīcas process ir viens no 

labākajiem veidiem, kā ieviest un mācīt akadēmisko leksiku. 1. Skolotājs draudzīgi apraksta, 

paskaidro vai rāda jaunās leksikas piemēru. 2. Skolotāja lūdz skolēnus pārstāstīt skaidrojumu 

viņu pašu vārdiem. 3. Skolēniem tiek lūgts izveidot vārda attēlojumu (attēls, simbols utt.). 4. 

Skolēni nodarbojas ar aktivitātēm, kas saistītas ar jauno vārdu (sufiksi, antonīmi, sinonīmi). 5. 

Skolotāja lūdz skolēnus periodiski apspriest šos vārdus. 6. Studenti iesaistās spēlēs, lai atjaunotu 

un pārskatītu jauno leksiku. 

Jēdziena definīcijas kartēšana (grafiskie plānotāji). Šī darbība attīsta leksiku, sniedzot 

jēdziena atribūtu ilustrāciju (“karti”). Aizpildot vārda vai jēdziena karti, skolēni to apsver no 
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dažādām perspektīvām. Vispirms piešķiriet studentiem jēdziena definīcijas kartes (jēdziena un tā 

galveno atribūtu) piemēru. Izmantojot citu pazīstamu koncepciju, nodrošināt studentiem (pāros 

vai grupā) atbilstošus atribūtus citas kartes aizpildīšanai. Lieciet studentiem dalīties ar karti. 

Lasīšanas laikā veiktās darbības  

Klikšķu darbību. Šī aktivitāte ir īpaši noderīga kontekstuālajā lasīšanā. Skolēniem pašiem 

būtu jājautā, vai viņi saprot, ko viņi lasa, ja lasītais rada  “klikšķus” vai tas nenotiek un viņi to 

nesaprot. Šādā gadījumā viņiem vajadzētu uzdot jautājumu skolotājam, lai saprastu būtību. 

Savstarpēja apmācība. Savstarpējā mācīšanas stratēģija mudina studentus un skolotājus 

veikt izmaiņas, uzdodot un atbildot viens otram jautājumus par tekstu.  

Palēniniet. Dabaszinību lasījumos skolēniem ir tendence ātri lasīt. Studentiem ir 

jāidentificē un jāpieraksta galvenā doma par katru izlasīto rindkopu. Tad viņiem savi atklājumi ir 

jāsalīdzina. 

 

SQ3R. SQ3R sniedz studentiem pieredzi apkopošanā, pašjautāšanā un teksta atskatīšanā: 

1. Aptauja: Studentiem tiek lūgts pirms tās izlasīšanas apskatīt nodaļu vispārējai 

izpratnei un pievērst īpašu uzmanību nosaukumiem, drukātiem burtiem, attēliem un 

diagrammām. 

2. Jautājums: Studentiem ir jāuzdod jautājums katras nodaļas virsrakstam (pārvērtiet 

virsrakstu par jautājumu). 

3. Lasīt: Tālāk studentiem ir jāizlasa sadaļa zem katra virsraksta un jāmēģina atrast 

atbilde. 

4. Fiksēt: Studentiem nākas pārfrāzēt (rakstiet paši savos vārdos) galvenās idejas un 

to pamatojošās detaļas. 

5. Recenzija: Studentiem ir jāpārskata savs lasījums, atsaucot atmiņā  katras sadaļas 

galvenos punktus.  

 

Skenēt un palaist. Šī darbība ir noderīga zinātniskajai teksta izpratnei. Tas palīdz 

studentiem pārraudzīt viņu izpratni pirms, laikā un pēc kontekstuālo materiālu lasīšanas. Pirms 

lasīšanas skolēni izmanto četras SCAN norādes, priekšskatot tekstu: 

S = Aptauju virsraksti/subtitri un pārvērtiet tos par jautājumiem. (Skolēni lasījumu laikā 

atbildēs uz šiem jautājumiem.)  
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C = Tvert daļas un vizuālos attēlus. (Izlasiet daļas un aplūkojiet vizuālās norādes, lai 

saprastu, ko katrs no tiem nozīmē.)  

 

A = Pievērsiet uzmanību izceltiem vārdiem. (Lasiet vārdus, kuri ir uzrakstīti treknrakstā 

un cenšaties noskaidrot ko tie nozīmē)  

 N = Piefiksējiet un izlasiet nodaļas jautājumus.   

 

Lasot nodaļu, studenti izmanto trīs RUN norādes:  

R = Lasiet un pievērsiet uzmanību lasīšanas ātrumam (atkarībā no teksta grūtības 

pakāpes).   

U = Lietot vārdu identifikācijas prasmes, meklējot vārdu norādes teikumā.  

 N = Paziņojums!  Pieraksti neskaidro un vēlreiz to pārlasi.  

 

Pēc izlasīšanas skolēni paplašina savu izpratni par tekstu, atbildot uz jautājumiem 

sadaļas beigās un to pārrunājot. 

Paredzējumi. Šīs aktivitātes mērķis ir veidot paredzējumus par lasāmo materiālu un pēc 

tam precizēt šīs prognozes lasīšanas laikā. Prognoze: studenti apsver, ko viņi domā par tekstu, 

izmantojot tādus norādījumus kā nosaukums, iepriekšējās zināšanas par priekšmetu 

vai ievadskaidrojumus, ko sniedz skolotājs. Studenti pieraksta savus prognozes. 

Lasi: Studenti izlasīja tekstu.  

Apstiprināt: studenti salīdzina savas prognozes ar tekstu.   

Rezumē: Studenti apkopo un novērtē tekstu. 

 

Uzlabojumi. Skolotājiem būtu arī jāveic pasākumi, mācot studentiem stratēģijas, lai 

izvēlētos, kad viņi nesaprot, ko lasa. Ir ieteiktas šādas uzlabošanas stratēģijas, kad studenti izprot 

kļūmes: 

• Ignorējiet problēmu un turpiniet lasīt.  

• Izteikt hipotēzi, izmantojot teksta informāciju, un turpināt lasīt.  

• Pārlasiet iepriekšējo teikumu.  

• Apstājies un padomā par iepriekš lasīto kontekstu; ja nepieciešams, pārlasiet to 

vēlreiz.  

• Meklēt palīdzību (materiāli, skolotāji, vienaudži). 
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PARĪZE ir runājoša darbība, ko izmanto, lai apvienotu prognozēšanu, jautājumu 

uzdošanu, pārstāstīšanu, palielināšanu un apkopošanu. Paskaidrojiet, ka pirms teksta izlasīšanas 

studentiem jāsāk ar pirmajām divām stratēģijām – paredzēt un uzdod jautājumus, balstoties uz 

grāmatas vāku, autora vārdu, ilustrācijām, virsrakstiem un citām tekstuālām iezīmēm. 

Apspriediet ar klasi visus studentu lēmumus.  

Teksta pabeigšana: Dzēsto vārdu (izzušana), atsaukšana teikumos vai frāzēs.   

Diagrammas pabeigšana: Dzēsto etiķešu atsaukšana diagrammās, izmantojot tekstu un 

citas diagrammas kā avotus.  

Tabulas pabeigšana: Izdzēsto tabulas daļu atsaukšana, izmantojot tabulas kategorijas un 

tekstu kā atsauces avotu.  

Pabeigšanas aktivitātes ar nesakārtotu tekstu: Loģiskās secības paredzēšana un 

segmentu klasificēšana atbilstoši skolotāja sniegtajām kategorijām.  

Paredzējums: Tiek prasīta teksta nākamā daļa ar segmentiem, kas parādīti secībā.  

Pasvītrojums: Konkrētu vienumu meklēšana, piemēram, atslēgas vārdi.  

Marķēšana: Teksta elementu marķēšana, kas attiecas uz dažādiem aspektiem, 

piemēram, procesa marķēšanas posmiem.  

Shēmu attēlojums: Shēmu konfigurēšana no teksta, piemēram, izmantojot diagrammas, 

jēdzienu kartes, prāta kartes un marķētu modeli.  

Tabulārā prezentācija: Informācijas sakārtošana un attēlošana tabulas formā.  

Vizuālā prezentācija: Vizuālu attēlojumu piemēri ir laika līnijas, diagrammas, 

pozitīvo/negatīvo aspektu diagrammās, ja būs šādi/tad.... tabulas Venn diagrammas, shēmu 

veidošana, tīkla modeļi, prāta kartes un cēloņu ķēdes. 

3. Rīki un prakse, izmantojot tehnoloģiju lasīšanas izpratnes uzlabošanai 

Tehnoloģija ļauj skolotājiem elastīgi izvēlēties tekstu, kas bieži nonāk klasēs, izmantojot 

dažādus avotus. Skolotāji var izmantot tiešsaistes multivides resursus, 

piemēram, National Geographic, lai bagātinātu mācību procesu. Tehnoloģijas izmantošana klasē 
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var būt ļoti noderīga, lai palielinātu lasītprasmi. Tehnoloģija ir efektīva, ja to integrē mācību 

programmā un tā ir rutīna klasēs. Tehnoloģijas pielietojums var palīdzēt saprast lasīšanu, ja to 

izmanto kā līdzekli, kuru studenti ir motivēti pielietot. 

Audiogrāmatas palīdz skolēniem ar atšķirīgām mācīšanās iespējām kļūt par labākiem. Šis 

spēcīgais rīks uzlabo lasīšanas izpratni, vairo pārliecību, ietaupa laiku darbam skolā un noved pie 

labākām atzīmēm. (https://www.audible.com; https://librivox.org).  

Pārrakstīšana (https://rewordify.com/helprewordifyingengine.php): tā atvieglina 

sarežģīto angļu valodu ātrākai izpratnei. Skolotājs ielīmē tekstu vietnes tekstlodziņā. Pēc 

tam analizē šo tekstu un aizstāj sarežģītus vārdus ar vienkāršākiem vārdiem, lai palīdzētu 

studentiem saprast. Lietotāji var noklikšķināt uz aizstājējvārdiem, lai parādītu oriģinālās, 

sarežģītākās valodas vai atsevišķu vārdu definīcijas. 

Brīvformas kartēšana (https://www.spiderscribe.net; http://www.wisemapping.com): Šī 

stratēģija ļauj skolēniem radīt savu ideju vizuālu atspoguļojumu un saprast, neliekot savas 

domas  noteiktā grafiskā formā. Brīvās formas kartes ietver galvenās idejas, 

attiecības, saskarmes starp tēmām, sānu tēmām un domām un visu pārējo, ko students uztver 

kā svarīgu un būtisku šai tēmai. Nevienas divas brīvformas kartēšanas  nebūs vienādas, kas 

veicina izcilas diskusijas studentu vidū. 

Svarīgi vārdi, salīdzinot ar Mākonis (https://tagcrowd.com; https://worditout.com): rīks 

var ģenerēt vizuālu teksta attēlojumu, uzsverot svarīgākos vārdus atlasē (lietoto vārdu skaits, 

bieži lietotie vārdi). Pēc teksta izlasīšanas palūdziet skolēniem uzskaitīt būtiskākos vārdus. 

Identificējot svarīgus vārdus, studenti var noteikt akadēmisko tekstu galvenās idejas un galvenās 

detaļas. 

Kā izmantot interaktīvo balto tāfeli, lai uzlabotu 

lasīšanu (https://www.youtube.com/watch?v=uCuLvvVSgSw): izmantojot rekonstruēt 

teksta/vietas apgaismojuma opcijas (kāds ir nākamais vārds?) vai atklāt rīkus (kas ir nākamā 

rindiņa/rindkopa), pasniedzēji var dot skolēniem iespēju trenēties prognozēšanā (prognozēt 

vārdu secību). 

TTSReader - Teksts uz runu tiešsaistē (https://ttsreader.com) — tīmekļa lietotne, kas 

skaļi nolasa jebkuru tekstu (ievadīto tekstu vai failus) ar dabiskām balsīm. Tas ir brīvi, viegli, 
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jautri un neierobežoti. Tā ir tīmekļa lietotne, kas skaļi nolasa jebkuru tekstu (ievadīto tekstu vai 

failus) ar dabiskām balsīm.  

Aktīvi apgūstiet (https://www.activelylearn.com): skolēni rūpīgi un mērķtiecīgi lasa 

tekstus (Actively Lean 's Library of fiction and nonfiction). Šis rīks arī ļauj studentiem rakstīt 

piezīmes, izmantot tiešsaistes vārdnīcu un komentēt tekstus, uzdot jautājumus par to, ko viņi 

lasa, un dalīties ar savām idejām. 

Priekšskatījums (https://www.teacherspayteachers.com/Product/Previewing-a-Book - 

Reading-Strategy-Activity-293757): Šī rīka mērķis ir mācīt studentiem, kā priekšskatīt grāmatu un 

veidot prognozes.  

Pieķerties un lasīt (https://learningtools.donjohnston.com/product/snap 

lasīšana/#. Vkka - KJJ9QF): lasa tekstus skaļi un var pielāgot teksta grūtības, aizstājot grūtus 

vārdus ar vienkāršākiem. Turklāt studenti var izcelt lasīšanas galvenās idejas, kuras automātiski 

tiek izvilktas un novietotas sānjoslā; tās var viegli rediģēt un pēc tam ievilkt un iemest vārdu 

procesorā, tāpat kā Google Docs, lai studenti varētu integrēties lasīšanas kopsavilkumā. 

Newsela (https://newsela.com): Newsela ir vietne, kas katru dienu publicē aktuālos 

notikumu rakstus par tēmām, kas saistītas ar lielāko daļu mācību priekšmetu. Katrā rakstā ir 

piecas versijas, katrs raksts rakstīts studentiem dažādos lasīšanas līmeņos. Tekstus papildina 

viktorīnas, kas pārbauda skolēnu zināšanas. 

Mindmeister (https://www.mindmeister.com): ir tiešsaistes prāta kartēšanas rīks, kas 

studentiem ļauj vizuāli tvert, attīstīt un dalīties ar idejām. Viņi var izveidot, koplietot un 

prezentēt prāta kartes tieši savā tīmekļa pārlūkprogrammā. 

Got brainy (http://kleinspiration.com/tag/got-brawn): studenti var 

izveidot BrainyPic vai BrainyFlick, augšupielādējot fotoattēlu vai video, lai demonstrētu kāda 

konkrēta vārda vai jēdziena nozīmi, padara vārdu krājumu skaidru. 

Tiešsaistes kopsavilkuma rīks (https://www.tools4noobs.com/summarize): labākais 

kopsavilkuma rīks tiešsaistē — tiešsaistes https://www.summarizing.biz/best-summarizing-

strategies/best-summarize-tool- online. Studenti to var izmantot, lai rakstītu kopsavilkumus. 

4. Grūtības ar lasīšanu 
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Lasīšanas grūtībām ir sarežģīti iemesli, tie ir dažādi sākot ar  invaliditāti līdz 

ierobežotai lasītprasmes pieredzei sliktas vai neatbilstošas lasīšanas prasmes dēļ. Ja šie lasīšanas 

sarežģījumi tiek konstatēti ātrāk, tos var novērst. Dažas no tām, piemēram, fonoloģiskā un 

fonētiskā izpratne (konkrētā spēja orientēties un manipulēt ar atsevišķām skaņām izrunātos 

vārdos) un vārdu dekodēšana un fonika (spēja pielietot zināšanas par burta skanējuma 

attiecībām, lai pareizi izrunātu rakstītos vārdus) ir bieži sastopama ar maziem bērniem, un tās 

nebūs šī moduļa tēma. 

Leksika, veiklība un izpratne ir biežāk sastopama ar vidusskolēniem. Leksikai ir būtiska 

nozīme lasīšanas procesā, un tā lielā mērā veicina lasītāja izpratni. Lasītāji nevar saprast tekstu, 

ja nezina, ko nozīmē lielākā daļa vārdu. Skolēni netieši apgūst lielākās daļas vārdu nozīmi, 

izmantojot ikdienas pieredzi ar mutvārdu un rakstisko valodu. Citi vārdi tiek apgūti, izmantojot 

rūpīgi izstrādātas instrukcijas. Tāpēc skolotājiem būtu jākoncentrējas uz to, lai palīdzētu 

studentiem bagātināt savu leksiku: 

− mutiska un rakstīta vārda vingrinājumu un spēļu spēlēšana/veikšana  

− pirms izglītojamie lasa tekstu, sagatavo svarīgākos, noderīgos un sarežģītos 

vārdu krājuma vārdus  

− radot daudz iespēju skolēniem izbaudīt mērķa vārdnīcas vārdus dažādos 

kontekstos (neatkarīgā lasīšana) un lietot mācītos leksikas vārdus gan mutiski, 

gan rakstiski  

− mācot, kā lietot konteksta norādes, lai noteiktu vārdu nozīmi  

− veicinot nodarbību lasīšanu un iesaistot skolēnus sarunā par tekstu (jaunās 

leksikas izmantošana)  

− skaidri mācot kopējo prefiksu, sakņu un sufiksu nozīmi un sniedzot leksikas 

instrukcijas  

− mācot viņiem stratēģijas jaunas leksikas apgūšanai  

− izmantojot tehnoloģiju, lai padarītu leksiku vieglāk iegaumējamu 

Elastība ir vēl viens faktors, kas var ietekmēt studenta lasīšanu. Studentu veiklību var 

uzlabot, lasot un pārlasot pazīstamus tekstus un skaļi lasot. Skolotāji var palīdzēt skolēniem 

uzlabot lasīšanas ātrumu:                                                                                                                                                                

− dodot viņiem neatkarīga līmeņa tekstus, ko viņi var praktizēt atkal un atkal  

− izlasot īsu fragmentu un pēc tam liekot studentam to nekavējoties nolasīt  
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− ja studenti ar zināmām emocijām izmēģina fragmentu lasīšanu, piemēram, 

skumjas vai satraukums, uzsvērt izteiksmi un intonāciju  

− iesaistīt atkārtotus lasījumus ar taimeri savā mācību repertuārā  

− skaidri māca studentiem, kā pievērst uzmanību teksta norādēm (piemēram, 

pieturzīmēm), kas sniedz informāciju par to, kā šis teksts jālasa. 

                                             

Skolēnu lasīšanas grūtības var izraisīt slikta izpratne (izlasītā izpratne 

un interpretācija). Lai varētu precīzi saprast rakstīto materiālu, studentiem ir 

jāspēj (1) dekodēt to, ko viņi lasa; (2) veidot saikni starp to, ko viņi lasa, un to, 

ko viņi jau zina; un (3) nopietni domāt par to, ko viņi ir lasījuši. 

Bagātīga leksika vai vārdu nozīmes zināšana var palīdzēt skolēniem ar 

lasītā  izpratni. Lasītāji, kuriem ir stingra lasāmviela, spēj izdarīt secinājumus 

par to, ko viņi lasa. Izpratne apvieno lasīšanu ar domāšanu un argumentāciju. Skolotāji var 

palīdzēt skolēniem izprast tekstu:  

• uzdodot studentiem jautājumus, piemēram, “Kāpēc tā notika?” vai “Ko autors 

mēģina darīt šeit?” un “Kāpēc tas ir nedaudz mulsinoši?”.  

• mācot skolēniem dažādu veidu lasāmvielas struktūru. Piemēram, stāstījuma 

tekstiem parasti ir problēma, augsts darbības līmenis un risinājums par 

problēmu. Informatīvi teksti var aprakstīt, salīdzināt un kontrastēt vai attēlot 

notikumu secību  

• diskutējot par vārdu nozīmi, ejot cauri tekstam. Mērķē uz dažiem vārdiem 

dziļākai mācīšanai, reāli izpētot, ko šie vārdi nozīmē un kā tos var izmantot  

• izglītošana par pierakstiem un stratēģiju apkopošana  

• izmantojot grafiskos plānotājus, kas palīdz studentiem sadalīt informāciju un 

sekot līdzi tam, ko viņi lasa  

• mudinot studentus lietot un atkārtoti apmeklēt konkrētu vārdu krājumu  

• apmāca studentus ieraudzīt savu izpratni. Parādiet viņiem, kā, piemēram, uzdot 

sev jautājumus “Kas šeit ir neskaidrs?” vai “Kāda informācija man trūkst?” un 

“Ko vēl autors man  cenšas pateikt?”  

• mācot studentiem izprast uzraudzības stratēģijas (noteikt, kur rodas grūtības; 

noteikt, kas ir grūtības; pārrakstīt grūto teikumu vai fragmentu savos vārdos; 
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atskatīties tekstā; meklēt informāciju tekstā, kas varētu palīdzēt atrisināt 

grūtības)  

• mācot studentiem, kā veidot prognozes un kā apkopot  

• mācot konkrētas “novēršanas” stratēģijas, lai novērstu pārpratumus, piemēram, 

pārlasīšanu, atkārtotu formulēšanu, kā arī izmantojot konteksta un dekodēšanas 

prasmes, lai izprastu nezināmus vārdus vai idejas.  

• apmācīt studentus, kā izmantot grafiskos un semantiskos organizatorus. 

Grafikas organizatori ilustrē jēdzienus un attiecības starp konceptiem tekstā vai 

izmantojot shēmas. Grafikas organizētāji ir pazīstami ar dažādiem 

nosaukumiem, piemēram, kartes, tīkli, grafiki, diagrammas, kadri vai klasteri. 

Grafikas plānotāji var palīdzēt lasītājiem koncentrēties uz jēdzieniem un to, kā 

tie ir saistīti ar citiem jēdzieniem. Grafiku kārtotāji palīdz skolēniem lasīt un 

saprast mācību grāmatas un bilžu grāmatas  

• mācot studentiem uzdot un atbildēt uz konkrētiem jautājumu veidiem, 

piemēram, jautājumiem, kuru atbildes ir skaidri norādītas tekstā, un 

jautājumiem, kuros studentiem ir jāizdara secinājumi, pamatojoties uz to, ko viņi 

ir lasījuši. 

 

 

 

5. Paraugprakses piemēri, skolotāju un studentu pieredze 

Pētījumi ir parādījuši, ka studenti, kuri lasa par zinātnieku akadēmisko vai personīgo 

dzīvi, slavenus zinātniekus drīzāk uzskata par cilvēkiem, tāpat kā sevi, kuriem bija jāpārvar šķēršļi 

un neveiksme, lai gūtu panākumus. Studenti, kas nelasīja par zinātnieku dzīvi, uzskata, ka 

dižajiem zinātniekiem bija īpašas spējas zinātnē, kas viņus atšķīra no visiem pārējiem. Zinātnieku 

dzīves ir lieliski piemēri, kam sekot. Tieši tāpēc skolotājiem šādas tēmas būtu jāiekļauj savās 

nodarbībās ar skolēniem. Šos tekstus var izmantot, lai ieviestu zinātniskus jēdzienus. Un tas 

palīdzēs skolēniem veidot izpratni starp lasītprasmi un citiem jautājumiem. Grāmatas un lasījumi 

vienmēr ir rakstīti pret kontekstu. Skolotājiem būtu jāpalīdz skolēniem saskatīt šo plašāko, 

vēsturisko un politisko kontekstu. Šo ideju atbalsta šādi labākās prakses piemēri (zinātnes 

grupas, ekskursijas, audiogrāmatas, lektori, e-grāmatas izveide). 
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Zinātnes grupas/lasīšanas grupas, lasīšanas grupas ir bijis spēcīgs veids, kā iesaistīt 

lasītājus. Viņi parasti izvēlas tekstu, kuru visi būtu ieinteresēti lasīt. Teksts var būt balstīt uz 

zinātnieka dzīvi. Viņi izlasīja tekstu paši savā laikā. Ikvienam ir iespēja izlasīt un apmaldīties 

tekstā pašam par sevi. Tad viņi parasti dalās savās domās un uzdod jautājumus. Tas uzlabo viņu 

izpratni un padara lasīšanu patīkamāku.  

(http://www.teachertrap.com/2015/02/book-

clubs.html/https://natlib.govt.nz/schools/reading-engagement/strategies-to-engage-students-

as-readers/engaging-teens-with-reading) 

Dodies ekskursijā. Šis ir vēl viens veids, kā padarīt lasīšanu sociālu un aizraujošu. Skolēni 

var apmeklēt vietējo bibliotēku, universitātes bibliotēku vai muzeju. Viņi ne vienmēr pērk vai 

aizņemas grāmatas; ideja ir iepazīt un izzināt tūkstošiem grāmatu. Skatiet tālāk minētās vietnes, 

kurās ir sniegti padomi par to, kā sagatavot studentus ekskursijām: noteikumi dodoties 

ekskursijā, ceļveža veidošana utt.   

(https://www.youtube.com/watch?v=5f6H6wHq20M/; https://www.youtube.com/watch?v=M

MhpWWIiE2w).  

Klausieties audiogrāmatas. Aiciniet skolēnus tās klausīties. Audiogrāmatas palīdz 

studentiem apgūt leksiku, pielietot izpratnes stratēģijas un baudīt interesantu informāciju. 

(https://www.youtube.com/watch?v=XFBoqTnxIFM; https://www.youtube.com/watch?v=n0bW

A0cPtKM).  

Aiciniet uzstāties autorus/zinātniekus (lektorus). Studentiem var būt liela ietekme, 

dzirdot autoru/zinātnieku runājam par viņa grāmatām un 

dzīvi. http://littlebrownlibrary.com/wp-

content/uploads/2016/12/PR4502_AuthorAppearances_Pamphlet_online.pdf; 

/ https://www.societyofauthors.org/SOA/MediaLibrary/SOAWebsite/Guides/A-Guide-for-

Schools-Organising-an-Author-Visit.pdf  

Izmantojiet tehnoloģiju, lai izveidotu e-grāmatu. Studenti mīl tehnoloģiju, kas var 

palīdzēt izveidot pašiem savu grāmatu (lejupielādēt programmu, piemēram, “Grāmatas 

izveidotājs” vai “Grāmatas 

maģija”).  https://www.youtube.com/watch?v=cvEenx1IehM;    https://www.youtube.com/watc

h?v=Yn57OhbnwiY; https://www.youtube.com/watch?v=TE5DTD87-IE  
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Eiropas projekti: 

The ADORE-Project “Teaching Adolescent Struggling Readers. 

A Comparative Study of Good Practices in European Countries” (https://www.bvekennis.nl/Bibli

otheek/13-0155.pdf). Projekta mērķis ir norādīt labas prakses principus un galvenos elementus, 

noteikt kritērijus šīs prakses kvalitātes novērtēšanai un izveidot pētnieku un praktiķu tīklu 

pusaudžu lasītprasmes jomā Eiropas valstīs. 

“Goerudio” projekts (http://goerudio.pixel-online.org/educational_products.php), kura 

mērķis ir risināt divas problēmas, ar ko saskaras Eiropas skolas: vidusskolēnu un arodskolu 

audzēkņu motivācijas trūkums, pētot ar zinātni saistītas tēmas; skolu skolotāju inovatīvo mācību 

metožu trūkums, lai veicinātu skolēnu interesi par zinātnes jautājumiem. Projekta rezultāti ļauj 

studentiem gūt vizuālu un audio radošo pieredzi, kas sakņojas ikdienas realitātē, padara zinātni 

pieejamu un rada interesi studēt zinātni. 

Enature projekts (https://enature.pixel-online.org) veicina proaktīvu studentu pieeju 

zinātnisko priekšmetu apguvei un ierosina inovatīvas mācību metodes dabaszinību skolotājiem. 

Uz problēmām un reālo dzīvi balstītas lietas, kas ir projekta panākumu pamatā, ļauj studentiem 

uzlabot savas pamatprasmes un iesaistīties mācību procesā. 

 

 

6. Ieguvumi (kāpēc jālasa  ar izpratne) 

Nelasot ar izpratni, lasīšana zaudē savu mērķi: palīdzēt skolēniem mācīties un apgūt 

zināšanas. Papildus zināšanu iegūšanai mutiskās un rakstiskās valodas prasmes turpina attīstīties 

ar pakļaušanu jaunām idejām un leksiku drukātā tekstā.  

Ļoti svarīga ir teicama lasītprasme. Lasīšanas izpratnes 

prasme palielina lasīšanas prieku un efektivitāti. Tās palīdz 

studentiem attīstīties intelektuāli, sociāli un  profesionāli. 

Efektīvas lasīšanas izpratnes prasmes palīdz skolēniem visos 

mācību priekšmetos.  
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Turklāt pārbaudījumi, kuros tiek kontrolēts skolēnu progress skolā, viņu 

mācību process un uzņemšana koledžā, galvenokārt balstās uz lasītprasmes izpratni. Tāpēc 

jebkuras izglītības politikas pamatā jābūt efektīvas lasītprasmes veidošanai.  

 

ATSAUCES 

2. Definīcijas un principi  

 

1. http://www4.ncsu.edu/~jlnietfe/Metacog_Articles_files/Pressley%20%26%20Gaskins%2

0%282006%29.pdf Šajā rakstā aprakstīti metakognitīvie procesi, kuros labi lasītāji 

iesaistās pirms un pēc lasīšanas, kā arī stratēģijas, kas veicina šos procesus.  

2. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2005/MR1465.pdf

 Bukletā uzsvērts, ka būtiska nozīme ir enerģiskai, kumulatīvai pētniecības un attīstības 

programmai, kas vērsta uz lasītprasmi, un tajā ir 

iekļauta RAND Reading Study Group (RRSG) ierosinātā lasītprasmes izpētes programma. 

3. Johnson, Andrew, Shēmas teorija un lasīšanas izpratne, https://www.learning-

theories.org/doku.php?id=learning_theories:schema_theory. Raksts iepazīstina ar 

shēmas teoriju, kurā aprakstīts, kā zināšanas tiek apgūtas, apstrādātas un sakārtotas.  

4. Moore, David W, Zinātne, izmantojot lasītprasmi, National Geographic Learning, 

2005, http://ngl.cengage.com/assets/downloads/ngsci_pro0000000028/am_moore_sci

_lit_scl 22-0459a.pdf   

5. Pressley, M. (2005). Metakognitīvi kompetenta lasītprasme ir 

konstruktīvi pielāgojama lasīšana: kā šādu lasīšanu var attīstīt studentos?  

6. RAND Reading Study Group, Lasīšana izpratnei,  

7. Reutzel, D. R., & Cooter, R. B., Jr. (2011). Stratēģijas lasīšanas vērtēšanā 

un apmācībā kopīgu pamatstandartu laikmetā: palīdzēt ikvienam bērnam gūt 

panākumus (5. izdevums). Boston, MA: Pearson.  

8. Šis profesionālais raksts atbalsta trīs principus, kas balstās uz rakstītprasmes un 

lasītprasmes praksi, kuru izstrādāja National Geographic Science. Principi ir 

šādi (a) Iesaistīt audzēkņus bagātīgos un daudzveidīgos zinātniskos tekstos, 

(b) Uzsvērt lasītprasmi kā mācību līdzekli, un (c) Iemācīt vairākas lasīšanas stratēģijas.  

 

3. Tehnika, stratēģijas un aktivitātes lasītprasmes attīstīšanā 
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1. 10 aktīvas lasīšanas stratēģijas // studē mazāk, studē gudrāk,  

2. 10 padomi, kā uzlabot lasītprasmi,  

3. Aktīvā lasīšana // 3 vienkāršas metodes  

4. Amanda Ronan, Kāpēc lasītprasme satura jomās ir tik 

svarīga, http://www.edudemic.com/reading-comprehension-content-areas-

important/, Rakstā tiek izceltas lasītprasmes attīstīšanas norādījumi, kas ietver 

stratēģijas konkrētu prasmju veicināšanai, piemēram, vārdu 

krājuma, galveno ideju atpazīšanas, teksta salīdzināšanas. 

5. C.R. Adler, Septiņas stratēģijas, kā iemācīt studentiem izprast tekstu, 

http://www.adlit.org/article/3479/,   

Raksts iepazīstina skolotājus ar izpratnes veidošanas stratēģijām, kas palīdz studentiem 

kļūt par mērķtiecīgiem, aktīviem lasītājiem, kuri veido savu lasītprasmi.  

6. David W. Moore, Lasītprasmes stratēģijas  

7. http://ngl.cengage.com/assets/downloads/edge_pro0000000030/am_moore_read_co 

mp_strat.pdf,  Rakstā tiek uzsvērta lasītprasmes stratēģiju nozīme, nodrošinot 

pusaudžiem vērtīgas un nozīmīgas iespējas veidot lasītprasmi. Tas parāda jauniešiem, ka 

lasītprasme nav jautājums par būšanu iekšēji gudram, bet gan par atbilstošu stratēģiju 

piemērošanu. 

8. https://www.youtube.com/watch?v=10auVRva1Jk Vai jums ir grūti saprast un 

atcerēties, ko lasāt? Šajā video es iemācīšu jums vienkāršu metodi, kas palīdzēs jums 

lasīt sarežģītus materiālus, piemēram, mācību grāmatas un žurnālu rakstus. To sauc par 

“KWL” lasīšanas metodi. 

9. https://www.youtube.com/watch?v=5j8H3F8EMNI Video parāda 10 lasīšanas 

stratēģijas, kas var palīdzēt mums kļūt par efektīviem lasītājiem.  

10. https://www.youtube.com/watch?v=eVajQPuRmk8 Šajā video stāstītas par metodēm, 

kas palīdz viegli iegaumēt mācību vielu, kā arī pētīts, kā tas ietekmē mūsu atmiņu un 

precīzi parāda, kā to var realizēt ar papīra kartiņām un programmām.  

11. https://www.youtube.com/watch?v=K4Tn4tv836A 3 vienkāršas metodes, kā palīdzēt 

studentiem apgūt mācību materiālu un atcerēties, ko viņi lasa.  

12. https://www.youtube.com/watch?v=WgbG5lo5Usg&t=8s Video sniegti desmit padomi 

lasītprasmes uzlabošanai: “Nekad nelasiet grāmatu bez pildspalvas rokā”. Izlasiet 

rindkopu, izceliet svarīgo, veiciet piezīmes. Izlasiet svarīgās sadaļas skaļi. Paskaidrojiet, 

ko lasījāt. Iemācieties pārskatīt grāmatu.  

  

http://www.edudemic.com/author/amandaronan/
http://www.edudemic.com/reading-comprehension-content-areas-important/
http://www.edudemic.com/reading-comprehension-content-areas-important/
http://ngl.cengage.com/assets/downloads/edge_pro0000000030/am_moore_read_comp_strat.pdf
http://ngl.cengage.com/assets/downloads/edge_pro0000000030/am_moore_read_comp_strat.pdf
http://ngl.cengage.com/assets/downloads/edge_pro0000000030/am_moore_read_comp_strat.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=10auVRva1Jk
https://www.youtube.com/watch?v=5j8H3F8EMNI
https://www.youtube.com/watch?v=eVajQPuRmk8
https://www.youtube.com/watch?v=K4Tn4tv836A
https://www.youtube.com/watch?v=WgbG5lo5Usg&amp;t=8s
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13. Judith Gold, Akimi Gibson, Lasīšana skaļi lasītprasmes 

veidošanai, http://www.readingrockets.org/article/reading-aloud-build-

comprehension.Šajā rakstā tiek iztirzāta spēja skaļi lasīt un sperts vēl viens solis tālāk, lai 

spriestu par spēju domāt skaļi, lasot bērniem, un izceltu stratēģijas, ko izmanto domīgie 

lasītāji.  

14. Patrick E. Croner, Stratēģijas, kas palīdz iemācīt lasīt zinātnisko literatūru. Izglītības 

zinātnes pārskats, 2(4), 2003 https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1058676.pdf) Raksta 

galvenā uzmanība pievērsta lasīšanas stratēģijām, kas izmantojamas zinātniskiem 

tekstiem.  

15. Lasi, saproti un atceries! Uzlabo savu lasītprasmi ar KWL metodi.  

16. Lasītprasme, http://www.readingrockets.org/reading- topics/reading-

comprehension/http://www.readingrockets.org/teaching/reading101-

 course/modules/comprehension-introduction Rakstā ir izklāstīts, kā skolotāji vat 

uzlabot lasītprasmi visiem studentiem – sākot no pirmsskolas vecuma bērniem līdz 

studentiem, kuriem nepieciešama piepūle, kā arī bērniem ar mācīšanās traucējumiem.  

17. SamanthaLewis,Tīņi un lasītprasme, https://www.teachingenglish.org.uk/article/teens-

reading-skills 

18. SPARK,  Pasīvā un aktīvā lasīšana, https://spark.library.yorku.ca/effective-reading-

 strategies-passive-vs-active-reading/ , Šajā rakstā atspoguļojas pasīvās un aktīvās 

lasīšanas īpašības. 

19. Stacia Levy, Kā iemācīt lasītprasmi, https://busyteacher.org/14461-how-to-teach-

 reading-skills-10-best-practices.html Raksts sniedz interesantas idejas par to, kā iemācīt 

lasītprasmi dinamiskā un interesantā veidā.  

20. Stacia Levy, Kāpēc lasīt skaļi? Stratēģijas lasītprasmes un valodas prasmju 

uzlabošanai,https://busyteacher.org/25561-why-read-aloud-strategies-to-improve-

 reading.html Lasīšana skaļi ietver mutisku teksta lasīšanu skolotājam vai studentam. 

Klasē tas rada daudzveidību. Lasīšanu skaļi var izmantot, lai uzlabotu lasītprasmi, 

veicinātu klausīšanās un runas prasmes, un pat palīdzētu rakstīšanas procesā.   

21. Texas Education Agency, Stratēģijas, kas veicina 

izpratni, http://www.readingrockets.org/article/strategies-promote-

comprehension Rakstā uzmanība tiek pievērsta lasīšanas stratēģijām, kas 

palīdz studentiem iemācīties koordinēt un izmantot izpratnes metožu kopumu, kad viņi 

lasa dažādus tekstus.  

  

http://www.readingrockets.org/articles/by-author/89003
http://www.readingrockets.org/articles/by-author/89003
http://www.readingrockets.org/article/reading-aloud-build-comprehension
http://www.readingrockets.org/article/reading-aloud-build-comprehension
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1058676.pdf
http://www.readingrockets.org/reading-
http://www.readingrockets.org/teaching/reading101-
http://www.readingrockets.org/teaching/reading101-
https://www.teachingenglish.org.uk/article/teens-reading-skills
https://www.teachingenglish.org.uk/article/teens-reading-skills
https://spark.library.yorku.ca/effective-reading-strategies-passive-vs-active-reading/
https://spark.library.yorku.ca/effective-reading-strategies-passive-vs-active-reading/
https://spark.library.yorku.ca/effective-reading-strategies-passive-vs-active-reading/
https://busyteacher.org/14461-how-to-teach-reading-skills-10-best-practices.html
https://busyteacher.org/14461-how-to-teach-reading-skills-10-best-practices.html
https://busyteacher.org/14461-how-to-teach-reading-skills-10-best-practices.html
https://busyteacher.org/25561-why-read-aloud-strategies-to-improve-reading.html
https://busyteacher.org/25561-why-read-aloud-strategies-to-improve-reading.html
https://busyteacher.org/25561-why-read-aloud-strategies-to-improve-reading.html
http://www.readingrockets.org/articles/by-author/89325
http://www.readingrockets.org/article/strategies-promote-comprehension
http://www.readingrockets.org/article/strategies-promote-comprehension
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22. Visefektīvākais veids , ka atcerēties, ko jūs mācījāties.  

23. Mēs varam palīdzēt mūsu studentiem kļūt par labākajiem lasītājiem, attīstot 

nepieciešamās iemaņas, lai sagatavotos tekstam, atšifrētu un interpretētu to. 

Lasītprasmes prakses sadaļa LearnEnglishTeens palīdz pusaudžiem uzlabot savas 

lasīšanas prasmes studijām.  

 

4. Rīki un prakse lasītprasmes uzlabošanai 

1. Actively Learn, https://www.activelylearn.com, studenti var rūpīgi un mērķtiecīgi lasīt 

tekstus. 

2. Audiogrāmatas palīdz studentiem ar atšķirīgām mācīšanās prasmēm kļūt par labākajiem 

izglītojamiem. Šis spēcīgais rīks uzlabo lasītprasmi, stiprina uzticību un uzlabo mācību 

rezultātus: https://www.audible.com/; https://librivox.org/, https://www.youtube.com/

watch?v=3Uy3bBBoZ_g&feature=youtu.be&t=2m14s) 

3. Tekoša runa – māci ar paņēmieniem, https://powerupwhatworks.org/strategy-

guide/fluency- teach-tech Vietne iepazīstina skolotājus ar tehnoloģiskiem rīkiem, kas 

veicina teksta iezīmēšanu, video un audio ierakstu veidošanu tālāk aprakstīto stratēģiju 

atbalstīšanai. Studentiem nepieciešamas dažādas instrukcijas, lai saprastu, kas sekmē 

tekošu runu, uzzinātu par stratēģijām tekošās runas attīstīšanā un daudzām iespējām 

trenēties.  

4. Brīvās formas 

kartēšana: https://www.spiderscribe.net, http://www.wisemapping.com,  Šis rīks 

ļauj studentiem radīt savu ideju vizuālu atspoguļojumu. 

5. Got Brainy, http://kleinspiration.com/tag/got-brainy/ Studenti var izveidot BrainyPic vai 

BrainyFlick. Vienkārši augšupielādējiet fotoattēlu vai videoklipu, pievienojiet oriģinālu 

teikumu vai dialogu, lai parādītu konkrēta vārda vai jēdziena nozīmi.   

6. Interaktīvās tāfeles izmantošana lasītprasmes 

uzlabošanai, https://www.youtube.com/watch?v=uCuLvvVSgSw, Ar teksta pārveidošanu 

vai nākamā vārda, rindkopas izvēli skolotāji var iemācīt studentiem paredzēt vārdu 

secību, rindkopas, galvenās idejas. 

7. Important Words Versus Word Clouds, https://tagcrowd.com, https://worditout.com, Rī

ki, kas rada teksta vizuālo attēlojumu 

8. Uzlabo tekošu runu ar lasīšanas atbalsta 

tehnoloģiju, https://www.youtube.com/watch?v=5k5-5yKjcaM Video ir vērsts uz idejām 

  

https://www.activelylearn.com/
https://www.audible.com/
https://librivox.org/
https://www.youtube.com/watch?v=3Uy3bBBoZ_g&feature=youtu.be&t=2m14s
https://www.youtube.com/watch?v=3Uy3bBBoZ_g&feature=youtu.be&t=2m14s
https://powerupwhatworks.org/strategy-guide/fluency-teach-tech
https://powerupwhatworks.org/strategy-guide/fluency-teach-tech
https://powerupwhatworks.org/strategy-guide/fluency-teach-tech
https://www.spiderscribe.net/
https://www.spiderscribe.net/
https://www.youtube.com/watch?v=uCuLvvVSgSw
https://tagcrowd.com/
https://tagcrowd.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5k5-5yKjcaM
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un stratēģijām, lai uzlabotu tekošu runu.  Skolotāji var atbalstīt studentus ar rīkiem, 

kas ļauj atkārtoti lasīt, kā arī apgūt izteiksmīgu lasīšanu ar audiogrāmatām, e-grāmatām 

u.c.  

9. MindMeister (https://www.mindmeister.com/) ir tiešsaistes prāta kartēšanas rīks, kas 

ļauj studentiem vizuāli uztvert, attīstīt idejas un dalīties ar tām. 

10. Newsela (https://newsela.com/) Newsela ir vietne, kas katru dienu publicē aktuālo 

notikumu rakstus par dažādām tēmām, kas attiecas uz lielāko daļu mācību 

priekšmetu. Katram rakstam ir piecas versijas dažādiem lasīšanas līmeņiem. Kad 

students ir izlasījis versiju, kas atbilst viņa prasmju līmenim, tiek piedāvāta iespēja ar 

testu pārbaudīt savas zināšanas. 

11. Tiešsaistes apkopojuma rīks https://www.tools4noobs.com/summarize/ Labākais 

apkopojuma rīks tiešsaistē https://www.summarizing.biz/best-summarizing-

strategies/best-summarize- tool-online/ 

12. Priekšskatīšana ,https://www.teacherspayteachers.com/Product/Previewing-a-Book-

 Reading-Strategy-Activity-293757, Šīs stratēģijas pamatā ir iemācīt 

studentiem priekšskatīt grāmatu un izdarīt prognozes.  

13. Snap&Read (https://learningtools.donjohnston.com/product/snap-read/#.VkKa-

KJJ9QF) lasa tekstu skaļi  (ieskaitot mājas lapas, kurās parasti nevar kopēt tekstu), 

lietojot integrētu  teksta pārveidošanu runā ar sinhronizētu iezīmēšanu.  

14. The Rewordifying Engine vienkāršo sarežģītus tekstus, lai ātrāk tos saprastu; tas efektīvi 

veido vārdu krājumu. https://rewordify.com/helprewordifyingengine.php 

15. TTSReader – Teksta pārveidošana runā tiešsaistē - https://ttsreader.com, Tīmekļa 

lietotne, kas skaļi nolasa jebkuru tekstu (ievadīto vai failus) ar dabiskām balsīm. 

16. Multivides izmantošana lasīšanas apmācību 

atbalstam, https://www.youtube.com/watch?v=R_6matTZ9V8 Šis īsais video piedāvā 

dažas idejas lasīšanas apmācību atbalstam ar multividi. 

17. Tehnoloģiju izmantošana lasītprasmes 

uzlabošanai, https://www.youtube.com/watch?v=xh0twITv3KQ, Šis video sniedz 

padomus, kā, izmantojot tehnoloģijas, uzlabot lasītprasmi jaunajiem studentiem. 

 

 

4. Coping with reading difficulties 

 

  

https://www.mindmeister.com/
https://newsela.com/
https://www.tools4noobs.com/summarize/
https://www.summarizing.biz/best-summarizing-strategies/best-summarize-tool-online/
https://www.summarizing.biz/best-summarizing-strategies/best-summarize-tool-online/
https://www.summarizing.biz/best-summarizing-strategies/best-summarize-tool-online/
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Previewing-a-Book-Reading-Strategy-Activity-293757
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Previewing-a-Book-Reading-Strategy-Activity-293757
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Previewing-a-Book-Reading-Strategy-Activity-293757
https://learningtools.donjohnston.com/product/snap-read/%23.VkKa-KJJ9QF
https://learningtools.donjohnston.com/product/snap-read/%23.VkKa-KJJ9QF
https://rewordify.com/helprewordifyingengine.php
https://ttsreader.com/
https://www.youtube.com/watch?v=R_6matTZ9V8
https://www.youtube.com/watch?v=xh0twITv3KQ
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1. Alison Gould Boardman et al, Efektīvi norādījumi pusaudžiem ar lasīšanas 

grūtībām https://wvde.state.wv.us/titlei/documents/AdolStrugglingReadersPracticeBrie

f.pdf, Šī bukleta mērķis ir sniegt skolotājiem pamatzināšanas par labāko praksi vecākiem 

studentiem ar lasīšanas grūtībām. Tajā galvenā uzmanība pievērsta lasītprasmei, kas 

pusaudžiem nepieciešama, lai pilnīgāk apgūtu mācību programmas.  

2. Marie Carbo, Labākā prakse augsta līmeņa lasītprasmei, 

https://www.naesp.org/sites/default/files/resources/2/Principal/2007/N-Dp42.pdf,  

Šis raksts iepazīstina ar labāko praksi, kā pārvērst pusaudžus ar lasīšanas grūtībām par 

veiksmīgiem, mūžīgiem lasītājiem. 

3. Valsts izglītības psiholoģijas dienests, https://www.education.ie/en/Education-

 Staff/Information/NEPS-Literacy-Resource/neps_literacy_good_practice_guide.pdf, Tā 

ir rokasgrāmata mācību atbalstam skolotājiem speciālās izglītības iestādēs. Šo 

rokasgrāmatu ir izstrādājuši psihologi no NEPS, un tās mērķis ir palīdzēt pamatskolu, 

vidusskolu un speciālo skolu skolotājiem, daloties ar faktiem pamatotām pieejām, 

iemācīt lasītprasmi. 

 

5. Paraugprakses piemēri, skolotāju un studentu pieredze 

1. Heinemann Publishing, Šīs 18 praktiskās nodarbības ir vienlīdz efektīvas lasītprasmes 

attīstīšanai, https://medium.com/@heinemann/these-18-practices-are-proven-

effective-for- teaching-reading-5ea6c9424fa0 Raksts iepazīstina ar 18 

mācīšanas metodēm, kuras pētnieki ir atzinuši par efektīvām. 

2. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/publications/2

 013/comenius_en.pdf, Buklets iepazīstina ar vairākiem Comenius projektiem, kuru 

mērķis ir palīdzēt jauniešiem un izglītības personālam labāk izprast Eiropas kultūru, 

valodu un vērtības. 

3. Jane Thoms, Teacher Trap, http://www.teachertrap.com/2015/02/book-

clubs.html/ Autors dalās savā pieredzē par grāmatu klubiem. Šie klubi ir spēcīgs veids kā 

iesaistīt un izaudzināt lasītājus. 

4. NEMO, Starptautiski projekti, https://www.nemosciencemuseum.nl/en/about-

 nemo/organization/nemo/international-projects/ NEMO ir organizācija, kas nodarbojas 

ar plašu starptautisku projektu klāstu izglītības zinātnes un komunikāciju jomā. Vietne 

iepazīstina skolotājus ar saviem projektiem. 

  

https://wvde.state.wv.us/titlei/documents/AdolStrugglingReadersPracticeBrief.pdf
https://wvde.state.wv.us/titlei/documents/AdolStrugglingReadersPracticeBrief.pdf
https://www.education.ie/en/Education-Staff/Information/NEPS-Literacy-Resource/neps_literacy_good_practice_guide.pdf
https://www.education.ie/en/Education-Staff/Information/NEPS-Literacy-Resource/neps_literacy_good_practice_guide.pdf
https://www.education.ie/en/Education-Staff/Information/NEPS-Literacy-Resource/neps_literacy_good_practice_guide.pdf
https://medium.com/%40heinemann?source=post_header_lockup
https://medium.com/%40heinemann/these-18-practices-are-proven-effective-for-teaching-reading-5ea6c9424fa0
https://medium.com/%40heinemann/these-18-practices-are-proven-effective-for-teaching-reading-5ea6c9424fa0
https://medium.com/%40heinemann/these-18-practices-are-proven-effective-for-teaching-reading-5ea6c9424fa0
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/publications/2013/comenius_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/publications/2013/comenius_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/publications/2013/comenius_en.pdf
http://www.teachertrap.com/2015/02/book-clubs.html/
http://www.teachertrap.com/2015/02/book-clubs.html/
https://www.nemosciencemuseum.nl/en/about-nemo/organization/nemo/international-projects/
https://www.nemosciencemuseum.nl/en/about-nemo/organization/nemo/international-projects/
https://www.nemosciencemuseum.nl/en/about-nemo/organization/nemo/international-projects/
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5. Xiaodong Lin, Janet N. Ahn, Slaveno zinātnieku grūtību izzināšana varētu palīdzēt 

studentiem iesaistīties zinātnē http://www.tc.columbia.edu/articles/2016/february/lear

ning-about-struggles-of- famous-scientists-may-help-students-succeed-in-scie/  

 

6. Ieguvumi (Kāpēc lasītprasme ir svarīga)  

1. Danielle S. McNamara, Lasīšanas stratēģiju apgūšanas nozīme, 

ftp://129.219.222.66/Publish/pdf/Teaching%20Reading%20Strategies%20-

%20McNamara.pdf  

2. ESRC,Lasītprasme, http://eprints.lancs.ac.uk/50134/1/ESRCcomprehensionbooklet.pdf, 

Bukleta mērķis ir dot skolotājiem iespēju novērtēt individuālās atšķirības lasītprasmē un 

veicināt izpratnes veidošanas stratēģijas,  kas raksturo aktīvu lasīšanu.  

3. JohnR.Kirby,Lasītprasme:Tās daba un 

attīstība, https://www.researchgate.net/publication/242598620_Reading_Comprehensi

on_Its_N ature_and_Development Šī dokumenta mērķis ir pārskatīt jaunākos pētījumus 

un teoriju par pamatjautājumiem: (1) Kas ir lasītprasme?, (2) Kādi faktori attīsta 

lasītprasmes attīstību?  

4. Wooley, G., Lasītprasme, http://www.springer.com/978-94-007-1173-0, Šajā nodaļā 

uzsvērts, kā mainīgo lielumu kombinācija ietekmē izpratnes grūtības. 
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http://www.tc.columbia.edu/articles/2016/february/learning-about-struggles-of-famous-scientists-may-help-students-succeed-in-scie/
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https://www.researchgate.net/publication/242598620_Reading_Comprehension_Its_Nature_and_Development
https://www.researchgate.net/publication/242598620_Reading_Comprehension_Its_Nature_and_Development
http://www.springer.com/978-94-007-1173-0
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4. NODAĻA: zinātnisko 
tekstu klausīšanās 
izpratnes pilnveidošana 

Autors: Dr. Miglena Molhova, 
Zinev Art Technologies, Bulgaria 

 

1. Definīcija 

Zinātne skolas līmenī 

bieži vien asociējas ar praktiskiem 

mācību priekšmetiem, kuri tiek apgūti, piemēram, ar eksperimentiem. Taču efektīvai mācīšanai 

ir nepieciešama valoda, kas tiek pasniegta ar mācību grāmatām vai mutiski diskusijās. Valoda ir 

nepieciešama pat praktiskā darba veikšanas laikā: skolotājiem ir jāpaskaidro, ko viņi dara, un 

studentiem ir jāuzdod jautājumi. 

Klausīšanās izpratne ir tikai daļa no visas kognitīvās procesu sistēmas  un informācijas izpratnes, 

kas sniegta konkrētā kontekstā. Runājot par izglītības zinātni skolās un klausīšanās izpratnes 

attīstīšanu, mums ir jāpatur prātā, ka pašlaik zinātniskās tēmas tiek skaidrotas ar zinātniskās 

valodas palīdzību, līdz ar to tiek kavēta bērnu izpratne; viņu izglītojošie panākumi zinātnēs 

galvenokārt saistīti ar skolotāju runas prasmēm un spējām izskaidrot. Pētījumos, kuros iesaistīti 

daudzi vairāku valstu pedagogi, ir secināts, ka klasē lielākoties runā skolotāji. Valodai ir izšķiroša 
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nozīme jēdzienu veidošanā un izstrādē. Tas liecina, ka skolotāju valodai ir būtiska nozīme, mācot 

zinātni un radot efektīvus mācību apstākļus.1 

Problēma ir tā, ka neatkarīgi no tā, cik ļoti skolotāji iedziļinās bērnu apzinātajos, 

kognitīvajos un domāšanas modeļos, tas parasti neizdodas, jo neiroloģiskie savienojumi 

smadzenēs, pieredze un zināšanas ir ļoti atšķirīgas no bērniem. Jaunas zinātniskās valodas 

ieviešana studentiem var radīt ievērojamas neskaidrības, jo īpaši, ja studentiem, iespējams, ir 

atšķirīga izpratne par ikdienā lietotajiem terminiem. Rūpīgi jāapsver jaunu zinātnisko terminu 

izvēle, definīcijās lietojamās valodas izvēle un iepriekšējās izpratnes ietekme uz lietošanu 

ikdienā.2  

Klausīšanās izpratne iever vairākus procesus, kas saistīti ar runas valodas izpratni. Tie 

ietver runas skaņu atpazīšanu, atsevišķu vārdu nozīmes apzināšanu un / vai izpratni par teikuma 

sintaksi, kuros tie tiek izmantoti.3  

Klausīšanās izpratne ir spēja atpazīt vārdus, kuri ir dzirdami, pamatojoties uz 

iepriekšējām zināšanām un pieredzi. Laba klausīšanās izpratne ļauj klausītājam saprast 

informāciju, ar kuru viņš tiek iepazīstināts, atcerēties to, apspriest to un pat atstāstīt ar saviem 

vārdiem.  

Klausīšanās izpratne attiecas arī uz runas ritmisko-melodisko elementu atpazīšanu – 

uzsvaru, intonāciju, vokālo garumu utt., un attiecīgo secinājumu izdarīšanu, pamatojoties uz 

kontekstu, reālām pasaules zināšanām un runātājam raksturīgajām īpašībām (piemēram, uz to, 

kāda informācija runātājam ir pieejama un par ko viņš/viņa, visticamāk, runās). Garākām runām 

klausīšanās izpratne ietver arī nozīmīgas atmiņas prasības, lai sekotu cēloņsakarībām, kas 

izteiktas runā.4 

Klausīšanās ir spēja pilnībā izprast vēstījumu, ko cilvēks runā vai skaļi lasa. Klausīšanās ir 

svarīga komunikācijas un izglītības procesa sastāvdaļa. Saskaņā ar Güneş (2007: 74) klausīšanās 

1 https://www.weforum.org/agenda/2015/06/why-language-is-so-important-in-science-teaching/  
2 https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/science/continuum/Pages/scilang.aspx  
3 Nadig A. (2013) Listening Comprehension. In: Volkmar F.R. (eds) Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. Springer, New York, 
NY 
4 There again.  
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notiek ne tikai komunikācijas izveidei, bet attīsta mācīšanos, izpratni un prāta darbību. Saskaņā 

ar to, klausīšanās nav tikai dzirdamu skaņu norise.  Klausīšanās ir prāta darbība, kas realizēta, lai 

saprastu kas ir dzirdēts. Tas norāda, ka klausīšanās nozīmē izdarīt izvēli no dzirdētā, organizējot 

un integrējot to, ko runātājs nodod ar prātā strukturētajām zināšanām. Klausoties izglītojošā 

komunikācijā, tiek uzmanīgi sekots un uztvertas ziņas, kuras runātājs sūta klausītājam un kuras 

izprot, no atmiņas iegūstot attiecīgu pieredzi. Tā kā lielākā daļa mācību viela tiek pasniegta 

mutiski, kompetence uzklausīt ir nepieciešamā komunikācijas prasme gan skolotājam, gan 

studentam (Başaran, 2005: 433). 

Lai izveidotu veselīgu saziņu un efektīvi mācītos, ir jāzina, kā klausīties. Klausīšanās ir ne 

tikai sapratne, iepazīšana un vērtēšana, bet arī etiķete. gan ikdienas dzīvē, gan darba dzīvē un 

sabiedriskajā dzīvē veselīgas un labas vides izveide ir atkarīga no klātesošo cilvēku iemaņām 

klausīties (Koç, Müftüoğlu et al., 1998: 55). Mācības, kas sākas jau agrīnā vecumā, ir process, kas 

veido visus pārējos mācību periodus. Klausīšanās ieradums, ko students iegūst pirmsskolas un 

pamatskolas gados, būtu  vairāk jāattīsta, sniedzot jaunu informāciju, izmantojot jaunu praksi, 

kas jāīsteno vidusskolas līmenī, un labām klausīšanās paradumam jābūt vienam no viņa 

atšķirīgajām personības īpašībām (Yılmaz, 2007: 50).5  

2. Grūtības klasē ar runāšanu zinātniskajā valodā un kāpēc ir jāattīsta studentu 

klausīšanās prasme 

Vārdi, kas ietver zinātnisko mācību valodu, iedalās divās plašās daļās:  

• tehniskie jēdzieni – kas raksturīgi kādai zinātnes tēmai vai mācību priekšmetam: 

fotosintēze, elpošana un gēni bioloģijā; impulss, kapacitāte un spriegums fizikā; atomi, 

elementi un katjoni ķīmijā. 

• netehniskie jēdzieni – netehniska komponente sastāv no vārdiem, kas nav tehniski, un 

nosaka vai piešķir identitāti konkrētai mācību valodai klasē vai zinātniskā teksta valodai. 

Daži no šiem netehniskajiem vārdiem piešķir identitāti atsevišķiem zinātniskajiem 

priekšmetiem, kur tie tiek izmantoti, lai iezīmētu konkrētu jēdzienu, kas ir svarīgs 

5 Gulec, S., Durmus, N., A Study Aiming To Develop Listening Skills Of Elementary Second Grade Students 
Procedia - Social and Behavioral Sciences 191 ( 2015 ) 103 – 109 
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mācību procesam konkrētajās zinātnes nozarēs:  “reakcija” ķīmijā, “daudzveidība” 

bioloģijā un “sadalīšanās” fizikā.6 

Kad ikdienā lietojamie vārdi tiek lietoti kā zinātniskie termini, tiem tiek piešķirtas jaunas 

nozīmes. Tie kļūst par zinātniskiem vārdiem. Daži vārdi, piemēram, “definēt” un “izskaidrot”, tiek 

lietoti “pateikt” vietā, bet tādi netehniski vārdi kā “aprēķināt” un “paredzēt” tiek izmantoti 

“domāt” vietā. 

Piemēram, studenti jau ļoti labi pārzina terminu “gāze”, kā tādu, kuru izmanto, lai 

aprakstītu virkni uzliesmojošu degvielu (piemēram, LPG kempinga gāzi, BBQ gāzes pudeles vai 

LPG motordegvielu). Terminu var izmantot arī, lai aprakstītu dabasgāzi, ko mājās izmanto ēdiena 

gatavošanai vai telpu apsildei. Vārdu “gāze” visos šajos kontekstos lieto, lai aprakstītu 

uzliesmojošu degvielu, kas tiek sadedzināta, lai radītu siltumu. Sagaidāms, ka šī vārda biežā 

lietošana radīs zināmu neskaidrību, kad tiks ieviests šī vārda zinātniskais pielietojums. Kad 

lielākajai daļai studentu tiek prasīts minēt gāzes piemērus, viņi vienmēr min tikai gāzu 

izmantošanu, t. i., viņiem tas saistās ar gāzes liesmām un degšanu. Jaunākie studenti bieži vien 

gaisu nedefinē kā gāzi, jo gāze tiek uzskatīta par kaut ko uzliesmojošu, bet gaiss ne.7 

Kā izskatās zinātniskā valoda?8 

(Nākamā tabula attēlo tradicionālo zinātnes tekstu valodu pazīmju piemērus. Tomēr 

zinātniskie teksti, tāpat kā visi pārējie, ir daudzveidīgi; žanrs ir daudzveidīgs un nepārtraukti 

mainās un attīstās.) 

Teksta organizācija Piemēri 

Teksta struktūra  

Informācija tiek sniegta loģiskā secībā, kur 
nozīme tiek pakāpeniski veidota. 

Gekons izmanto savu noņemamo asti 
divos veidos. Tas nomet asti, ja plēsoņa to 
saķer, un tas var arī nomest asti, ja tuvojas 
plēsoņa. 

Iztvaikošana notiek, uzkarsējot ūdeni. 
Tas ir saistīts ar... 

6 https://www.weforum.org/agenda/2015/06/why-language-is-so-important-in-science-teaching/  
7 https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/science/continuum/Pages/scilang.aspx  
8 https://arbs.nzcer.org.nz/language-science-specialised-language  
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Saikļi 

Saikļi saista idejas, lai varētu veidot un pamatot 
tās ar zināšanām. Saikļu atrašanās vieta teikumā 
atšķiras. 

Gekons izmanto savu noņemamo asti divos 
veidos. Tas nomet asti, ja plēsoņa to saķer, un 
tas var arī nomest asti, ja tuvojas plēsoņa. 

Iztvaikošana notiek, uzkarsējot ūdeni. Tas ir 
saistīts ar...  

Citus saikļus izmanto, lai veidotu ideju secību 
un nosacījumus. 

Valodas iezīme Piemērs 

Tehniskā valoda  

Tehniskie vārdi ir raksturīgi konkrētai tēmai, 
laukam vai akadēmiskajai nozarei. Šie vārdi, t.i., 
to zinātniskā nozīme, citur parasti ir retums.  

Vispārīgi vārdi, kuriem ir arī dažādas zinātniskās 
nozīmes. 

Iezemieši, podokarpa, reģenerācija; 
apdraudēts, datu bāze, DNS paraugi, dorsālā 
fāze, biotipi, Hektora delfīns, sugas, izplūdes 
piesārņojums; CO2; šķīdums, periodiskā 
tabula.  

Potenciāls, atkritumi, šķīdums. 

Akadēmiskā valoda:  

Akadēmiskie vārdi ir sastopami akadēmiskajās 
nozarēs. 

Ietekmēt, analizēt, novērtēt, definēt, secināt, 
noteikt, projektēt, formula, identificēt, norādīt, 
interpretēt, galvenais, metode, process, 
resurss, attiecīgs, atlasīt, līdzīgs, specifisks, 
teorija, nogādāt, mainīt. 

Saīsinātā valoda: 

Vairākas idejas tiek aprakstītas nelielā teksta 
daudzumā.  

Nominalizācija saīsina informāciju, noņemot 
personu un dažreiz citus datus, piemēram, 
laiku. Tas ir process, kurā vārdi un dažreiz 
īpašības vārdi kļūst par lietvārdiem. 

"Smags lietus rezultātā ūdens paaugstinās un 
izplūst pāri krastiem" (piemērs, kā ar bērna 
sarunvalodu tiek izskaidrots kāds process) tiek 
pārvērsts par "Smags lietus izraisa plūdus" 
(piemērs saīsinātās valodas formai).  

 ("…ūdens paaugstinās un izplūst pāri 
krastiem" ir rakstīts galvenokārt izmantojot 
vārda frāzes  

– " ūdens paaugstinās" un  "izplūst"; "plūdi" ir 
rakstīts kā lietvārds).  

Šajā piemērā garš izskaidrojums pārtop 
par vienu lietvārdu – “pārpludināšana”. 

Fakti un mērķi: 

Uzmanība tiek pievērsta lietām un procesiem. 
Cilvēku domas, jūtas un uzskati parasti nav 
interesanti. Tādi vietniekvārdi kā “tas” un “tie” 
ir samērā izplatīti, jo īpaši zinātniskajos 
ziņojumos, bet "viņa", "viņš", "mēs", "es" un 
"tu", nav. 

Dienvidu labējiem vaļiem nav zobu. Tā vietā 
tiem ir filtri, saukti par vaļa ūsām vai bārdu, 
kas … 
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Ciešamā kārta: 

Ciešamā kārta izsaka darbību, kuras veicējs 
teikumā nav minēts.  

Ciešamās kārtas sintaktiskajā konstrukcijā 
darbības objekts nominatīvā ir teikuma 
priekšmets.  

Turpretī darāmajā kārtā teikuma priekšmets ir 
darbības darītājsThe subject of a clause receives 
the action (or state) of the verb, i.e., the subject 
is the target of the action. 

Dzeramā soda un etiķis [teikuma priekšmets] 
tika sajaukti [darbības vārds].   

Mēs [teikuma priekšmets] sajaucām dzeramo 
sodu un etiķi [darbības vārds]. Tātad “Mēs” 
(studenti) ir darbības darītāji, jo studenti 
sajauc sodu un etiķi. 

Darāmie un saistošie darbības vārdi  

Darāmie darbības vārdi izsaka darbības un 
notikumus tekstā. Saistošie darbības vārdi 
saista informāciju. Šie darbības vārdi ir izplatīti 
zinātniskos tekstos. Iekšējās apziņas darbības 
vārdi, piemēram, sajūta, domāšana, ticēšana un 
redzēšana, nav. 

Darāmie darbības vārdi, piemēram, Gekons 
traucas prom ikreiz, kad tuvojas klāt 
ienaidnieks. (“traucas prom” un “tuvojas klāt” 
ir vārdu grupas).  

Saistošie darbības vārdi, piemēram, Hūkera 
jūras lauvas ir piederīgas Jaunzēlandei (“ir” 
saista “Hūkera jūras lauvas” ar “piederīgas 
Jaunzēlandei”), un, piemēram, Antiem ir sešas 
kājas (“ir” saista “Antiem” ar “kājas”). 

Kāpēc mēs risinām vajadzību attīstīt klausīšanās izpratini: jo studentiem ir ne tikai 

jāapgūst specializēta leksika, bet viņiem ir jāsaprot, kā vārdi sader kopā un kad izmantot šo 

saziņas veidu. Runājot ar klasi, skolotājiem, ir jāpalīdz studentiem veidot saikni starp zināmajiem 

valodas lietošanas veidiem un akadēmiskajiem/zinātniskajiem valodas lietošanas veidiem. 

Kad studenti ierodas skolā, viņi jau brīvi iesaistās sarunās: spēļu, ģimenes svinību, ēdienu 

valodā utt. Klasē studenti saskaras ar jaunām, akadēmiskām diskusijām. Akadēmiskās diskusijas 

ir atšķirīgs veids, kā uzzināt un  domāt (Gee 2004; Halliday & Martin, 1993; Lemke, 1990; Ogborn, 

Kress, Martins, & MacGillicuddy, 1996), un tāpēc tas ir īpašs veids, kā nodot idejas citiem 

(Goldman & Bisanz, 2002; Halliday & Martin, 1993).  

Konkrētāk, pētījumi ir parādījuši, ka akadēmiskie zinātniskie teksti izsaka teorētiskas 

zinātniskas idejas, atsaucoties un vispārējām priekšmetu klasēm, nevis konkrētām, un šie teksti 

mēdz uzsvērt klasifikācijas un loģiskās saiknes starp vispārējiem terminiem un procesiem (Lemke, 

1990). Atšķirībām no stāstījuma vai ikdienas sarunām, akadēmiskās zinātniskās sarunas raksturo 

tādi elementi kā tēmu prezentācijas, raksturlielumu apraksti, raksturīgi notikumi, kategoriju 

salīdzinājumi, eksperimentālās idejas, rezultāti, galīgie kopsavilkumi (Papeps, 2006) un 
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skaidrojums (Lemke, 1990; Ogborn et al., 1996), kā arī lingvistiskās īpašības, piemēram, 

vispārīgie lietvārdi, tagadnes stingrie vārdi, nominalizācija un tehniskā leksācija (Halliday, 2004; 

Halliday & Martin, 1993; Hasan, 1985). Bez tam akadēmiskie zinātniskie teksti tiek rakstīti 

autoritatīvā attālumā no lasītāja (Christie, 1989) nopietnā reģistrā (Wollman-Bonilla, 2000), kas 

liedz izmantot pazīstamu sarunvalodu. Fakti tiek uzrādīti objektīvi, bez skaidriem pierādījumiem 

par autora viedokli par faktu vērtību. 

Tekoša runa specializētās valodās, piemēram, zinātniskajā sarunā, ir saistīta ar prasmi uztvert 

zināšanas un izteiktām valodas modeļu un vārdu zināšanām. Prasme uztvert zināšanas attiecas 

uz studentu spēju zināmā mērā saprast vārdu, kad viņi to dzird (vai lasa). Izteiksmīgas zināšanas 

attiecas uz studentu spēju izmantot terminu runā vai rakstībā, lai izplatītu zinātniskas idejas. 

Pirmkārt, lielāka uzmanība tiek pievērsta lasīšanai un izpratnei, nevis runāšanai un rakstīšanai. 

Turklāt sarežģītāk ir izmērīt (testēt) izteiksmīgas zināšanas nekā uztveres zināšanas. Parasti 

valodas novērtēšana aprobežojas ar studentu spēju definēt vārdu krājuma terminus vai 

izvēlēties pareizu definīciju, un šāds novērtējums tieši nepierāda studentu spēju izmantot 

noteiktu leksiku, lai darītu zināmas idejas. Tomēr šī ir ļoti svarīga prasme, kas tieši saistīta ar 

zinātniskā teksta izpratni - ja studenti nesaprot jēdzienus, viņiem būtu ļoti grūti izpaust vai darīt 

zināmas savas zinātniskās atziņas citiem un pat retāk izmantot tās praktiski konkrētās ikdienas 

situācijās, kurās nepieciešamas šādas prasmes.  

3. Klausīšanās izpratnes veidošana  

Klausīšanās izpratnes veidošanas procesā mēs esam apsvēruši dažus svarīgus jautājumus, 

kas jāņem vērā izglītībā; tie ir šādi: kā skolotāji var ietekmēt procesu; kādas stratēģijas tās varētu 

pielietot un kuras varētu būt pedagoģiskās metodes, kas šajā procesā būtu visefektīvākie.  

3.1. The role of the teacher in class 

Sniedzot zinātniskās idejas studentiem, viens no svarīgākajiem skolotāju uzdevumiem ir 

saprast pasauli, kas viņus ieskauj - tas ietver valodas lietošanu un attīstību, lai saziņai būtu jēga. 

Klase ir nozīmīga auditorija, kurā ir jāattīsta gan akadēmiskā valoda, gan ikdienā sarunvalodas 

prasmes. Arvien vairāk tiek uzsvērts, cik svarīgi ir attīstīt “lietojamo valodu”, lai veicinātu ideju 

izpratni un saziņu, nevis galveno uzsvaru liekot uz izolētu, dekontekstualizētu prasmju attīstību, 

kas vērsta uz zinātnisko leksiku.  
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Lai skola varētu uzlabot klausīšanās izpratni, ir jāizpilda daži priekšnoteikumi. Tie ir: 

• gatavības līmenis; 

• uzmanība; 

• un skolotāju konsultācijas.  

Pirms nodarbības uzsākšanas studentiem jābūt gataviem klausīties. Katrs skolotājs 

uzmanību var piesaistīt ar noteiktu metodi (jautājums vai anekdote, kas saistīta ar tēmu utt.). 

Studentu uzmanības pievēršana nodarbības tēmai ir priekšnoteikums, lai labi klausītos. 

Studentam ar izklaidīgu uzmanību ir grūti saprast, ko viņš/viņa klausās. (Umagan, 2007: 155).9 

Kad cilvēki nodarbojas ar zinātni, viņu izmantotā saziņas valoda ir precīzāka un 

konsekventāka. Zinātne bieži vien ievieš tehniskus vārdus ar īpašu nozīmi, kā arī piešķir 

zinātnisku nozīmi vārdiem, kuriem ikdienā var būt atšķirīgs lietojums. 

Skolotāji zinātnisko valodu izmanto divos galvenajos veidos:  

• Ar mācību priekšmetam raksturīgiem zinātnes vārdiem vai frāzēm: mācību 

priekšmetam raksturīgas zinātniskas frāzes ir termini, kas tiek lietoti zinātniskajos 

priekšmetos un nes zinātnisku nozīmi, tāpēc tie ir ērti lietojami, sazinoties ar citiem 

fiziķiem, ķīmiķiem, biologiem u.c. par pētījumiem. Tomēr, lai pilnībā izprastu frāzes 

zinātnisko nozīmi, ir nepieciešami dažādi iepriekšēja satura zināšanu līmeņi. Speciālisti 

(zinātņu skolotāji, pētnieki), runājot par savu tēmu, bieži izmanto zinātnei raksturīgas 

frāzes, vai arī savu pētījumu apraksta vidū, izmantojot stratēģiju žargonu izskaidrošanai, 

ievieš arī citus žargona vārdus. Priekšmets - konkrētas zinātniskas frāzes var raksturot 

akadēmiskajā līmenī, kurā būtu ieviests termins vai termini. 

• Izmantojot hibrīdzinātniskos vārdus vai frāzes: hibrīdzinātniskās frāzes ir vārdu vai frāžu 

izmantošana, kam var būt gan zinātniska nozīme, gan arī nozīme ikdienas dzīvē. Šajā 

kategorijā ietilpst skolotāji, kuri izmanto vārda ikdienas nozīmi, kā arī skolotāji, kuri lieto 

vārdu, ko bieži izmanto zinātniskā kontekstā, bet viņi to izmanto nevērīgi, nevis kā daļu 

no definīcijas savos pētījumu aprakstos. Šī zinātnes valodas kategorija ir sarežģīta, un tai, 

9 Gulec, S., Durmus, N., A Study Aiming To Develop Listening Skills Of Elementary Second Grade Students 
Procedia - Social and Behavioral Sciences 191 ( 2015 ) 103 – 109 
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iespējams, ir liela ietekme, proti, komunikācija ar sabiedrību var tikt traucēta, ja fiziķi 

“nejauši” izmanto zinātniskus terminus vai ikdienas terminus, kam var būt netriviāla 

zinātniska nozīme.10 

Apsverot jaunu zinātnisku vārdu ieviešanu studentiem, skolotājiem jāapsver savas 

atbildes uz šādiem jautājumiem: 

• Vai vārds ir svarīgs? – Vai termins ir bieži lietots un zinātniski nozīmīgs studentiem? 

Terminam “orobija” ir precīza zinātniska nozīme, bet vai tā lietojums būs noderīgs 

studentiem viņu līmenī?  

• Vai tas papildina studentu izpratni, ja tas tiek lietots? – Bieži vien vārda nozīmi studenti 

izprot pēc tā regulāras izmantošanas un testējot tā pareizu lietošanu jaunos kontekstos. 

• Vai studentam ir jāzina vārds tagad? – Starpība starp terminiem “svars” un “masa” 

sniedz labus terminu piemērus, kas būtu jāizmanto, ja tie ir konceptuāli piemēroti 

studentam. 

• Vai vārda lietošana būtu noderīga bērnam? – Termins “kausēšana” apraksta stāvokļa 

maiņu, kurai ir noderīgi pielietojumi dažādos dažādos kontekstos; tas ir spēcīgs piemērs 

studentiem, jo var aizstāt garu aprakstu ar vienu vārdu. Pētījums: Harlen (1993)11 

3.2. Klausīšanās izpratnes uzlabošanas stratēģijas  

Šeit mēs apspriedīsim dažas pieejas un stratēģijas, kas var palīdzēt skolotājam uzlabot 

viņa studentu klausīšanās izpratni. Tās ir sadalītas 2 grupās: 

3.2.1. Stratēģijas, lai izskaidrotu nozīmi; 

Stratēģijas, lai izskaidrotu nozīmi 

Līdzība Runātājs velk paralēles ar citu, 

potenciāli pazīstamāku jēdzienu, lai izskaidrotu 

zinātnisko jēdzienu. 

Ilustrācija Runātājs sniedz vairākus piemērus, lai 

10 Use of Scientific Language by University Physics Students Communicating to the Public  
Hinko, K., Seneca, J., Finkelstein, N.,  
https://www.colorado.edu/physics/PISEC/PDFs/PERC14_Hinko.pdf 
11 https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/science/continuum/Pages/scilang.aspx  
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ilustrētu jēdzienu. 

Paskaidrojums Runātāja mēģinājums definēt 

zinātnisku žargona vārdu, ko viņš/viņa lieto. 

Sarunvalodas izteiciens Zinātniska jēdziena vienkāršošana 

sarunvalodā, kam nav precīzas zinātniskas 

nozīmes.  

Avots: Hinko, K., Seneca, J., Finkelstein, N., Use of Scientific Language by University 

Physics Students Communicating to the Public  

 

Līdzība: Studenti velk paralēles starp saviem pētījumiem un situāciju, ko viņi uztver kā 

pazīstamu auditorijai, atsaucoties uz līdzībām, dod priekšstatu par sarežģītu zinātnisku 

konstrukciju. Dažkārt šī analoģija attiecas uz vienu jēdzienu, bet citreiz tā tiek izmantota visam 

pētījuma aprakstam. Piemērs: 

“Mēs saprotam, kā molekulas mijiedarbojas viena ar otru, uzspridzinot tās ar lāzeru un 

izdomājot, kā tās sākotnēji bija. [...] Ja mēs esam boulingā un mēģinām nolikt ķegli atpakaļ, 

pamatojoties uz to, kur tas nokrita.”  

Ilustrācija: Runātājs paskaidro mācību priekšmeta specifisku zinātnisku vārdu, sniedzot 

vienu vai vairākus pazīstamu scenāriju piemērus, kurus var salīdzināt darbības jomas vai mēroga 

ziņā. Ilustratīvās frāzes atšķiras no savstarpēji līdzīgajām, jo tās ir tieši salīdzinājumi un tām ir 

tādas pašas īpašības kā sākotnējai frāzei, piemēram, aprakstot, cik auksts kaut kas ir, uzskaitot 

citus aukstus objektus. Piemēri: 

“Ar sīku es domāju daudz mazāku par cilvēka matu, bet mazāku par tūkstošdaļu no 

cilvēka matiem vai pat vēl mazāku.”  

“[...] ja tu ņemtu desmit Antarktīdas produktus, saliktu tos visus kopā un ieliktu savā 

saldētavā, tu nekad nebūtu bijis tik tuvu šim aukstumam.”  

Paskaidrojums: Runātājs cenšas sniegt mācību priekšmeta specifisko īpašību vai 

mehānismu aprakstu. Izskaidrojums bieži tiek sniegts kā vārda vai frāzes definīcija. Skaidrojumi 

atšķiras no līdzībām un ilustrācijām, jo tie nav tieši salīdzināmi. Piemēram: 

“Vakuums ir vieta, kur nav gaisa” 
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“Es ņemu molekulas, kas ir tikai nelielas (...) atomu grupas”  

Sarunvalodas izteiciens: Runātājs izmanto neformālu valodu, lai precīzākas 

terminoloģijas vietā aprakstītu mācību priekšmeta specifisku zinātnisku frāzi. Tā vietā tiek 

izmantoti darbības vārdi vai īpašības vārdi, kas ir pazīstami auditorijai. Piemēram: 

“ [...] tas tiešām ir tikai liels vārds, lai pateiktu, ka mēs uz lietām raidām lāzerstarus un 

redzam, kas notiek.” 

“[...] šie atomi ir sakustēsies šajā materiālā.” 

3.2.2. Stratēģijas, lai uzlabotu studentu uzmanību izteiktajiem vārdiem;  

Drāma: Viena no metodēm, ko visbiežāk izmanto klausīšanās apmācībā, ir drāma. Drāma 

pati par sevi ir izglītības joma, kas attīsta un apmāca bērnu un vienlaikus ir efektīva metode, kas 

attīsta radošumu (Bayram et al., 2004: 7). Drāmas izmantošana klasē ir lieliska stratēģija, kā 

strādāt pie klausīšanās prasmes. Lūk, piemēri dažiem aktīviem klausīšanās vingrinājumiem, ko 

zinātņu skolotājs var izmantot: 

• Modelēšana: lieciet studentam nākt klases priekšā un likt viņam/viņai sākt ar jums 

sarunu par kādu tēmu. Varētu būt noderīgi dot viņiem tēmu: Ko jūs darījāt savā 

iepriekšējā stundā? Kāda ir jūsu iecienītākā zinātnes koncepcija un kāpēc? Sarunājoties 

modelējiet atšķirību starp izklaidīgu klausītāju un aktīvu klausītāju (izmantojot 

neverbālās un verbālās norādes). Pēc tam palūdziet, lai students salīdzina, kā tas bija - 

mēģināt runāt ar kādu, kurš bija novērsts, un  ar kādu, kurš aktīvi klausījās? 

• Dalīšanās ar stāstu: var veidot lielu grupu diskusiju, vai arī jūs varat sadalīt studentus 

četrās grupās, lai process būtu vienkāršāks. Palūdziet studentiem dalīties stāstā par to, 

kad viņi jutās neuzklausīti. Kāda bija situācija? Kāds bija rezultāts? Kāda bija sajūta, ka 

viņus neuzklausa? 

• Variants: Sadaliet studentus pa pāriem. Viens cilvēks dalās savā stāstā, otrs 

klausās. Pēc vienas minūtes apturiet grupas un lūdziet pāris klausītāju pārfrāzēt 

runātāja stāstu. Cik ļoti viņi tiešām klausījās? 

• Variants: Veidojiet grupas. Sadaliet studentus grupās un likt viņiem izveidot ainu, 

kurā kāds personāžs vēlas tikt sadzirdēts un cits (-i) personāžs (-i) neklausīsies. Ja 
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studentiem ir grūtības izveidot šādu situāciju, iesakiet vecāku/pusaudžu vai 

skolotāju/studentu scenāriju. 

• Variants: Palūdziet, lai brīvprātīgo grupa veic aizsargājošu ainu. Paaiciniet kādu 

no brīvprātīgajiem malā un pasakiet, lai viņi neklausās savos grupas biedros un 

atblīstoši reaģē. Pēc tam apspriedieties ar klasi par to, kā rīkoties ar cilvēku, kurš 

neklausās. 

• Mācieties par to: Studenti grupās ieklausās viens otrā un pēc tam atceras, ko 

iemācījušies. 

Sadaliet studentus grupās pa trim. Katra grupa izlemj, kurš ir A, B, & C.  A grupa sāk. 

Viņam/viņai ir 30 sekundes laika, lai aprunātos ar B par viņa/viņas skaidrojumiem par 

zinātniskajiem jēdzieniem, kurus viņš/viņa uzskata par visinteresantākajiem: dzīvnieku grupām, 

fizikas eksperimentiem, kas viņam/viņai patīk, ķīmiskajiem savienojumiem, ko izmanto mājās utt. 

30 sekunžu beigās B pagriežas pret C un pastāsta C, ko viņš/viņa atceras par A 

visinteresantākajām lietām. B tad 30 sekundes runā ar C par savām iemīļotajām lietām. 30 

sekunžu beigās C griežas pie A un pastāsta A, ko viņi atceras par B mīļākajām lietām. Cikls 

atkārtojas ar C runāšanu ar A, pēc tam A stāsta B.  

• Vārda beigas: Stājieties aplī. Sāc ar vārdu – “Šūna”.  

Blakus esošajai personai ir jānāk klajā ar vārdu, kas sākas ar pirmā vārda pēdējo burtu - 

“Atoms”. Nākamā persona dara to pašu - “Savienojums”. Sāciet lēnām un pakāpeniski palieliniet 

ātrumu. Iestatiet taimeri (1 vai 2 minūtes) un skatiet, cik daudz vārdu jūs dzirdat šajā laikā. Varat 

arī sākt šo vingrinājumu ar mazākām 4 vai 5 cilvēku grupām. 

• Izveidojiet stāstu: Mērķis ir veidot vienveidīgu stāstu starp dažādiem spēlētājiem. 

Sastādiet 6 līdz 10 studentu grupu rindā. Sāciet ar ierosinājumu saņemšanu no 

publikas. (“Var jau būt, ka man ir nosaukums stāstam, kas nekad nav uzrakstīts …???”) Pēc 

ieteikuma saņemšanas (t.i. “Labākā zinātnes stunda”), atkārtojiet to atpakaļ – lai panāktu, 

ka spēlētāji to ir dzirdējuši. Vadītājs norāda uz vienu spēlētāju, kurš sāk stāstīt stāstu un 

turpina runāt, līdz vadītājs norāda uz kādu citu. Lieciet, lai nākamais spēlētājs izvēlas vietu, 

kur pēdējais improvizators ir palicis — lai viņi to dara pēc iespējas raitāk (pat ja tā ir 

pusvārda vai teikuma vidū). Turpini tēmēt uz spēlētājiem un ļaujiet stāstīt stāstu, līdz jūtat, 

ka tas ir izdarīts. 

DIKTĀTS: Diktāts ir viens no pasākumiem, kas jāveic, lai attīstītu studentu klausīšanās 

prasmes. Studentiem vajadzētu klausīties diktātā. Lasot diktāta tekstu, dalot atbilstošos garumos 
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un lasot daļas atkārtoti, palīdzēs studentiem pievērst uzmanību (Kocaadam, 2011: 15). 

Klausoties studentiem vajadzētu iztēloties, savā prātā ko viņi klausās, izmantojot arī savu iztēli. 

Daudzi stāsti ietver bagātīgas detaļas un aprakstošas izteiksmes. Bērniem jārada garīgie tēli, 

domājot par tiem, un pēc noklausīšanās jāprot veidot atstāstījums uz papīra (Yılmaz, 2007: 59). 

Attīstot studentu klausīšanās prasmes, būtu jāgūst labums no stāstu kartēm. Stāstu kartē ir 

iekļautas diagrammas, kurās tēli un priekšstati par notikumu, laiku un vietu stāstā ir saistīti viens 

ar otru. Studentiem tiek iedota iepriekš sagatavota stāstu karte pēc tam, kad viņi ir 

noklausījušies šo stāstu, un viņi tiek lūgti aizpildīt šo shēmu. Tādējādi studenti var palīdzēt 

attīstīt savas klausīšanās prasmes un panākt pastāvīgu mācīšanos.12 

VĀRDU SPĒLES13 

Laiks runāt: Ir svarīgi veicināt studentu dialogu, jo viņiem ir mācību sarunas. Mums 

jānodrošina studentiem iespējas izmantot viņu sarunvalodu un tulkot no un uz ar zinātniskiem 

un tehniskiem nosacījumiem. Mēs varam izmantot šo stratēģiju, kas saukta par starpvalodu, lai 

apspriestu dažādus skaidrojumus par studentu pieredzi klasē. Piemēram: 

Students: “Mēs ieliekam šo smalko pulveri maisā kopā ar rupjo pulveri un maisiņš 

uzsprāgst un sakarst.”  

Skolotājs: “Mēs sajaucām dzeramo sodu un kalcija hlorīdu ar ūdeni, kā rezultātā radās 

gāze, un izdalījās karstums.”  

Zinātnieks: “Dzeramā soda un kalcija hlorīda kombinācija ir eksotermiska reakcija ar 

nātrija hlorīda, kalcija karbonāta un oglekļa dioksīda produktiem.” 

Norādījumi: Mēs varam atbalstīt studentu informācijas apstrādi, papildinot mutiski 

pasniegto informāciju ar vizuālām norādēm. Tas nodrošina studentu maņu izmantošanu. 

Norādījumi jāsniedz, izmantojot dažādus vizuālus vai audio palīgmateriālus:  

• zīmējumi, diagrammas un attēli, kas attēlo teikto 

12 Gulec, S., Durmus, N., A Study Aiming To Develop Listening Skills Of Elementary Second Grade Students 
Procedia - Social and Behavioral Sciences 191 ( 2015 ) 103 – 109 
13 Carrier, S., Effective strategies for teaching science vocabulary 

  

                                                           



 

69 GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209 

http://goscience.com  

• rakstiskas instrukcijas ar vārdu kartītēm vai interaktīvā tāfele kopā ar mutiskām 

instrukcijām 

• papildiniet rakstiskos norādījumus ar piemēriem  

• laboratorijas procedūru posmi ar attēliem un aprakstiem, kurus studenti var sakārtot 

pareizā secībā 

Zinātniskā teksta karšu lasīšana: Teksta kartes studentiem palīdz mijiedarboties ar 

vārdiem un to nozīmēm. Skolotāji var veidot zinātniskas teksta kartītes, aprakstot zinātnisko 

jēdzienu uz kartotēku kartītes. Strādājot individuāli vai nelielās grupās, studenti pirms 

kārtošanas apspriež tajās aprakstīto. Var izmantot vairākus dažādus formātus: 

• Patiess/aplams kartiņas. Šīs kartes satur norādes no teksta. Studenti kartiņas šķiro divās 

kategorijās: “patiess” un “aplams”. Piemēram, mācot par augiem, izmanto tādus 

apgalvojumus kā: “Augi fotosintēzes procesā izmanto gaismu no saules” (patiess), un 

“Augiem ir jābūt atkarīgiem no dzīvnieku uztura” (false). 

• Piekrītu/nepiekrītu kartiņas. Šis veids labi noder pretrunīgām tēmām. Uz katras kartiņas ir 

uzrakstīts viens paziņojums (ieskaitot atbilstošu vārdu krājumu). Studenti kartiņas šķiro trīs 

kategorijās: “piekrītu, “nepiekrītu” vai “īsti nezinu”. 

• Atbilstošie pāri. Studentiem tiek dota kartiņu kaudze un prasīts atrast terminam saistīto 

funkciju, simbolu, zinātnisko nosaukumu utt. Piemēram, kaudzē var būt kartiņas ar ķermeņa 

daļu nosaukumiem un citas kartiņas, kas apzīmē ķermeņa daļu funkcijas. Studenti pieskaņo 

katru ķermeņa daļu atbilstošajai funkcijai. Citas tēmas par atbilstošajiem pāriem varētu būt 

šādas: 

o ierīces daļas un tās funkcijas (piemēram, vienkāršās mašīnas)  

o zobu veidi un to funkcijas dzīvnieku klasificēšanai  

o parastais nosaukums un zinātniskais nosaukums  

o materiāls un tā izmantošana  

o tehniskais apzīmējums, nozīme, attēls  

o ķīmiskais nosaukums un simbols 

• Tādiem cikliskiem jēdzieniem kā ūdens cikls vai gadalaiki izveidojiet vienu kārti katram cikla 

posmam. Lieciet studentiem sakārtot kārtis apļveida veidojumā, lai attēlotu cikla posmus. 

Piemēri: 

o ola, kāpurs, kūniņa, pieaudzis īpatnis  

o pavasaris, vasara, rudens, ziema  
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o iztvaikošana, kondensācija, izgulsnēšanās, uzkrāšanās  

• Klasifikācija. Izveidojiet kartotēku, piemēram, ar mugurkaulniekiem, un citu komplektu ar 

katras grupas īpašībām - vienu pazīmi katrai kartei: 

 

 

Mugurkaulnieks 

 

 

Īpašības 

 

Putns spalvas, knābis, dēj olas 

Rāpulis zvīņas, aukstasinīgas, olas  

Abinieks aukstasinīgi, dzīves cikli uz 

ūdens/zemes 

Zīdītājs kažoks, siltasiņu, mātes 

nodrošina pienu pēcnācējiem   

Zivs žaunas, aukstasinīgas 

 

Šīs kartiņas var izmantot divos dažādos veidos: 1) izlikt vienu kartiņu katram studentam 

un uzdot atrast pārējos studentus, kas ietilpst viņu grupā. 2) sajaukt kārtis un likt studentiem 

strādāt nelielās grupās, lai sakārtotu īpašības attiecīgajās grupās. Papildu piemēri šai stratēģijai:  

• vienkāršās mašīnas un piemēri  

• kukaiņu iedalījumi un īpašības  

• ekosistēmas ar augiem un dzīvniekiem, kas dzīvo katrā.  
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5. NODAĻA: zinātnisko tekstu izpratnes pilnveidošana, izmantojot vizuālos 
analogus  

Autors:  Enric Gimenez Ribes, Associació 
L’Alqueria Projectes Educatius 

 

PISA pētījuma rezultāti liecina, ka pēdējo 

gadu laikā Eiropas Savienības 15 gadus 

vecu jauniešu zinātniskās prasmes ir 

pasliktinājušās (no pētījuma) (Eurydice). 

Šie negatīvie rezultāti ir daļa no 

pamatojuma zināmajai neieinteresētībai, 

ko studenti izrāda pret zinātni un tās 

apguvi. Daži cēloņi var būt: zinātnes 

izglītība, kurā viskonceptuālākie aspekti 

joprojām ir centrā, eksperimentāla darba 

trūkums un neadekvāts mācību saturs, kas 

nerada bērnos interesi (Murphy & Beggs, 

2003). 

Tāpēc ir nepieciešams, lai mācību 

priekšmeti būtu kontekstualizēti ar 

elementiem, kas ir pazīstami vidusskolēniem. Kā mēs to varam izdarīt? Mēs varam iepazīstināt 

savās stundās:  zinātnes un tehnoloģijas saistība ar ikdienas dzīvi;  praktiska pielietošana un 

mēģinājums savienot zinātni, kas tiek pētīta ar reālās pasaules problēmām, ar vidi un sabiedrību; 

zinātnes un vides mijiedarbība. 

Visbeidzot, mēs varam izmantot stratēģiju, kas ļauj viegli saistīt esošās zināšanas ar jaunām 

zinātniskām atziņām (konstruktīvisma pamats). Jau pirms gadu desmitiem Lewis (1933) secināja 

par nepieciešamību izmantot analoģijas zinātnes priekšmetu mācīšanā. Tāpēc mēs turpināsim 

analogu izpēti šajā mācību veidā. 
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KAS IR ANALOĢIJAS? 

Analoģija ir jēdzienu līdzība. Analoģijas var palīdzēt studentiem veidot jēdzienisku saikni 

starp to, kas ir pazīstams un kas ir jauns. Bieži vien jauni jēdzieni ir sarežģīti, grūti vizualizējami ar 

interaktīviem palīglīdzekļiem (piemēram, šūna, ekosistēma, fotosintēze). 

Analoģijas var kalpot par agrīniem „garīgiem modeļiem”, ko studenti var izmantot, lai 

veidotu ierobežotu, bet nozīmīgu izpratni par sarežģītiem jēdzieniem.  Analoģijām var būt 

svarīga loma, palīdzot studentiem veidot savas zināšanas, procesu, kas tiek sekmēts standartos 

un atbilst konstruktīvam uzskatam par mācīšanos. Tā kā studenti attīstās kognitīvi un mācās 

vairākas zinātnes, tie attīstīsies tālāk par šīm vienkāršajām analoģijām, pieņemot sarežģītākus un 

spēcīgākus garīgos modeļus. 

Kad studenti pēta jaunus jēdzienus, jēgpilna mācīšanās notiek, kad viņi atrod un iztēlojas 

saikni starp jauniegūto jēdzienu un to, ko viņi jau zina. Tas ir īpaši svarīgi jautājumu apguvē, kur 

veidojas saikne starp pazīstamiem un neintuitīviem zinātnes jēdzieniem. 

Ja analoģijas ir atbilstošas, tās veicina jēdziena apguvi, jo mudina studentus veidot saikni 

starp iepriekš iegūtām zināšanām un pieredzi, kā arī jauniem kontekstiem un problēmām. 

Analoģija ir divu jēdzienu līdzību salīdzinājums. Pazīstamo jēdzienu sauc par analogu 

jēdzienu, bet nepazīstamo — par mērķa jēdzienu. Gan analogajam, gan mērķa jēdzienam ir 

pazīmes (sauktas arī par atribūtiem). Ja analogā un mērķa jēdzienam iezīmes ir līdzīgas, tās var 

izmantot pēc analoģijas. Sistemātisku vai vizuālu salīdzinājumu starp analogā un mērķa jēdziena 

iezīmēm sauc par kartēšanu. Analoģijas konceptuāls attēlojums ar tās sastāvdaļām redzams 1. 

attēlā. 

 

1. att. Konceptuāls analoģijas attēlojums, ar tās sastāvdaļām. 
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Analoģija ir resurss, ko bieži izmanto ikdienas dzīvē un skolā, kad skolotājs, piemēram, 

izmanto zināmu un pazīstamu ideju studentam, lai palīdzētu izprast jaunu sarežģītu ideju. Šādai 

pašai izpratnei un mērķim ir ieteicams izmantot analoģiskas metodes kā mācību līdzekļus un 

veicināt tādu zinātnisko jēdzienu vizualizāciju, kas vairumā gadījumu studentiem ir grūti 

saprotami. 

Studentiem pazīstamu analoģiju izmantošana (kā arī citi piemēri) palīdz ne tikai atvieglot 

zinātnes apguvi, bet arī parāda zinātnes iesaistīšanos daudzās ikdienas dzīves jomās. 

Analoģiju izmantošana atbilst konstruktīvajai pieejai attiecībā uz mācīšanu. Viena no 

prasībām konstruktīvisma analoģiju didaktikā ir ņemta vērā iepriekšējas studentu zināšanas. Lai 

mācīšanās būtu jēgpilna, ir nepieciešams, lai jaunas zināšanas tiktu “veidotas”, uz jau esošajām, 

un studentu jauno zināšanu saistība ar jau esošajām ir tieša analoģijas būtība. 

Kopumā analoģijas priekšrocības ietver: 

• Tās ir vērtīgas metodes, lai radītu konceptuālas pārmaiņas.  

• Tās var veicināt grūti saprotamu jēdzienu izpratni, lai izveidotu līdzību ar reālo pasauli.  

• Tās var sniegt grūti saprotamu jēdzienu vizualizāciju.  

• Tās var izraisīt studentu interesi un tādējādi viņus motivēt.  

Skolotājs tiek piespiests ņemt vērā studentu iepriekšējās zināšanas. Tādējādi analoģiju 

izmantošana var arī atklāt nepareizu priekšstatu par jau pētītiem jautājumiem. 

Ja ir priekšlikums par praktisku iejaukšanos stundā, ir būtiski apzināt kļūdas un 

ierobežojumus, kuri varētu būt ieviesuši analoģijas zinātnes izglītībā, lai tās novērstu. 

Analoģija, kas nekad nav balstīta uz precīzu analoga un mācība priekšmeta tuvinājumu, 

vienmēr ir analoga īpašības, kas atšķiras no objekta struktūras un var būt maldinošas. 

Analoģiskais pamatojums ir iespējams tikai tad, ja studenti patiešām apkopo sniegtās 

analoģijas. Ja studentiem ir nepareizs priekšstats par analogo sfēru, analogā argumentācija tos 

nodod objekta sfērai. Tāpēc skolotājam ir svarīgi nodrošināt, lai plānotās analoģijas efektīvi 

uztvertu arī studenti. 

Lai gan analoģiska argumentācija, šķiet, ir diezgan izplatīta ikdienas dzīvē un citos 

kontekstos, tā ir neparasta spontāna analoģijas izmantošana no skolotāju puses vai mācīšanās 
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līdzekļiem. Analoģiska argumentācija mācībās prasa vērā ņemamus norādījumus. Analoģijas var 

nodrošināt virsmas līdzības vai dziļākas struktūras, tikai tām ir deduktīvā jauda. 

Skolotājiem vajadzētu paturēt prātā, ka analoģija ir kā zobens. Ja tas tiek lietots uzmanīgi, 

sarežģītie jēdzieni studentiem ir saprotami; ja to lieto nevērīgi, tas var radīt maldīgu priekšstatu 

studentiem. Maldīgi priekšstati var rasties vietās, kur šī analoģija sadalās, tāpēc skolotājiem būtu 

jānorāda uz šīm vietām. 

ANALOĢIJAS ZINĀTNES JOMĀ  

Jēdzienu saistīšanas process pēc analoģijas ir cilvēka domāšanas pamatsastāvdaļa, un autori, 

skolotāji un studenti to noteikti izmanto.  

Ir vispārpieņemts, ka skolotāja grāmatas ievadā norāda uz visām īpatnībām tekstā, lai 

atvieglotu izglītojamo izpratni par zinātniskajiem jēdzieniem. Šīs iezīmes ietver: strukturētus 

pārskatus; izceltu jēdzienu nosaukumus; pierakstu piezīmes: ievada un pārskata jautājumus; 

ilustrācijas; karikatūras; ierāmētus piemērus; konceptuālas darbības; un vārdnīcas. Tomēr reti 

sastopamās analoģijas ir minētas mācību grāmatu ievados. 

Viens no iemesliem, kāpēc netiek veicinātas analoģijas, pat mācību grāmatās, kurās tās plaši 

izmanto, ir tas, ka labas analoģijas rakstīšanas prasme ir tā, ko psihologs dēvē par “procesuālo”, 

nevis par “deklaratīvo”. Procesuālās zināšanas “kā kaut ko darīt”, nevis “kā to izskaidrot vārdos”. 

Analoģiju izstrāde un novērtēšana ir subjektīva, jo tā vairāk ir māksla nekā zinātne.  

STRATĒĢIJAS ŠO PIEEJU PIELIETOŠANĀ PRAKSĒ  

Skolotāji savās nodarbībās izmanto analoģijas, it īpaši, atbildot uz studentu jautājumiem. Ja 

skolotājs izmanto tādas frāzes kā  “līdzīgi”, “tādā pašā veidā”, “salīdzinājumā ar” un “tieši tāpat”, 

viņi parasti izmanto analoģijas, lai palīdzētu studentiem saprast jēdzienu. Tomēr, ja analoģijas 

nav labi izvēlētas vai sistemātiski piemērotas, tās var būt neefektīvas vai radīt neskaidrības. 

Lai maksimāli palielinātu analoģijas priekšrocības, vienlaikus samazinot briesmas, mēs 

iesakām, lai pedagogi izmantotu Glynn, Duit, & Thiele ieviesto mācīšanas metodi Teaching with 

Analogies (TWA). Šīs metodes modelis, ko izmanto skolotāji-eksperti un autori, pielieto 

analoģijas. TWA metodē analogās un mērķa kopīgās pazīmes sauc par kartēšanu. Mērķis ir 

pārnest idejas no pazīstama jēdziena (analogā) uz nepazīstamu (mērķa), kartējot to attiecības. 

TWA modelis sastāv no šādām sešām darbībām: 
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Ieviest mērķa jēdzienu  

Pārskatīt analogu jēdzienu  

Identificēt  mērķu un analogu būtiskās līdzības  

Kartes līdzības starp mērķa un analogo  

Norādīt analoģijas ierobežojumus  

Izdarīt secinājumus 

Viens no modeļa “Mācīšana ar analoģiju” faktoriem ir tas, ka skolotājiem ir jācenšas atlasīt 

analoģijas, kurām ir daudzas līdzīgas iezīmes ar mērķa jēdzienu. Kopumā, jo vairāk kopīgu 

iezīmju, jo labāka ir analoģija.  Vēl viens faktors ir tas, ka skolotājiem jāpārbauda, vai studenti 

nav veidojuši nepareizu priekšstatu. Viens veids, kā to izdarīt, ir uzdot mērķtiecīgus jautājumus 

par iezīmēm, kas nav kopīgas starp analogu un mērķa jēdzienu. Vēl viens veids, kā to izdarīt, ir 

prasīt studentiem radīt savas analoģijas un norādīt, kur analoģijas sadalās. 

Svarīgi atcerēties, ka analoģija kalpo kā agrīns “garīgs modelis”, kas savieno iepriekšējās 

zināšanas ar jaunām zināšanām, mācot sarežģītu jēdzienu. Analoģija paplašina jēdzienu. 

PIELIETOŠANA PRAKSĒ. DETALIZĒTAS ANALOĢIJAS  

Turpināsim skaidrot analoģiju izmantošanu mācību stundā. 

1. PIEMĒRS: No kā mēs esam veidoti? 

Piektā klase nesen redzēja supermena filmu un strīdējās par to, vai Tērauda cilvēks tiešām ir 

izgatavots no tērauda. Studenti ātri vien piekrita, ka Supermens nav no tērauda, bet tas lika 

viņiem domāt par to, no kā īsti cilvēki ir veidoti. 

Pirms mācību stundas par šūnām, skolotājs var izmantot Lego klucīšus, lai iegūtu analoģiju. 

Uzdod tādus jautājumus kā: “Kas ir šie mazie klucīši un ko ar tiem var darīt?” visbeidzot, mēs 

varam secināt, ka Lego klucīši ir salikti kopā, lai izgatavotu lielākas lietas. Tāpat arī šūnas tiek 

saliktas kopā, lai veidotu lielākas lietas, kā cilvēki, suņi, kaķi, ozoli vai rožu krūmi -, šīs dzīvās 

lietas sastāv no šūnām – daudz un daudz sīkām šūnām. Tāpēc mēs varam izmantot šo piemēru, 

lai to izskaidrotu, šī ir analoģija starp Lego klucīšiem un šūnām. Analoģija palīdz studentiem 

saprast kaut ko jaunu, salīdzinot to ar to, ko viņi jau saprot. 
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Tādējādi “Mācības ar analoģijām” modelī (TWA) rezultāts ir:  

Ieviest studentiem mērķa jēdzienu - šūna. 

Atgādiniet studentiem par to, ko viņi zina par analogo jēdzienu - Lego  

Nosakiet attiecīgās šūnas un Lego iezīmes.  

Savienojiet (kartes) šūnas un Lego līdzīgās iezīmes. 

Norādiet, kur ir atšķirība starp šūnu un Lego.  

Izdarīt secinājumus par šūnu. 

Turklāt mēs varam turpināt skaidrot tēmu par šūnām ar shēmām, fotoattēliem un video, 

tādējādi aprakstot dažādus šūnu veidus. Studenti uzzina, ka viņu kaulu šūnas atšķiras no sirds vai 

smadzeņu šūnām un ka to ķermeņus veido apmēram 200 dažādu veidu šūnas, visas kopā 

strādājot. Izzinot šūnu struktūru un funkcijas, studenti beidzot uzzina, ka katrai šūnai ir jāveido 

molekulas, kas nepieciešamas, lai izdzīvotu, augtu un vairotos, un ka katra šūna ir veidota no 

daļām ar svarīgām funkcijām. 

Tā kā studenti uzzina par šūnu daļām un šo daļu funkcijām, mēs varam ierosināt citas 

analoģiski pamatotas darbības, piemēram, „ēdamas šūnas” izgatavošanu no želatīna, augļiem un 

konfektēm.  

Mēs varam paļauties uz “Mācīšanās ar analoģiju” modeli, sekojot tās soļiem:  

Iepazīstiniet studentus ar mērķa jēdzienu, dzīvnieku šūnu un tās daļām.  

Atgādiniet studentiem, ko viņi zina par analogo jēdzienu, želatīna veidni un tās daļām.  

Identificējiet attiecīgās šūnas un želatīna veidnes īpašības. 

Savienojiet līdzīgās šūnas un želatīna veidnes īpašības: piemēram, kauliņus (plūmes), 

mitohondrijus (rozīnes), lizosomas (M&M konfektes), endoplazmatisko retikulātu (gumijas 

tārpi), ribosomas (konfektes), Golgi kompleksu (salocīts cietās konfektes lente), citoplazma 

(želatīns) un šūnu membrāna (želatīna virsma). 

Norādiet, kur sadalās analoģija starp šūnu un želatīna veidni (piemēram, šūna ir dzīva un 

niecīga, ar daļām, kas tikai virspusēji atgādina želatīna augļus un saldumus). 
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Izdarīt secinājumus par šūnu (piem., Šūnas ir organismu veidojošie bloki un visas funkcijas, 

kas uztur dzīvību, notiek vienā šūnā). 

2. PIEMĒRS: Ķīmijas gatavošanas analoģija  

Mēs koncentrēsimies uz ķīmijas gatavošanas analoģijas izmantošanu ar mērķi 

kontekstualizēt ķīmijas mācīšanu, veidojot labāku mācīšanu, panākt kvalitatīvu izglītību un 

palielināt studentu interesi par zinātnes studijām. 

Lai izglītības paņēmienu varētu pielietot klasē, tam būs jāizstrādā saturs un jāsasniedz 

tiesību aktos noteiktie mērķi un pilnvaras attiecībā uz attiecīgo mācību priekšmetu. 

Tādēļ ir ierosināts to īstenot vidusskolas otrajā gadā, koncentrējoties uz saturu un 

pamatprasmēm, kas jāattīsta, piemēram, pētījumiem un eksperimentiem. 

Pagatavosim torti  

Šis uzdevums tiek piedāvāts, lai aprakstītu materiālu, masu un tilpumu vispārējās īpašības. 

Masas un tilpuma mērījumus tieši un netieši veic, iedalot cietās un šķidrās receptes sastāvdaļas, 

gatavojot biskvīta kūku. 

Studenti tiks grupēti grupās pa 3 vai 4, lai pagatavotu torti katrai grupai. Pirms tortes 

pagatavošanas grupas tiks aicinātas apskatīt uz iepakojuma sastāvdaļas, ievērojot, kādās 

vienībās to daudzumi ir izteikti, ja ir atšķirības starp cieto un šķidro sastāvdaļu. 

Ir nepieciešams, lai studenti iemācītos pārrēķina mērvienības, jo viņi tos izmantos vidusskolā 

un universitātē. Šo tēmu ir grūti iemācīt studentiem, kuri atsakās tās lietot un nesaprot tās 

lietderību. Tādēļ ar šo pieredzi ir paredzēts tos ieviest daudz grafiskākā un īsākā veidā. Lai gan 

šķidru produktu daudzums parasti tiek izteikts l vai ml, studentiem sekojošajā receptē tās tiks 

izteiktas dm3.  Tā kā gan tilpuma noteikšanas laboratorija, gan tilpuma noteikšanai 

izmantojamais rīks ir kalibrēts l vai ml, pirms receptes uzsākšanas studentiem tiks lūgts pāriet uz 

dm3, lai pārbaudītu ietilpību. No turienes tie var veikt nepieciešamās pārejas starp dm3 un l vai 

ml un veikt nepieciešamos mērījumus.  

Sekojot receptes soļiem, studenti nosver un mēra dažādas sastāvdaļas atbilstoši 

norādītajiem daudzumiem, izmantojot svarus (laboratorijas un virtuves) un tilpuma 

mērinstrumentus vai pat virtuves rīkus (mērkausiņus). Studenti tiks apmācīti noteikt, vai dažādu 

cieto sastāvdaļu masām ir vienāds tilpums un vai vienādam daudzumam dažādu šķidro 
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sastāvdaļu ir vienāda masa. Lai veiktu arī netiešus cietu vielu tilpuma mērījumus, studenti 

iegremdējot šķidrumā, pārbaudīs, vai uz sviesta paciņas norādītais tilpums, piemēram, atbilst ar 

šo metodi noteiktajam, un veiks tā tilpuma aprēķinu, pamatojoties uz mērījumiem, kas tiks 

pārvērsti par dm3, lai redzētu šīs attiecības grafiski. 

 

 

Analogā secība: 

Skolotājs iepazīstinās ar tēmu, kuru studenti iepriekš būs pētījuši klasē: masas un tilpuma 

jēdzieni un metodes, kā noteikt cietu vielu un šķidrumu masu un tilpumu.  

Tālāk jūs iepazīstināsiet ar analoģiskajiem ēdieniem, kuru daudzums (masas un tilpumi) ir 

jāmēra, lai pagatavotu biskvīta kūku. Pirms uzsākšanas studenti tiks aicināti aplūkot sastāvdaļas 

uz iepakojuma, kuras ir izteiktas konkrētās mērvienībās, un norādīt atšķirības starp cietām un 

šķidrām sastāvdaļām.  

Skolotājs arī dos tortes recepti. Studentiem jāpārbauda, vai viņiem ir visas nepieciešamās 

sastāvdaļas un visi laboratorijas un virtuves rīki. Šajā brīdī studenti pamanīs, ka receptē 

nepieciešamos šķidruma sastāvdaļu daudzumus ir izteikts dm3. Pēc tam skolotājs studentiem 

izsniegs kartona kastes un dos norādījumus uzbūvēt dm3 kasti (kubs ar 10 šķautnēm), lai 

pārbaudītu to ietilpību. Izmantojot šo metodi, tās varēs veikt nepieciešamo pārrēķinu no dm3 uz 

l vai ml, lai izmērītu šķidrās sastāvdaļas ar pieejamo materiālu.  

Skolotājs akcentēs attiecības starp tiem mērījumiem, kas tiek veikti tortes pagatavošanas 

laikā un laboratorijas tehnikā, kā arī starp virtuves un laboratorijas instrumentiem, kas piemēroti 

to veikšanai. Kā iepriekš minēts, lai veiktu arī netiešus cietas vielas tilpuma mērījumus, 

iegremdējot tos šķidrumā, studenti tiks lūgti ar šo metodi pārbaudīt uz sviesta paciņas norādīto 

tilpumu. Skolotājs uzdos jautājumus studentiem, lai noskaidrotu, vai studentiem bija vieglāk 

saprast tēmu, vai viņi labi saprata jēdzienus un vai ir kādas šaubas. Visbeidzot studentiem būtu 

jāizdara secinājumi par tēmu un tās saistību ar ikdienas dzīvi. Lai pabeigtu šo secību, ir plānota 

55 minūšu sesija.. 
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2. att. Kartes līdzība starp mērķa jēdzienu un analogo jēdzienu. 

 

SECINĀJUMI 

Analoģijas ir draugs gan skolotājiem, gan studentiem, bet, kā mēs uzsvērām, analoģija ir 
jālieto uzmanīgi. Lai analoģijas tiktu izmantotas kā efektīvs līdzeklis zinātņu skolotāja repertuārā, 
ļoti svarīgas ir zināšanas par tā pedagoģisko funkciju. 

Viselementārākajā formā zinātnes skolotāju zināšanas par analoģiju ietver: 

Analoga piemērotība mērķim studentu auditorijai un skolotāju vai studentu veidotās 
kartēšanas apjoms, kas nepieciešams mērķa jēdziena izpratnei. 

Izpratne par to, ka analoģija nenodrošina izglītojamajiem visus mērķa jēdziena aspektus un 
ka vairākas analoģijas var sniegt labāku rezultātu. 

Izpratne, ka ne visi izglītojamie ir apmierināti ar vairākām analoģijām.  

Papildu izpratni par to, kā analoģijas var optimāli izmantot klasē, var iegūt no zinātnisko 
pētījumu vēstures un no pārskatiem par to, kā pieredzējuši zinātņu skolotāji izmanto analoģijas. 
Mēs nevēlamies apgalvot, ka zinātņu stundās izmantotās analoģijas noteikti uzlabos gan 
zinātnes mācīšanu, gan mācīšanos. Tomēr pētījumi ir pārliecinoši parādījuši, lietojot efektīvi, 

Laboratorijas 
metodes var 
pārnest uz 

ikdienas dzīvi 

Biskvita kūkas 
sastāvdaļu 
masas un 
tilpuma 

mērījumi 

Materiāla 
īpašības un 
metodes to 
noteikšanai 

Kartes līdzības 

Analogais jēdziens Mērķa jēdziens 
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analoģijas ir vērtīgs pedagoģisks līdzeklis skolotājiem, un šī prakses uzlabošana ir mūsu mērķis, 
rakstot šo nodaļu. 
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6. NODAĻA: savstarpēja zinātnes izglītības mācīšana un izpratnes 
pilnveidošana 

Autors: Eng. Marieta Georgieva, Professional High School “Prof. Dr. Asen Zlatarov”  

 
 
Daudzi cilvēki uzskata, ka zinātnes 

izglītība ir saistīta ar praktiskām 

darbībām un eksperimentiem. Šis 

uzsvars uz zinātnes darbības aspektu ir 

pamatā uz pētījumiem balstītas pieejas 

zinātnes izglītībai. Bieži vien viens no 

argumentiem pētījumu pieejai ir tas, ka 

studenti vairāk darbojas kā īsti 

zinātnieki attiecīgajā jomā vai 

laboratorijā. Bet, lai gan praktiskās 

aktivitātes var būt ārkārtīgi vērtīgas 

zinātnes studentiem,   

samazinot lasīšanas vērtību, tiek sagrauta zinātnes izglītība, gan radīts nepareizs priekšstats par 

to, ko īsti dara zinātnieki. Lasīšana ir ne tikai svarīgs veids, kā studentiem mācīties zinātnisko 

saturu, bet arī ir svarīga daļa no tā, ko patiesībā dara profesionāli zinātnieki. Kādā pētījumā 

konstatēs, ka zinātnieki un inženieri vairāk nekā pusi no sava darba laika pavada lasot, interpretē 

un sagatavo tekstu. Bez pētījumiem nav zinātnes; bet bez komunikācijas pētniecība apstātos. 

Lasītprasme un rakstītprasme nodrošina pētniecībai būtiskus ieguldījumus un rezultātus: lasi; 

pēti; raksti; atkārto.  

 

Kāpēc zinātnes skolotājiem būtu jāmāca daudznozaru lasītprasme un rakstītprasme?  
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Diemžēl pat tie studenti, kas labi sāk ar lasītprasmes un rakstītprasmes apguvi sākumskolā, 

bieži vien neattīsta prasmes, kas vajadzīgas, lai nodarbotos ar zinātni un citiem informatīviem 

tekstiem vēlākajos mācību gados. Studentiem ir nepieciešama īpaša palīdzība, lai ar lasīšanu 

apgūtu zinātnes. Viņiem ir vajadzīga ne tikai vispārējā lasītprasme un rakstītprasme, bet arī 

daudznozaru lasītprasme un rakstītprasme, prasmes, kas raksturīgas tekstu lasīšanai un 

sagatavošanai zinātnē. Tomēr paši zinātņu skolotāji ir vislabākajā situācijā, lai palīdzētu saviem 

studentiem augt ar zinātni saistītajā daudznozaru lasītprasmē un rakstītprasmē. Studenti darīs 

visu iespējamo, ja viņu zinātņu skolotāji savā darbā ņem vērā lasītprasmi un rakstītprasmi.  

 

WKādas pedagoģiskā satura zināšanas nepieciešamas, mācot daudznozaru rakstītprasmi un 

lasītprasmi?   

 

Lai nodrošinātu efektivitāti, zinātņu skolotājiem jāzina vairāk par mācību priekšmetu, ko viņi 

māca. Viņiem arī jāzina, kā to labi mācīt; viņiem nepieciešamas pedagoģiskā satura zināšanas. Šī 

pedagoģiskā satura zināšanas ietver izpratni par to, kādi priekšstati studentiem ir zinātnes 

stundā; izpratne par to, kurš jaunais zinātnes saturs būs visgrūtākais studentiem; un zinot, kādas 

mācību stratēģijas varētu palīdzēt studentiem atteikties no nepareiziem priekšstatiem un apgūt 

jaunas idejas. Lai palīdzētu studentiem apgūt daudznozaru rakstītprasmi un lasītprasmi zinātnē, 

pedagoģiskā satura zināšanas ietver arī to, ka tiek novērtētas grūtības, kuras bieži rada 

zinātniskie teksti.  

 

Kādus īpašus izaicinājumus zinātnieki parasti izvirza studentiem?  

 

Zinātniskie teksti nereti rada vairākas problēmas Var būt grūti jauni vārdi vai pazīstami vārdi 

ar nepazīstamām nozīmēm. Abstraktie lietvārdi ietver sarežģītus procesus, un pasīvie darbības 

vārdi slēpj darbu darītājus. Teksti tiek papildināti ar citiem attēlošanas veidiem. Tālāk ir sniegtas 

īsas diskusijas par dažiem no šiem uzdevumiem.  

 

Savstarpēja mācīšana var būt noderīga zinātniskajiem skolotājiem, ja mācības prasa 

studentu iesaistīšanos darbā ar tekstu. Šī metode ir īpaši efektīva, ja to izmanto lasīšanas laikā. 

Galvenais uzdevums ir panākt, lai studenti uzmanīgi lasītu un pārraudzītu savu izpratni. 

Studentiem var būt nepieciešama palīdzība, lai noteiktu atšķirības punktus starp viņu 

priekšzināšanām un teksta faktisko saturu. Viņi var gūt labumu no tuvās lasīšanas stratēģijas (kas 
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ietver lēnu lasīšanu un sarežģītu fragmentu pārlasīšanu) un, kritiski skatoties uz tekstu, apšaubīt 

autora nodomu. Priekšizpētes ceļveži var palīdzēt: studenti var pierakstīt teksta sākotnējās 

prognozes un pēc tam pārtraukt darbu lasīšanas laikā, lai salīdzinātu prognozes ar izlasīto tekstu.  

 

Savstarpēju mācīšanu var izmantot, lai mācītu studentiem koordinēt četru izpratnes 

stratēģiju izmantošanu:  

• prognozēšana,  

• precizēšana,  

• jautājumu uzdošana,  

• un apkopošana.  

 

Strādājot nelielās grupās, studenti izmanto šīs stratēģijas, lai iesaistītos diskusijā, tādējādi 

kopīgi veidojot un pilnveidojot cits cita izpratni par tekstu. Sākot ar septīto klašu skolēniem, 

savstarpējā mācīšanās ir pierādīta kā efektīva mācīšanas prakse dažādos apstākļos, to pierādījuši 

neskaitāmi pētnieki (Coley, DePinto, Craig, & Gardner, 1993; Kelly, Moore, & Tuck, 2001; Myers, 

2005; Palincsar & Brown, 1984; Palincsar & Klenk, 1992; Rosenshine & Meister, 1994).  

 

Savstarpējās mācīšanas definīcija  

Vai esi kādreiz klausījies, kā skolotājs lasa kādu grāmatu, un tā vietā, lai pievērstu uzmanību, 

domā par to, ko darīsi tajā pēcpusdienā? Kā ir tad, kad tev bija skaļi jālasa klasē - vai tu kādreiz 

esi lasījis kādu lapu un knapi atceries to, ko beigās izlasīji? Vai varbūt tu to izlasīji un īsti 

nesaprati, ko tu lasi. Jebkurā no šiem gadījumiem ir runa par to, ka jūs nepalikāt koncentrēts uz 

konkrētu lasāmvielu, neatgādinot to vai neuztverot to. Un tie visi ir jautājumi, kurus savstarpējā 

mācīšana ir veidota tā, lai novērstu un labotu. Savstarpējā mācīšana (Palinscar & Brown 1984) ir 

vadīta lasītprasmes stratēģija, kas mudina studentus attīstīt prasmes, ko automātiski gūst 

efektīvi lasītāji un izglītojamie (apkopot, uzdot jautājumus, precizēt, prognozēt un atbildēt uz to, 

ko viņi lasa). Savstarpējai mācīšanai var izmantot ar daiļliteratūru, ne-daiļliteratūru, prozu vai 

dzeju. 
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Savstarpēja mācīšana attiecas uz grupu darbu lasīšanā, kurā studenti kļūst par skolotāju. 

Pasniedzēji modelē, tad palīdz studentiem apgūt grupu diskusijas, izmantojot četras stratēģijas: 

apkopošana, jautājumu ģenerēšana, precizēšana un prognozēšana. Kad studenti ir apguvuši 

stratēģijas, viņi pēc kārtas uzņemas skolotāja lomu dialoga vadīšanā par to, kas ir izlasīts.  

 

Savstarpēja mācīšana ir nelielu grupu veidošana, kurā studenti rotē cauri četrām dažādām 

lomām, lai viens otru atbalstītu teksta lasīšanā un izprašanā. Četru lomu ieviešana un 

koncentrēšanās uz teksta pierādījumiem ļauj studentiem ar šīs aktivitātes palīdzību daudz 

mācīties. Savstarpēja mācīšana notiek četru studentu grupās, kurā katram ir viena loma. 

Aktivitāte ir visefektīvākā, ja studenti periodiski pārslēdz lomas vai nu viena lasījuma laikā, vai 

katrā jaunā lasīšanas nodarbībā.  

 

Šeit ir četras lomas:  

Prognozētājs: Šī persona runā pirmā. Pirms teksta izlasīšanas prognozētājs apskata 

virsrakstu un izsaka prognozes par ko būs teksts.  

Apkopotājs: Pēc teksta izlasīšanas šī persona pastāsta savu viedokli par tekstu, rindkopu pa 

rindkopai. Apkopotāja mērķis ir pateikt galvenos punktus un savienot tos ar citām idejām vai 

izskaidrot to nozīmi.  

Jautātājs: Jautātājs uzdod jautājumus par teksta daļām, kas ir neskaidras vai mulsinošas. 

Jautātājs var arī uzdot jautājumus, lai pārrunātu tekstu vai kā tas ir saistīts ar citu informāciju, 

piemēram, lūdzot vairāk informācijas, piekrītot vai nepiekrītot, vai lūdzot pierādījumus.  

Precizētājs: Precizētājs atbild uz jautātāju jautājumiem un palīdz paskaidrot, par ko ir runa. 

 

Why use reciprocal teaching?  

 

 Tas rosina studentus lasīšanas laikā koncentrēties uz savu domāšanas procesu.  
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 Tas palīdz studentiem mācīties aktīvi iesaistīties un noturēt savu uzmanību tam, ko 

viņi lasa.  

 Tā māca studentiem lasīšanas laikā uzdot jautājumus un palīdz padarīt tekstu 

saprotamāku.  

 

Kā darbojas savstarpēja mācīšana?  

 

Pirmkārt, skolotāji palīdz studentiem izprast, kā uzlabot izpratni un vadīt grupu diskusijas, 

izmantojot četrus galvenos principus. Šie galvenie principi ir šādi: apkopot, uzdot jautājumus, 

precizēt un prognozēt. Kad studenti jūtas pārliecināti par šīm pamatstratēģijām, viņi ir gatavi 

uzņemties aktīvākas lomas un kļūt par diskusiju līderiem. Studenti diskutē par tekstu, ko viņi 

izlasījuši, uzdodot jautājumus, izsakot savas domas un viedokļus. 

 
 
 
Kā izmantot savstarpēju mācīšanu 

Pirms jūsu studenti var sekmīgi izmantot savstarpējās mācības, viņiem ir jāmācās un viņiem 

jābūt laiks praktizēt četras stratēģijas, kas tiek izmantotas savstarpējā mācīšanā (apkopošana, 

jautāšana, prognozēšana, precizēšana). Viens veids, kā sagatavot studentu izmantot savstarpēju 

mācīšanu: (Donna Dyer, Ziemeļrietumu reģionālās izglītības dienests Ziemeļkarolīnā).  

1. Sadaliet studentus grupās pa četri.  
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2. Izdaliet katram grupas dalībniekam vienu kartīti, kas identificē katras personas 

unikālo lomu:  

 Apkopotājs  

 Jautātājs  

 Precizētājs  

 Prognozētājs 

3. Lieciet studentiem lasīt dažas teksta rindkopas. Mudiniet viņus izmantot piezīmju 

veidošanas stratēģijas, piemēram, pasvītrošanu vai piezīmju rakstīšanu, lai palīdzētu viņiem 

labāk sagatavoties savai lomai diskusijā.  

4. Atbilstošajā brīdī apkopotājs izstāstīs galvenās idejas līdz šim lasīšanas brīdim. 

5. Pēc tam jautātājs uzdod jautājumus par atlasi:  

 Neskaidras daļas  

 Mulsinoša informācija  

 Savienojumi ar citiem jau apgūtiem jēdzieniem 

6. Precizētājs pievērsīsies mulsinošām daļām un mēģinās atbildēt uz tikko uzdotajiem 

jautājumiem.  

7. Prognozētājs var piedāvāt prognozes par to, ko būs teksts, vai, ja tā ir literatūra, 

prognozētājs var ieteikt, kādi būs nākamie notikumi stāstā.  

8. Pēc tam notiek lomu maiņa grupā, un tiek lasīts nākamais teksts. Studenti atkārto 

procesu, izmantojot savas jaunās lomas. Tas turpinās līdz visa teksta izlasīšanai. (Avots: 

ReadingQuest)  

9. Visā procesā skolotāja uzdevums ir vadīt un attīstīt studentu spēju veiksmīgi izmantot 

četras stratēģijas mazajā grupā. Skolotāju loma samazinās, jo studenti attīsta prasmes. (Lai 

iegūtu plašāku informāciju, skatiet rakstu Savstarpējā mācīšanās pamatskolas klasēs: "Mēs arī 

varam to izdarīt!".) 

 

 

ČETRAS STRATĒĢIJAS, KO IZMANTO SAVSTARPĒJĀS MĀCĪBĀS  

Katra stratēģija tika izvēlēta šādam mērķim:  

 

APKOPOŠANA sniedz iespēju tekstā identificēt un integrēt svarīgāko informāciju. Tekstu var 

apkopot pa teikumiem, rindkopām. Kad studenti pirmo reizi uzsāk savstarpēju mācīšanas 
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procedūru, viņu pūles parasti ir vērstas uz teikuma un rindkopas līmeņiem. Tā kā studenti kļūst 

prasmīgāki, viņi spēj integrēties rindkopā un pārejas līmenī. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAUTĀJUMU uzdošana pastiprina apkopošanas stratēģiju un ved studējošo vēl vienu soli 

tālāk izpratnes veidošanā. Kad studenti uzdod jautājumus, viņi vispirms nosaka, kāda veida 

informācija ir pietiekami svarīga, lai varētu uzdot jautājumu pēc būtības. Pēc tam viņi sniedz šo 

informāciju ar jautājumu un pašpārbaudi, lai pārliecinātos, ka viņi patiešām var atbildēt uz 
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jautājumu. Jautājumu uzdošana ir elastīga stratēģija, lai izglītojamos varētu mācīt un mudināt 

uzdot jautājumus vairākos līmeņos. Piemēram, dažās skolas situācijās ir nepieciešams, lai 

students sniegtu detalizētu informāciju; citās ir prasīts, lai studenti varētu lietot jaunu 

informāciju no teksta. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIZĒŠANA ir darbība, kas ir īpaši svarīga, strādājot ar studentiem, kuriem ir grūtības ar 

izpratni. Šie studenti var uzskatīt, ka lasīšanas mērķis ir pareizi pateikt vārdus. Kad studenti tiek 

lūgti precizēt, viņu uzmanība tiek vērsta uz to, ka var būt daudzi iemesli, kāpēc teksts ir grūti 

saprotams (piem., jauna leksika, neskaidrs vārdu zemteksts un nepazīstami un varbūt grūti 
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jēdzieni). Viņiem māca būt uzmanīgiem pret šādu šķēršļu ietekmi uz izpratni un veikt 

nepieciešamos pasākumus, lai izprastu nozīmi (piemēram, pārlasīt, lūgt palīdzību). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGNOZĒŠANA notiek, kad studenti izsaka hipotēzi par to, ko autors tekstā apspriedīs 

tālāk. Lai to veiksmīgi paveiktu, studentiem ir jāaktivizē attiecīgās pamatzināšanas, kas viņiem 

jau ir attiecībā uz šo tēmu. Studentu mērķis ir lasīt: apstiprināt vai noraidīt savas hipotēzes. 

Turklāt ir radīta iespēja studentiem savienot jaunās zināšanas, ar kurām viņi sastapsies tekstā, ar 

tām zināšanām, kas viņiem jau ir. Prognozēšanas stratēģija arī atvieglo teksta struktūras 

izmantošanu, studenti uzzina, ka tekstā iegultie virsraksti, apakšvirsraksti un jautājumi ir 

noderīgi, lai prognozētu, kas varētu notikt tālākt. 
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Kopumā katra no šīm stratēģijām ir līdzeklis, lai palīdzētu studentiem izveidot teksta nozīmi, 

kā arī veids, kā uzraudzīt lasīšanu, lai viņi faktiski saprastu, ko viņi lasa. 

 

 

 

 

 

 

 

Kā veiksmīgi izmantot savstarpēju mācīšanu klasē? 

Savstarpējās mācīšanas labums ir tas, ka tā ir daudzpusīga mācību stratēģija, kuru var 

izmantot dažādos priekšmetos. Šī metode ir izstrādāta, lai dotu studentiem dziļākas domāšanas 

prasmes, ko viņi var izmantot visā savā mācību procesā.  

Saturu apgabali:  

Lasīšana: Vadot savstarpēju mācību stundu, skolotājam vispirms būtu jāmodelē stratēģija, 

lai parādītu studentam, ko viņam vajadzētu darīt. Viņš izvēlas tēmu un piešķir tās grupām. 

Lieciet studentiem lasīt dažas piešķirtā teksta rindkopas. Mudinātu viņus izmantot piezīmju 

veidošanas stratēģijas, piemēram, pasvītrojumu vai piezīmju rakstīšanu, lai palīdzētu viņiem 

labāk sagatavoties savai lomai diskusijā. Dotajā brīdī apkopotājs izcels galvenās idejas lasītajā 
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tekstā. Pēc tam jautātājs uzdos jautājumus par izlasīto tekstu, Precizētājs pievērsīsies 

neskaidrām daļām un mēģinās atbildēt uz tikko uzdotajiem jautājumiem. Prognozētājs var 

piedāvāt prognozi par to, kas būs turpmāk tekstā vai, ja tā būs literatūra, prognozētājs varētu 

pastāstīt, kādi būs nākamie notikumi stāstā. Tad notiks lomu maiņa līdz lasīšana būs pabeigta.  

Matemātika: Mācot jaunu matemātikas tēmu, skolotājs var izmantot šo stratēģiju, lai 

palīdzētu studentam izprast noteiktu problēmu un kā atrisināt to. Piemēram, studenti var 

paskatīties uz vienu jautājumu, un prognozētājs var paredzēt, kāds būs atrisinājums, atbilde vai 

soļi. Jautātājs var uzdot jautājumus, kādu manipulāciju mēs izmantosim, kādu stratēģiju mēs 

izmantosim, lai atrisinātu, kā mēs pamatosim, kāpēc jūs domājat, ka tā ir atbilde, un līdzīgus 

jautājumus. Precizētājs pievērsīsies mulsinošām daļām un mēģinās atbildēt uz tikko uzdotajiem 

jautājumiem. Apkopotājs pamato atbildi un paskaidro, kā iegūt atbildi. 

Zinātne: Skolotāji šo stratēģiju var izmantot, lai apspriestu zinātnisko metodi, eksperimentus 

vai vairums tēmu. Ja šo stratēģiju izmanto eksperimentam, prognozētājs prognozē rezultātu 

(izvirza hipotēzi). Jautātājs var uzdot jautājumu, piemēram, par to, kā mēs to mērījām, cik daudz 

mēs pievienojām, kāpēc mēs to darījām utt. Precizētājs pievērsīsies mulsinošām daļām un 

mēģinās atbildēt uz jautātāja uzdotajiem jautājumiem. Apkopotājs pamato atbildi un paskaidro, 

kā iegūt rezultātu eksperimenta beigās. Šajā piemērā studentam būtu viens un tas pats darbs 

visā mācību stundā un viņa loma mainītos nākamajā eksperimenta reizē. 

Lai veiksmīgi izmantotu šo stratēģiju, skolotājiem būtu jātiecas strādāt ar studentiem 

mazākās grupās, nodrošinot, ka ikviens klases dalībnieks aktīvi iesaistās un labprāt piedalās. Tas 

ir īpaši svarīgi klusākiem studentiem, kuriem var būt grūti runāt visas klases priekšā. Studentiem 

ir vajadzīgs laiks, lai apgūtu un izmēģinātu galvenās stratēģijas, kas ir pamatā savstarpējai 

mācīšanai; sniedzot viņiem skaidras lomas kā apkopotājs, precizētājs, prognozētājs vai jautātājs, 

viņi varēs turpināt iesaistīties. Izlasot tekstu vai apspriežot kādu konkrētu problēmu, viņi var 

uzņemties savu lomu, sadalot problēmas un iegūstot kolektīvu izpratni. 

 

Kāda vērtība ir savstarpējai mācīšanai? 

Ir labi zināms, ka tradicionālās un pasīvās mācību metodes neatbilst daudzu studentu 

mācību stilam, kuriem nepieciešama interaktīvāka pieeja. Tas var radīt neapmierinātību un zemu 

uzticēšanās līmeni studentiem, kā arī padarīt skolotāju mācīšanas procesu sarežģītāku. Tomēr 

savstarpēja mācīšana apliecina ticību un pārliecību par studentu spējām, dodot viņiem iespēju 

apgūt apspriežamos tematus. Lūdzot studentu uzņemties līdera lomu, studentiem ir jāstrādā 

kopā, lai saprastu tekstu. To darot, studentu pašu izpratne un zināšanu uzņemšana tiek 
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ievērojami uzlabota. Savstarpēja mācīšana arī dod studentiem iespēju veidot ilgtermiņa prasmes 

un pieredzi. Studenti iegūst pārliecību, uzņemoties skolotāja lomu un apgūstot četras galvenās 

stratēģijas, kas veido izpratni. Studenti apgūst arī vadības, komandas darba, sarunu, klausīšanās 

un sadarbības prasmes; tās visas ir svarīgas veiksmīgai karjerai vēlāk dzīvē. Ar savstarpēju 

mācīšanu pat vismierīgākie studenti var kļūt par aktīviem izglītojamajiem un justies kā savas 

klases vērtīgākā sastāvdaļa. Arī studenti var izmantot savas jaunās prasmes, lai pārvarētu 

nākotnes mācību problēmas. Savā slavenajā grāmatā “Visible Learning” Džons Hetijs atzina, ka 

pastāv cieša saistība starp zināšanu saglabāšanu un savstarpēju mācīšanu. Hetijs ierindoja 

savstarpējo mācīšanu trešajā vietā 49 efektīvākajās mācību stratēģijās. Kā vadošā loma pasaules 

izglītības attīstībā, tas ir spēcīgs atbalsts savstarpējai mācīšanai.  

 

Kā šī mācību stundu stratēģija dod labumu skolotājiem?  

Savstarpēja mācīšana rada spēcīgu pamatu studentiem, lai atklāti sadarbotos ar skolotājiem 

un apspriestu labākos veidus grupas teksta izpratnei. Skolotāji, kuri ir atvērti jaunām idejām un 

izmanto iespēju prezentēt izglītojošus video vai pētījumus, lai palīdzētu izprast, pratīs pielietot 

savstarpēju mācīšanu, kas ir ārkārtīgi izdevīga un efektīva. Savstarpēja mācīšana ir aizraujošs 

process, kurā skolotāji var redzēt, kā studenti paši tiek galā ar izaicinājumiem un pieaug 

pārliecība ikvienā posmā. Turpmāk sniegtajā citātā, kas ņemts no Brown un Palincsar 

visaptverošā ziņojuma par savstarpēju mācīšanu, ir norādīts, cik svarīga ir šāda pieeja, lai 

skolotāji varētu noteikt studentu sapratnes līmeni: “Savstarpējās mācību nodarbības piespiež 

studentus reaģēt, pat ja viņiem vēl nav eksperta līmenis. Bet, tā kā studenti atbild, skolotājam ir 

iespēja novērtēt savu kompetenci un sniegt atbilstošas atsauksmes. Šādā veidā procedūra sniedz 

iespēju studentiem novērtēt savu kompetences līmeni, ko studentu tendence neatbildēt parasti 

maskē, kamēr viņi nav ieguvuši pilnu kompetenci." Savstarpējā mācīšana ir ievērojami uzlabojusi 

rakstītprasmi un lasītprasmi un augstākās domāšanas prasmes studentiem visā pasaulē. Tā ir uz 

priekšu vērsta mācību stundu stratēģija, kas rada uzticību mūsu jaunākajām paaudzēm un palīdz 

studentiem pilnībā sasniegt savu potenciālu. 

 

Vairāki iemesli, kāpēc skolotājiem būtu jāizvēlas savstarpēja mācīšana kā piemērota mācību 

metode, lai palīdzētu studentiem izprast sarežģīto tekstu: 

 Tāpēc, ka tajā uzsvars likts uz lasītprasmi, jo īpaši īstermiņā.  

 Lietošanas ērtums un elastīgums ar dažādiem mācību stiliem un formātiem.  
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 Palīdz lasītājiem-iesācējiem apgūt un saprast stratēģijas, ko lieliski izmanto lasītāji, jo 

iesācēji praktizē un attīsta prasmes, kas nepieciešamas, lai izprastu.  

 Savstarpēja mācīšana nodrošina daudzas iespējas iemācīt un nostiprināt stratēģijas.  

 Savstarpējā mācīšana ir viegli saprotama un izglītojama gan skolotājiem, gan 

studentiem neatkarīgi no apmācības līmeņa. Savstarpējā mācīšana ir viegli 

iemācāma vecākiem.  

 Savstarpējā mācīšana ir paralēle jaunajai lasīšanas definīcija, kas apraksta interaktīvo 

lasīšanu, kurā lasītāji mijiedarbojas ar tekstu, aktivizējot iepriekšējo pieredzi. 

Atšķirībā no pamatskolas, vairumam vidusskolu studentu nav tikai viens skolotājs, 

kas māca visus mācību priekšmetus, tāpēc studentiem ir jāpielāgojas dažādiem 

mācību stiliem. Savstarpēja mācīšana ļauj studentiem sekot savam progresam un 

uzņemties galīgo atbildību par mācīšanos no teksta neatkarīgi no tā satura. Šī 

metode ļauj studentiem uzņemties atbildību par lasīšanu un mācīšanos. Iegūstot 

kontroli pār savām mācībām, studentiem ir arī iespēja kļūt par labākiem 

patstāvīgajiem lasītājiem. Savstarpēja mācīšana krasi uzlabo diskusiju kvalitāti klasē, 

jo visi studenti var piedalīties un tiek gaidīti piedalīties grupas dialogā. Kopā ar 

žurnālu lasīšanu un rakstīšanas uzvedumu izmantošanu ir pierādījies, ka Savstarpējā 

mācīšana ir ļoti efektīva, lai palīdzētu studentiem kļūt par prasmīgākiem 

rakstniekiem. 

 

ATSAUCES:  

 

1. Handout reiciprocal_teaching. Reciprocal Teaching. Comprehension and Learning 

Strategy. Before, During & After Reading Comprehension Strategy.pdf- National 

Behaviour Support Service (NBSS) Navan Education Centre, Athlumney, Navan Co. 

Meath  

2. http://englishcohr.global2.vic.edu.au/2016/05/31/reciprocal-reading/  

3. http://serpmedia.org/rtls/reciprocal.html   

4. http://www.bbcactive.com/BBCActiveIdeasandResources/ReciprocalTeachingPromo

teInteractiveLearning.aspx 

5. http://www.lbjordan.schoolloop.com/cms/resources?d=x&folder_group_id=122763

9065996&group_id=1227639065996&id=1240064323749 

6. http://www.readingrockets.org/strategies/reciprocal_teaching    
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http://www.readingrockets.org/strategies/reciprocal_teaching
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7. https://strategiesforspecialinterventions.weebly.com/reciprocal-teaching1.html 

8. https://study.com/academy/lesson/reciprocal-teaching-strategies-definition-

examples.html 

9. https://youtu.be/IILNsq964lI    

10. https://youtu.be/My68SDGeTHI   

11. Reciprocal Teaching - A Powerful Reading Stragegy to Improve Comprehension 

Developed by 

Annemarie Sullivan 

Palincsar.  

 

 
 
 
 
 

 

7. NODAĻA: Mākslas 
integrācija zinātnes 
mācīšanā un apguvē 
Autors: Andrea Anzanello, 
Piksel Associazlone 

Izglītības galvenie mērķi 

ir radīt cilvēkus, kuri ir spējīgi 

darīt lietas radoši un atjautīgi, 

nevis tikai atkārtot, ko citi jau ir 

darījuši. Turklāt izglītība cenšas 

veidot cilvēkus, kuri nepieņem 

visu, ko viņiem piedāvā, bet gan 

kuri var būt kritiski un vēlas pārbaudīt, ko viņi mācās. 

Atsaucoties uz vispērējiem valsts standartiem, zināšanas pašas par sevi ir novecojušas, 

un studentiem vajadzētu būt sagatavotiem nepieciešamības gadijumā radīt un ieviest, 

komunicēt, sadarboties un domāt kritiski, lai atrisinātu problēmas. Lai gūtu panākumus 

mūsdienās, studentiem būs nepieciešamas prasmes, kas pārsniedz pagātnē nepieciešamās. Tā 

  

https://strategiesforspecialinterventions.weebly.com/reciprocal-teaching1.html
https://study.com/academy/lesson/reciprocal-teaching-strategies-definition-examples.html
https://study.com/academy/lesson/reciprocal-teaching-strategies-definition-examples.html
https://youtu.be/IILNsq964lI
https://youtu.be/My68SDGeTHI
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pati klase, kas tika organizēta “sēdēt un iegūt zināšanas”, vairs nav vajadzīga un neļauj vairs tām 

attīstīt mūsdienu nepieciešamās prasmes. 

Vispārīgi runājot, mākslas integrācija ir pieeja mācīšanai, kurā studenti iesaistās radošā 

procesā, savienojot mākslas formu ar citu priekšmetu jomu un attīstot sasniegumus abos. 

Runājot par zinātni, cilvēki dažkārt to neuzskata par kaut ko saistītu ar radošumu, lai gan tā 

būtībā ir saistīta ar pašas zinātnes būtību un zinātnieku vidū pastāv vispārēja doma, kas uzskata 

zinātnieku atziņas par radošas domāšanas produktu. 

Turklāt vientuļa zinātnieka tēls, kurš meklē risinājumu pats, ir mūsdienās rets. Tiešām 

zinātnieku savstarpējā mijiedarbība ir izšķiroša zināšanu radīšanai, tāpēc tiek uzskatīts, ka 

radošums rodas no zinātnieku mijiedarbības. Ja mēs skatamies pagātnē, tad zinātnes vēsture ir 

vairāk saistīta ar mākslu, nekā tiek uzskatīts. Ņemot vērā, ka iztēle un iedvesma vieno gan 

zinātniekus, gan māksliniekus, jo īpaši, ja runa ir par estētiku, kur zinātnes un mākslas radīšanas 

brīdī robežas vairs nepastāv un estētiskajai lomai ir galvenā nozīme. 

alīdzinot zinātnisko un māksliniecisko kreativitāti, pirmais ir rezultāts no apzinātās 

kognitīvās funkcijas, jo tai nepieciešama pastāvīga uzmanība un koncentrēšanās uz ideju vai 

problēmu, savukārt pēdējā attiecās uz spontānu un emocionālu darbību. Abu salīdzināšana ir 

svarīga, jo īpaši no izglītības viedokļa, jo tās ir savienotas dažādos veidos radošā līmenī, bet tajā 

pašā laikā māksla ir vairāk iedomāta, un zinātnes loģika vienmēr papildina iztēli. Tas varētu būt 

saistīts ar zinātnieku radošumu, izdomu un loģisko domāšanu. Šie divi jēdzieni ir ļoti svarīgi, ja 

runa ir par zinātnisko jaunradi saistībā ar skolu zinātni un izglītību zinātnes jomā, jo tie var 

sasniegt potenciālu un pamatojumu tādu pasākumu izstrādei, kas veicina radošumu zinātnes 

izglītībā. 

Saistībā ar iepriekš minētajiem jēdzieniem, kāds pedagogs jau ir sācis pievienot “M” akronīmu 

ZTIM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un 

matemātika), kas rada jauno akronīmu ZTIMM (zinātne, 

tehnoloģijas, inženierzinātnes, māksla, matemātika). 

 

Mākslas nozīme izglītībā 
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Mākslas integrācija ir vērsta uz mākslas metožu un darbību izmantošanu, lai mācītu ar mākslu 

nesaistītus priekšmetus vai integrētu citus priekšmetus mākslas mācību programmā. Atsaucoties 

uz pētniecību par šo jomu, mākslas integrācija ir īpaši svarīga milzīgam skaitam pedagogu, tā kā 

tas simbolizē būtisku elementu, kas vairo un lolu studentu iesaisti, kritiskās domāšanas prasmes 

un radošo atsaucību. Lai mācītu un mācītos, var attīstīt mākslas integrēšanu mācību programmā. 

Kultūru, kas balstās uz kritiskām pārdomām un novatoriskām pieejām, vienlaikus radot 

mācībspēku, darbinieku un studentu kopības izjūtu. 

Atsaucoties uz Izglītības reformas glosāriju, studentu iesaiste izpaužas kā uzmanības 

pakāpe, zinātkāre, interese, optimisms un kaislība, ko studenti rāda, kad viņi mācās vai domā, 

kas sniedzas līdz motivācijas līmenim, ko viņiem ir jāmācās un jāpogresē savā izglītībā. 

Oklahomas universitātes pilsētās tika īstenota programma par mākslas integrāciju, lai pētītu 

studenti vidū dažādu priekšmetu mācību pieejas rezultātus. Studenti tika aicināti izveidot, 

izstrādāt personiskus radošus projektus, nevis pievērsties tikai iegaumēšanai no galvas, tādējādi 

atzīstot aktīvas un radošas mācību vides efektivitāti un jaunās pedagoģiskās izmaiņas mācību 

programmā, kas tādējādi uzlaboju arī viņu mācību pieredzi. Šis piemērs parāda, cik svarīgi ir tas, 

ka skolotāji studentiem, nodrošina inovatīvu un vēlamu programmu un ka pretējā situācija 

varētu izraisīt finansējuma un stundu zaudējumu, jo īpaši tajās klasēs, kurās ir maznodrošināti, 

minoritāšu un riska grupu studenti. Tas parāda, kā mākslas integrācija skolās var radīt spēcīgāku 

kopības, radošuma un iesaistes sajūtu. 

Turklāt mākslas integrēšana ar mākslu nesaistītos priekšmetos, papildus piedāvā 

skolēniem bagātinātu un vērtīgu mācību pieredzi, ļauj skolēniem pierādīt savu iztēli un domāt 

kritiskāk savas klases mācību mērķu īstenošanas laikā, pateicoties viņu izstrādātajiem mākslas 

darbiem. Mākslas integrācija piedāvā studentiem iespējas analizēt un kritizēt mākslas darbus, 

vienlaikus atklājot pašiem savu pasauli, attīstot savas prezentācijas un radošus projektus, atļauj 

viņiem pierādīt un uzlabot savu analizēšanu, sintētiku un spēju novērtēšanu. Kad student ir 

pakļauti mākslai, viņi prezentē, rāda augsta līmeņa domāšanas prasmes un ir spējīgi novērtēt un 

savienot saturu ar reālām pasaules problēmām un mācīties no kļūdām, pieņemt kritiskus 

spriedumus un pamatot tos. 

Mākslas mācīšana šādā veidā var būt īsts elements, kas palīdz studentiem būt vairāk 

radošākiem un izpaust sevi. Lai to izdarītu, māksla jāmāca, izmantojot īpašus paņēmienus vai 

paradumus, kas palīdz cilvēkiem domāt citādāk, koncentrējoties uz radošiem procesiem, kas līdz 

ar to palīdz studentiem attīstīt savu radošumu. Turklāt gan skolēniem, gan skolotājiem ir jābūt 
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gataviem uzņemties riskus, ļaujot mācīšanās 

aktivitātēm būt pašnoteiktām, ņemot vērā, ka tieši 

šajā jomā var atbalstīt un novērtēt radošu 

pašizpausmi. 

Mākslas un zinātnes izglītība 

Mācoties zinātni parādās viena problēma, kas bieži 

parādās klasē, bažas rada fakts, ka atklātību un 

brīvību, kas tiek izmantota reālajās zinātnēs, ir grūti 

panākt, sasniegt, jo pasniedzēji parasti atvieglo 

studentiem darbu, dodot informāciju, kas 

nepieciešama meklēšanai. Skolā radošums jorojām 

netiek izmantots tik daudz, salīdzinot ar to, kas skolēnam būtu jāizmanto, jāpielieto, lai risinātu 

kādu zinātnisku jautājumu. Tas ir atkarīgi arī no tā, ka radošums ir iestrādāts galvenajās 

zināšanās, un, kad runa ir par zinātnes saturu, skolotājiem ir jābūt spējīgiem ļaut studentiem 

mācīties, taču netraucējot viņu radošumu. Lai risinātu šo problēmu, ir vairākas iespējas, ar 

kurām zinātnes izglītība veicina un uzlabo studentu attieksmi un prasmes, lai vai kāds būtu viņu 

radošums, tas notiek efektīvāk, ja to pārveido par sasniegumu un paveikto. Pirmkārt, lai 

veicinātu radošumu, jābūt spēcīgām zināšanām par zinātnes vispārīgiem terminiem. Otrkārt, tā 

kā radošums zinātnes izglītībā ir saistīts ar iztēles domāšanu, radošuma veicināšana skolas 

kontekstā nozīmē, ka tas notiek nenosodāmā vidē. Turklāt svarīga vieta jāpiešķir attēlam un 

vizualizācijai zinātnes izglītībā, un, visbeidzot, studentiem ir jābūt iespējām mijiedarboties 

sociālajā vidē, vienlaikus domājot dažādos veidos. Ņemot vērā iepriekš minēto, skolotāju 

galvenie uzdevumi ir nodrošināt skolēniem vidi, kas ļauj brīvi izmantot viņu radošumu. Lai to 

izdarītu, ir dažādas aktivitātes, kas palīdz izglītojamajiem radīt radošumu eksaktajās izglītības 

klasēs: 

• Radošu problēmu risināšana (piemēram, zemes liktenis pēc saules izzušanas) 

• Problēmu risināšana zinātnes, tehnoloģiju un sabiedrības kontekstā (piemēram, kā 

tehnoloģija var ietekmēt vidi nākotnē) 

• Radoša rakstīšana (piemēram, romānam: diena bez gravitācijas) 

• Radoša rakstīšana (piemēram, romānam: diena bez gravitācijas) 

• Radošas analoģijas, lai izprastu parādības un idejas (piemēram, rezonanses fenomens) 
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• Izaicināt studentus atrast saikni starp šķietami nesaistītiem faktiem un idejām 

(piemēram, kāda būtu saistība starp Ņūtona likumiem, medmāsu un futbola spēlētāju?)  

• Mistēriju atrisināšana (piemēram, detektīvdarbs, lai izskaidrotu kaut kā pazušanu, kā 

noteikts šķidruma daudzums, lai atrastu kaut ko, kas pietrūkst, kā gaismas stars, lai 

atrastu saikni starp šķietami nesaistītām idejām, kā gadījumā starp zagli, policiju un 

gaismas ātrumu) 

• Tuvoties zinātnes mācīšanai un apguvei, izmantojot mākslu (piemēram, izmantojot 

fotogrāfēšanu un veidojot kolāžas, lai iepazīstinātu ar tādas tēmas izpētes rezultātiem 

kā mūsdienu tehnoloģijas ietekme uz ikdienu) 

Kad runa ir par zinātnes izglītībai piemērotu mākslu, atklāta izmeklēšana tiek uzskatīta 

par visefektīvāko un izmantotāko veidu, kā veicināt radošumu. Studentu iesaistīšana šajā klasē 

varētu palīdzēt veidot jaunus jēdzienus, vienlaikus attīstot radošas domāšanas spējas un 

attieksmi. Starp visiem dažādajiem atvērtās izpētes procesiem, ko var izstrādāt zinātnisko 

nodarbību laikā, hipotēze – izgatavošana tiek uzskatīta par visefektīvāko pieeju, lai radītu saikni 

starp iepriekšējām zināšanām un pieredzi, vienlaikus ļaujot praktizēt zinātnisko izpēti, kam seko 

radošuma uzlabošana. 

Vēl viena efektīva pieeja, kas palīdz uzlabot radošumu zinātnes izglītībā, ir radošas 

rakstīšanas izmantošana. Šis ceļš noved pie jaunu ideju izstrādes, savukārt personiskās analoģijas 

palīdz veicināt iztēli, kas studentiem dod labāku izpratni jaunas perspektīvas par zinātnes 

procesiem. Apsverot šos aspektus, radoša rakstīšana var būt efektīva stratēģija, kas ļauj attīstīt 

skolēnu iztēli, radošo domāšanu un zinātnes jēdzienu izpratni. 

Papildus divām iepriekšējām pieejām, kas attiecas uz zinātniskajā izglītībā izmantojamo 

mākslu, pētnieki uzskata un atbalsta, ka radošu problēmu risināšana ir vēl viena kopīga un 

auglīga stratēģija, lai veicinātu radošumu zinātnes kursos. Šāda pieeja dod studentiem iespēju 

saskarties ar atvērtām problēmām vai uzdevumiem, kas prasa radošus risinājumus. Šis modelis 

sastāv no sešiem posmiem, t.i., jucekļu atrašana, datu atrašana, problēmu noskaidrošana, ideju 

atrašana, risinājumu atrašana un akceptēšana – gala rezultāts. Katrā solī studentiem ir jāsavieno 

spēja atrast daudzas idejas, procesu, ko sauc par atšķirīgo domāšanu, ar spēju analizēt idejas un 

izdarīt izvēli, kas pazīstama kā konverģentā domāšana. Pētījumi par radošo problēmu risināšanu 

ir parādījuši, ka skolēni var sasniegt dažādus panākumu grādus dabaszinātņu izglītībā. 

Pedagoģiskā ietekme par mākslas integrāciju zinātnes izglītībā 
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Tā kā māksla piedāvā padziļinātākas iespējas, ilgstošu radošumu un uztveres maiņu, tad 

daži pētnieki uzskata, ka mākslas iekļaušana mācību programmās vajadzētu būt balstītai arī uz 

pedagoģiskiem aspektiem. Pirmie divi ir vajadzīgi, lai risinātu galveno problēmu zinātnes 

mācīšanās procesā, proti, iesaistīt studentus, kas palīdz viņiem atrast motivāciju, bet pēdējā no 

tām uzskata to, ka redzējuma maiņa ir tik pat svarīgs elements mācīšanai kopumā, vēl jo vairāk 

zinātnē īpaši. Parasti tikai dati tiek uztverti mazāk pārliecinoši nekā māksla, kas spēj iesaistīt un 

uzlādēt emocionālos studentus. Pētnieki ir pierādījuši, parādījuši, ka zinātniskie fakti par Zemi 

tiek uzskatīti par pievilcīgākiem, kad to prezentē ar fotogrāfijām vai kolāžām, vai arī to dramatizē 

pats students. 

No pedagoģiskā viedokļa mākslas iekļaušana zinātnes mācīšanā tiek uzskatīta par īpaši 

auglīgu,jo tā tā var veicināt dažādus mācīšanās aspektus, piemēram: 

Iesaistīšanās Mākslas aktivitātes veicina iesistīšanos, 
jo tās sniedz padziļinātāku pieredzi. 

Radošums Mākslas aktivitātes piedāvā iespējas 
ilgstošam radošumam. 

Skaistums Mākslas aktivitātes piedāvā iespēju 
studentiem tuvoties estētiskajiem 
elementiem. 

Identitātes veidošana Mākslas aktivitātes palīdz skolēniem 
dziļi izzināt sevi. 

Pašaktualizēšanās Mākslas aktivitātes, caur pašorientētu 
mācīšanos un pašizpausmi sniedz iespējas 
pašaktualizēties. 

Kognitīvās prasmes Mākslas aktivitātes piedāvā lieliskas 
iespējas novērojumiem un citām zinātniskām 
iemaņām. 

Riska uzņemšanās Mākslas aktivitātes rosina 
improvizāciju un eksperimentēšanu 
neapdraudētā vidē. 

Paturēšana Mākslas integrācija uzlabo ilgtermiņa 
atmiņu. 

Zināšanu attīstīšana Mākslas aktivitātes veicina nervu ceļu 
rašanos un spēcīgāku sinapžu attīstību. 
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Motoriskās prasmes Mākslas aktivitātes palīdz ļoti maziem 
bērniem veidot tās pašas prasmes, ko viņi 
izmanto rakstniecībā. 

Mācību stili Mākslas aktivitātes var piedāvāt 
iespējas auditorijai un vizuālajiem apguvējiem. 

Daudzējādie jēdzieni Mākslas aktivitātes piedāvā iespējas 
stimulēt un realizēt dažādu izpratni. 

 
Pašizpausme Mākslas aktivitātes var palīdzēt 

skolēniem izteikt ne tikai savas domas, bet arī 
savu iztēli un savas izjūtas. 

 
Perpektīvas maiņa Mākslas aktivitātes, veicinot 

mērķtiecīgāku realitātes uztveri, 
koncentrējoties uz detaļām, var veicināt 
studentu perspektīvu/skatu uz pasauli 
kopumā. 

 

Mākslas izmantošana zinātnes izglītībā noteikti ir process, kas nav viegls un lielākoties 

šķiet visai izaicinošs. Patiešām, lai skolotājs varētu izlemt vispiemērotāko mākslas formu, viņam 

vai viņai ir jāņem vērā un jāpārdomā dažādi aspekti, piemēram, skolēnu vecums, skolas pakāpe, 

materiālu pieejamība un mērķa grupas jēdzieni. Mākslas savienošanai ar zinātniskajiem 

jēdzieniem ir dažādas manieres, piemēram, datortehnoloģija var būt labs instruments, ko 

izmanto gan studenti, gan pasniedzēji, tā kā tas dod pirmajiem iespēju attīstīt, izstrādāt 

daudzveidīgas pārstāvības formas. Studenti var arī pētīt izcilo zinātnieku dzīvi, vienlaikus 

izstrādājot scenāriju lugai, kurā viņi var dramatizēt svarīgus notikumus no studējošā zinātnieka 

dzīves un darbiem. Šādā veidā skolēniem ir iespēja apgūt zinātnes būtību kopumā, kā arī 

konkrētas zinātnes satura zināšanas. Vēsturisko notikumu dramatizācija ļauj skolēniem uzzināt 

arī par pretrunām, vēsturiskajiem eksperimentiem un mūsdienu sociālzinātniskajiem 

jautājumiem. 

Mākslas integrācija un maznodrošināti cilvēki 

Pētījumi par mākslas metoloģijas integrēšanu zinātniskajā izglītībā ir sākuši uzrādīt 

pozitīvus rezultātus arī kontekstos ar maznodrošinātiem cilvēkiem un to, kā šīs pieejas var 

ietekmēt viņus. 

Ir iespējams veicināt mācīšanos caur un kopā ar četriem mākslas stiliem, integrējot tos 

klasē: 
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• Pakārtota integrācijas pieeja: kad skolotāji izmanto apakšstudiju integrācijas pieeju, tas 

nozīmē, ka viņi uzzīmē mākslu kā aizviedotāju, aizpildītāju kādam konkrētam savas 

mācību programmas aspektam. 

• Līdztiesīga kognitīvās integrācijas pieeja: šīs metodes mērķis ir apvienot mākslas 

standartus ar pamatprogrammām, lai radītu saikni un dažādotu mācību procesu un 

produktus. 

• Efektīva integrācijas pieeja: šajā pieejā māksla tiek izmantota kā papildinājums mācību 

programmai, piemēram, reakcija uz mūziku vai mākslu kā pašizpausme. 

• Sociālās integrācijas pieeja: šīs pieejas galvenais mērķis ir vecāku līdzdalība, izmantojot 

skolas izrādes vai citus priekšnesumus, uzstāšanās. 

Līdzvērtības kognitīvā pieeja ir augstu novērtēta, kad studentiem vajag izmantot 

atšķirīgas domāšanas prasmes, savukārt māksla ir integrēta ar citiem mācību programmas 

aspektiem. Dažādi pētnieki ir parādījuši, ka “Universālais dizains mācību vadlīnijām” (UDM) ir 

akceptējušas un pieņēmušas dažādas institūcijas un tiek uzskatīts par dabisku partneri ar mākslu. 

Šis starpsavienojums ir ar dažādiem aspektiem attiecībā uz izglītību, kas var būt atrodama gan 

mākslā, gan UDM, piemēram, nodrošinot daudzveidīgus pārstāvības veidus, dažādus iesaistes 

līdzekļus un dažādas nozīmes darbības un izteiksmes līdzekļus. Turklāt mākslas integrācija tiek 

uzskatīta par dabisku piesaisti, kopš studentiem ir iespējas veikt individuālas izvēles, autonomiju 

un pašregulāciju caur sadarbošanos ar vienaudžiem. Kā jau iepriekš bija rakstīts, izmantojot 

mākslas integrēto mācīšanos, skolēni iesaistās radošajā procesā, kas tiek uzskatīts par universālo 

veidu, kā mācīties. Patiešām studenti dažādos posmos, soļos iztēlojas, pēta un uztver, pēta un 

eksperimentē, veido, atspoguļo, novērtē un pārskata, dalās ar saviem rezultātiem ar citiem. Viņi 

to dara, atrodoties reizē pastāvīgās pārdomās un pašnovērtēšanā kopā ar saviem vienaudžiem 

un skolotājiem. 

 

Ja mēs skatāmies uz dažādām valstīm, tad Japānā, Nīderlandē un Ungārijā ir spēcīga 

saistība mākslas iesistīšanā citos priekšmetos un iksevišķi zinātnes izglītībā. Ir veikti pētījumi par 

mākslas integrācijas ietekmi izglītībā maznodrošinātajiem cilvēkiem. Šajā kategorijā uzskatīja 

cilvēkus no nelabvēlīgām ģimenēm, cilvēkus ar invalidāti, ekonomiski nabadzīgus un valsts 

valodas nezinātājus (apguvējus) (lielākā daļa no viņiem bija angļu valodas apguvēji, jo lielākā 

daļa pētījumu tika veikti ASV). Pētnieki ir atraduši, konstatējuši, ka studenti, kas iesaistās 

mākslas integrētā apmācībā, attīsta metazinības, kas ietkemē viņu kognitīvās prasmes, satura 

zināšanas, neatlaidību un pašefektivitāti divvirzienu veidā. Atsaucoties uz Bandura izstrādāto 

  



 

103 GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209 

http://goscience.com  

sociāli kognitīvo teoriju, mācīšanās aktivitāte ir interaktīva dažādās domāšanas un zināšanu 

jomās, un izgudrojumos, un to ietekmē personīgie vides un uzvedības mainīgie apstākļi. Vēl 

viens svarīgs atklājums attiecas uz trim dimensijām jeb atpazīšanu:  

• Mīlestība un draudzība  

• Tiesības 

• Solidaritāte  

Visi šie atpazīšanas veidi izriet no sākotnējām attiecībām, tiesiskajām attiecībām un vērtību 

kopienas un sniedz emocionālo atbalstu, kognitīvo cieņu un sociālo cieņu pret pārējiem. Šķiet, ka 

mākslas integrācija nodrošina šīs trīs atpazīšanas formas, šādā veidā veidojot vidi, kas 

studentiem veicina augstu pašefektivitāti. Tāpēc studenti, kuri uzlaboja savas emocionālās 

spējas, vairāk sliecas izrādīt pašregulācijas spējas, piemēram, mērķu noteikšanu, pašuzraudzību, 

pašnovērtējumu un mācību stratēģijas. Studenti, kuri demonstrē daudzveidīgus pārstāvības 

veidus, daudzveidīgus iesaistes līdzekļus, daudzveidīgus darbības līdzekļus, izmantos un 

balstīsies uz šo uzvedību mākslas integrētajā mācību pieredzē, tādējādi saņemot atzinību savā 

kopienā, jo viņi veicina ieguldījumu pozitīvā veidā. Šādā veidā studenti atlasīs vairāk izaicinošas 

aktivitātes un darbam prasīs vairāk mācību pūliņu, palielinot savus akadēmiskos sasniegumus. 

Šie rezultāti izceļ vienu no svarīgākajiem 21. gadsimta uzdevumiem, proti, iespēja 

maznodrošinātajiem studentiem piekļūt kvalitatīvai izglītībai, salabojot šo izglītības plaisu caur 

mākslas integrēšanu izglītībā. 

 

STEAM stunda 

Nav tipiska STEAM nodarbība, jo tās vadība var mainīties atkarībā no pakāpes, tēmas un 

arī no profesora un studentiem. Kā piemēru var minēt TAP mācīšanās metodi: STEAM mācību 

stunda varētu sākties ar desmit minūšu ilgu iesildīšanos, kad studenti izstaipa savus ķermeņus, 

kamēr viņi apskata iepriekšējo stundas tēmu un saņem kādu jaunu tēmas ievadu ar jauniem 

jēdzieniem, ko viņi mācīsies tajā dienā. Pēc šīs ievaddaļas tiek ieviesti, iemācīti jauni leksikas 

vārdi un prezentēts jaunais materiāls, vienlaikus, tajā pašā laikā, studenti redz dienas aktivitātes 

paraugdemonstrējumu – šī otrā daļa varētu ilgt apmēram divdesmit minūtes. Trešā daļa ir 

praktiskāka, kur studenti iesaistās problēmu risināšanas darbībās, izmantojot jaunās zināšanas, 

kas tika iegūtas iepriekšējā daļā. Šajā sadaļā skolotājs dod padomus skolniekiem, lai viņi varētu 

uzlabot savas zināšanas. Šīs darbības varētu ilgt aptuveni piecdesmit minūtes. STEAM mācību 
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stundas pēdējā solī skolotājs sniedz informāciju par visu aizgājušo mācību stundu, novērtējot 

visus panākumus, ko skolēni ir paveikuši. 

Izmantojot šo STEAM mācību sistēmu, var viegli saprast, ka zinātniskās zināšanas var iet 

kopā ar humānisma un sadarbības metodēm, lai apgūtu STEAM tēmas. Vizualizācija var būt labs 

praktisks piemērs, ja izmanto iepriekš minēto. Vizuālās mākslas nodarbības ir noderīgs veids 

palīdzēt studentiem iemācīties par dabas objektiem ar mērķi uzlabot savas novērošanas prasmes. 

Kad studenti tiek aicināti uzskicēt šos jēdzienus, viņi cenšas mācīties, izmantojot zinātniskos 

komplektus, kas palīdz viņiem strādāt tuvāk un sekot līdzi viņu mācīšanās ceļam. Studentu 

sagatavotie zīmējumi ir svarīgs instruments skolotājiem, jo viņi var saprast maldīgo priekštatu, 

kas studentiem izveidojas par konkrēto mācību stundu, un mēģināt to atrsināt nākamās 

nodarbības sākumā. 

Lomu spēlēm arī ir nozīme STEAM klasēs. Mācību priekšmetu akadēmiskās valodas 

izpratne ir liels izaicinājums studentiem, jo tā ir īpaša valoda, kurā izmanto sarežģītus vārdus un 

kas lielākoties traucē studentiem mācīties. Šajā nozīmē, drāmas aktivitātes ir viens no 

labākajiem veidiem, kā iesaistīt studentus zinātnes izglītībā. Ar lomu palīdzību viņi var saprast un 

izpētīt, kā zinātnieki veic pētījumus, aprakstīt savus atklājumus un radīt saikni starp zinātni un 

ikdienas dzīvi. 

Pēc skolotāju domām, radošās kustības aktivitātes kā deja, parāda vienu no 

visnoderīgākajiem instrumentiem studentiem, lai iegūtu zinātniskās zināšanas par jēdzieniem, 

kurus nav viegli ievērot, iegaumēt. Patiešām, šī konkrētā metodika palīdz studentiem divās 

specifiskās manierēs: tā ļauj studentiem aktīvi koncentrēties mācību stundai un palīdz viņiem 

pārveidot piedāvāto konceptuālo informāciju savai personīgajai pieredzei. 

Mākslas formas piemēri 
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Vēl viens svarīgs aspekts ir iespēja izklāstīt visus zinātniskos jēdzienus caur mākslas 

formu. Pētnieki uzskata, ka šim jautājumam kopumā ir pozitīva atbilde, bet izvēlētajiem 

zinātniskajiem jēdzieniem ir jābūt jau iepreikš zināmiem, piemēram, jūras viļņu kustība enerģijas 

gadījumā. Tas nozīmē, to, ja mēs gribam viegli pielāgot zinātniskos jēdzienus ar mākslas formu, 

skolotājiem un studentiem ir jāizvēlas parādības un situācijas, kuras var estētiski ilustrēt ar 

jēdzieniem.  

Starp dažādām mākslas formām, dažas no tām ir vairāk ieteicamas, lai dotu studentiem 

pedagoģiskus rīkus un sasniegtu rezultātus. Vizuālā māksla, piemēram, fotogrāfēšana, 

gleznošana un zīmēšana, ir viena no labākajām mākslas formām, ko vajadzētu dabaszinātņu 

mācīšanā. Šāda veida māksla skolēniem ļauj saprast un attīstīt viņu izpratni par dabas objektu un 

parādību skaistumu. Tipiski piemēri ir attēli, kas attēlo ūdens pilienus vai sniega pārslas. 

Citas divas mākslas formas, kas pozitīvi ietekmē zinātnes studijas, ir deja un stāstīšana. 

Pirmais kopā ar mūziku ir ideāls līdzeklis, lai simbolizētu zinātnisku jēdzienu vai fenomenu. 

Stāstīšana tiek uzskatīta par labu integrācijas veicinātāju starp mākslas formu un dabaszinātņu 

mācīšanos, jo tā palīdz studentiem iziet cauri vesalam zinātniskam jēdzienam vai dabiskam 

notikumam. 

Tomēr pētnieki ir 

noskaidrojuši, ka dzeja ir augsti 

novērtēta mākslas forma, ko var 

pielietot zinātnes izglītībā, kopš tā 

ietver divas jomas, kas ir parasti 

aizmirstas zinātnes nodarbībās, proti, 

efektivitāti un radošumu. 

Deja 

Praktisks piemērs, izvēlēts 

temats - ieslēgt elektrisko spuldzīti, 

studenti ar dejas palīdzību var mācīties apgūt zinātniskus jēdzienus, kas saistīti ar magnētismu 

un elektrību. Veicot iesildīšanās daļu, studentiem jāpārskata pēdējās nodarbības konspekts, 

apraksts par elektronu nozīmi. Viņi to dara dejojot vienā līnijā, lai izveidotu ceļu, pa kuru 

elektroni uzņem D-Cell bateriju. Tādējādi skolēni, veicot deju, attālinās no negatīvā pola un pēc 
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tam virzās pa vidu uz pozitīvo polu, kur viņi atkal ir iegājuši D-Cell. Studentiem ir jāspēlē arī 

slēdža loma, apstājoties starp deju līniju un pozitīvo polu, lai iedomātā spuldze varētu ieslēgties 

un izslēgties. Studentiem ir arī jāapgūst īss teksts vai teikums, lai “ieslēgtu un izslēgtu” elektrības 

plūsmu, lai skolēni, kuri spēlē elektronu lomu, zinātu, kad turpināt kustēties un kad apstāties. 

Tiklīdz skolēni saprot, kas jādara, persona, kas spēlē slēdzeni, tiek izņemta no spēles, un 

skolotājs lūdz, lai viņi izveido modeli ar vienu vadu enerģijas ķēdē, ko izmanto spuldzes 

iedegšanai, izmantojot radošas kustības. Šajā brīdī, kad skolēni sāk uzdot jautājumus par to, kā 

veikt šo aktivitāti, vienlaikus meklējot risinājumus, skolotājs var apsvērt tēmu, kā to saprot 

mācību klase. Pēc tam skolotājs var turpināt darbu ar sarežģītākām darbībām, lai ļautu 

skolniekiem iegūt vairāk zināšanu par šo tēmu, jautājot, kā viņi var izveidot enerģijas ķēdi, kas 

ietver divus vadus un slēdzi, tādējādi atklājot vēl vienu diskusiju studentu vidū. 

Pēc šīs aktivitātes skolotājs var iet tālāk, liekot skolēniem izmantot iegūtos jēdzienus, 

zināšanas jaunā un atšķirīgā veidā, piemēram, pārvēršot elektrību gaismā, izveidojot motoru. 

Šajā brīdī skolēniem sākas jauna diskusija par to, cik dažādas motora daļas. Un skolotājs sadala 

skolniekus grupās, lai skolnieki prezentētu, parādītu katru motora daļu - bateriju, motoru un 

slēdzi. Šādā veidā viņi varētu atrast māksliniecisku veidu, kā prezentēt vienu no ši motora daļām. 

Dzeja 

Dzeja palīdz skolēniem attīstīt spējas, kā, piemēram, iztēli, mataforu, analoģiju un 

komunikāciju, kas ir ļoti svarīgi gan vispārējai zināšanai, gan zinātnes izglītībā. Kad skolnieki 

cenšas uzrakstīt poēmu gan ar savām iepriekšējām zināšanām, gan ar zinātnes zināšanām, ir 

jāsāk spēlēt spēli, lai ilustrētu zinātnes jēdzienus un parādības. Ņemot vērā iepriekš minēto, 

dzeja var būt lietota dažādās stilos un laikos, kā, piemēram, zinātnes mācīšanās laikā – skolotājs 

varētu uzzīmēt, norunāt dzeju nodarbības sākumā kā ievadu tam, ko viņš vai viņa vēlētos 

paskaidrot. To varētu izmantot arī kā kulminējošu darbību, lai motivētu skolēnu verbālās 

lingvistiskās darbības attīstīšanai, vai kā uzdevumu, kurā studentiem jāparāda, ko viņi ir ieguvuši 

konkrētās nodarbības laikā. 

Visi šie pozitīvie dzejas aspekti palīdz pastiprināt zinātnes satura nozīmi. Kopš daudzi 

zinātniskie jēdzieni ir abstrakti, zinātnieki izmanto metaforas un izveido modeļus, lai palīdzētu 

cilvēkiem saprast un veidot izpratni par zināšanām. Tas ir atļauts, jo zinātnei, tāpat arī dzejai, 

vajag īstenot metaforisku valodu. 
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Saskaņā ar pētnieku teikto, dzejoļi nav tikai uzrakstīta informācija, bet tie paplašina 

cilvēka dzīves izjūtu un uztveri, kā arī paplašina un padara stiprāku saikni ar pasauli. Ņemot to 

vērā, saskare ar jēdzieniem un pieredzi ir ļoti svarīgi zinātnei un zinātnes skolotājiem vajadzētu 

nodrošināt saikni ar citām pieredzēm, lai iegūtu pozitīvus rezultātus zinātnes apguvē. Dzejas 

integrāšana dabaszinātņu mācību programmās var daudzējādā ziņā paplašināt mācību 

reuzultātus. Robert Yager uzsver, ka ir sešas zinātnes izglītības jomas: jēdzieni, procesa prasmes, 

radošums, profesionālās iemaņas, lietotājprogrammas un pasaules skatījums. Zinātnē pielietotā 

dzeja var palīdzēt divās no šešām sfērām, proti, radošumam un profesionālajām iemaņām. 

Attiecībā uz iepriekšējo, dzejas kompozīcija ietver vizualizēšanu un garīgā attēla veidošanu, 

kombinējot idejas jaunos veidos un informācijas izpaušanā. Turklāt dzeja palīdz attīstīt pozitīvu 

attieksmi pret zinātni, iepazīt cilvēku emocijas un radīt jūtīgumu pret citiem, kas ir elementi, kuri 

ir saistīti ar laipnību. 

Dzeja un zinātne bieži tiek raksturota kā divi pretēji elementi. Viens emocionāls, radošs 

un daiļrunīgs, bet otrs bezpersonisks un racionāls. Dažādi pētnieki ir pētijuši un studējuši šo 

problēmu un izstrādājuši trīs kategorijas, kas balstītas uz dzejoļiem, kurus skolotāji rakstījuši: 

daži dzejoļo bija pamatīgāki, citi bija uzjautrinošāki un apķērīgāki, un citi uzsvēra iztēli un 

emocijas. Rezultāti, ņemot vērā faktu, ka skolotāji vēlējās, lai caur dzeju studenti varētu tikt galā 

ar jēdzienu maiņu un ideju pārstrukturēšanu, kas izmantojami viņu dzīvēs vairākos veidos. 

Turklāt radoša rakstīšana palīdz studentiem attīstīt problēmu atrisināšanas iemaņas. 

Patiesībā, studentiem, ar problēmu atrisinošo attieksmi, parasti ir vēlēšanās un pārliecība 

uzņemties dažādas problēmas, ņemot vērā dažādas perspektīvas attiecībā uz sarežģītiem 

uzdevumiem. 

ASV tika veikts eksperiments devītās klases skolēniempar kādas zinātnes klases tēmu. Lai 

to izdarītu, studenti izvēlējās tēmu, ko varētu attīstīt dzejoļu formā, un skolotāji sniedza 

kvalitatīvus dzejas modeļus. Pēc tam, kad viņi uzrakstīja dzejoli, skolēniem tika uzdoti vairāki 

jautājumi, piemēram, ko viņi ir iemācījušies, kāds bija grūtākais aspekts, lai uzrakstītu dzejoli, 

kāda bija projekta visapmierinātākā daļa, ko viņi ir iemācījušies paši no sevis, izstrādājot dzejoli, 

un vai ir mainījusies uztvere par zemes zinātni pēc šīs aktivitātes. Kopumā studenti uz šo 

nodarbību reaģēja pozitīvi, saglabājot to, ka viņi ir atklājuši citu mācīšanās veidu un ka izglītībai 

nemaz nav jābūt garlaicīgai. Turklāt viņi atbalsta, ka dzeja var palīdzēt labāk izprast lietas un ka 

“Izpētes veikšana” kādā konkrētā jautājumā, piemēram, minerālos, šajā gadījumā var būt 

interesanta un motivējoša. Vēl viens pozitīvs novērtējums, ko veikuši studenti, attiecas uz spēju 

  



 

108 GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209 

http://goscience.com  

paveikt kādu uzdevumu, vienlaikus sniedzot informāciju citiem cilvēkiem neparastā veidā. 

Skolotāji, no otras puses, aprakstīja šo pieredzi pozitīvi un iedrošinoši, jo lielākā daļa no 

studentiem jutās iesaistīti zinātnes mācīšanās procesā ar dzejas palīdzību. 

Secinājums 

STEAM klase uzrāda augstu efektivitāti, ja izmanto kā zinātnisko nodarbību 

papildinājumu. Patiešām, ir parādīts, ka pēc teorētiskām nodarbībām, kas saistītas ar zinātnes 

priekšmetiem, studentiem joprojām ir grūtības atcerēties un apgūt sarežģītus tematus ar viņu 

leksiku un jēdzieniem. Šādā veidā STEAM stundas skolēniem dod divas svarīgas īpašības: iespēju 

iepazīt mākslas darbus, ko citādi viņi neapgūtu, un apgūt zinātnes jēdzienus un leksiku ar jaunu 

perspektīvu, kas viņiem ir pievilcīgāka. 

Parasti pasniedzēji, kad viņus intervē pētnieki, izmantojot mākslas metodiku, sniedz 

pozitīvas atsauksmes. Studenti gūst daudz zināšanu un personiskus ieguvumus, kad viņiem tiek 

dota “dubultā deva” no zinātniskās klases. Pirmkārt, mācot zinātnes jēdzienus un leksiku kopīgās 

nodarbības laikā, un tad pārskatot šīs tēmas, izmantojot mākslu. 

Tas veicina faktu, ka māksla nav tikai neatkarīgas disciplīnas, bet rīki, ar kuriem attēlot 
un izprast ārpasauli. Tāpat kā bērni iemācās skaitīt, pirms iet oficiāli uz skolu, arī skolēni var 
apgūt mākslu, pirms viņus māca klasē. Diemžēl mūsdienās māksla joprojām tiek uzskatīta par 
kaut ko personisku, nevis par plašu saikni starp dažādām disciplīnām, bet tas ir pierādīts, ka caur 
mākslu studenti biežāk iesaistās skolās un it īpaši zinātniskajos priekšmetos, pārspējot vienkāršo 
labo atzīmi testā un iegūstot sapratni, un iegūstot zināšanas par zinātni un reālās dzīves 
parādībām. 
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8. NODAĻA: Apgrieztā domāšana, lai uzlabotu izpratni zinātnē 
Autori: Romans Vitkovskis, Uldis Heidingers, Latvian Education Foundation 

 

Fakts, ka studenti mēdz nedaudz ignorēt STEAM mācību priekšmetus var būt saistīts ar 

viņu pārliecību, ka skolā dotās zināšanas par šiem priekšmetiem ir bezcerīgi novecojušas, 

nederīgas ikdienas praksē un tāpēc viņiem trūkst motivācijas. Šī pārliecība kļūst vēl stiprāka kopš 

internets ir pilns ar atbildēm un gataviem risinājumiem, atbildēm visu jautājumu apstrādei, kas 
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saistīti ar mācīšanās procesu. Izpretne par priekšmetu un citām lietām kļūst nenozīmīga, ja pats 

priekšmets tiek uzskatīts par nelietderīgu. 

Lai priekšmets netiktu pilnībā noraidīts, katrā kursā vajadzētu būt iekļautai 

pamatfilozofijai, struktūrai un tēmām, kas pašlaik attiecināmas jomā, kā arī nepieciešamais 

minimums, lai sāktu iepazīties ar priekšmeta aktualitātēm. Ir acīmredzams, ka STEAM 

priekšmetā (STEAM priekšmetu studiju kursos ir mazāk vai gandrīz pietiekami daudz 

informācijas, lai sāktu iepazīt aktualitātes) svarīga ir izpratne. Ja tā pietrūkst, studentam sāk 

nepatikt un viņš atsakās no šī priekšmeta. Tas attiecas arī uz ikdienas dzīvi, kad mēs saskaramies 

ar jauniem jēdzieniem, attiecībām, inženiertehnikajiem risinājumiem un citām jaunām lietām. 

Tāpēc līdztekus motivācijas veidošanai ir jāatrod līdzekļi sapratnes iegūšanai un zināšanas 

jāizmanto ne tikai konkrētā priekšmeta jomā. Šim nolūkam noderīga ir šeit aprakstītā apgrieztā 

domāšana. Ja kādam ir spēja samazināt tēmas jautājumus, lai ietilpinātu citas lietas no citām 

personām vai lietas, kas iepriekš jau zināmas, tas ir tikai ierobežotas apgrieztās domāšanas 

piemērs. Ja personai ir spēja to darīt netīšām jebkurā situācijā, tad to var saukt par apgriezto 

domāšanu, kā mēs jau to zinām un saprotam. 

Modeļu radīšanas un izmantošanas prakse konkrētajā priekšmetā + modeļi citos 

priekšmetos un demonstrējums, kā šī pieeja tiek izmantota vispārēji un tīši. Pierādot, ka šī pieeja 

ļauj jums saprast daudz jaunu lietu, pakāpeniski pierod pie nejaušas modeļu lietošanas un palīdz 

izprast šo ideju, kā rezultātā modeļi tiek izmantoti zemapziņā. Apgrieztā domāšana ir viens no 

fenomeniem, kas raksturīgi cilvēka smadzenēm, un, kā rāda astoņu gadu ilgā prakse 

(www.goerudio.com [5]), tas faktiski ir iespējams. Studenti spēj radīt modeļus, kas atbild uz 

jautājumu “kāpēc”, bet izveidotā modeļa bāze ļauj izgudrot vai vēlreiz atklāt to pašu, kas jau 

atklāts. Tas jau ir eksperimentāls rezultāts un ir pieejams publiski www.goerudio.com, rādot 

studentu modeļus STEAM priekšmetu tēmām. 

Apgrieztā domāšana un kā to 

atpazīt 

 Atgriezeniskie/reversie procesi 

ir īpaša kategorija, jo dažus 

procesus nav iespējams mainīt, 

piemēram, ceptu pīli pārvērst 

atpakaļ dzīvā pīlē, bet tvaiks var 
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kondensēties un pārvērsties šķidrā ūdenī. Parasti ar apgriezto darbību ir iespējams tikai 

aptuvens rezultāts, jo var būt objekti, kas, iespējams, nav piedalījušies tiešā procesā, piemēram, 

ja ir integrēta funkcija, nevar būt drošs, vai tā ir atvasināta funkcija.  

Zinātniskie atklājumi un inženiertehniskie risinājumi bieži vien tiek izstrādāti, pateicoties 

spējai saskatīt līdzības dažādās jomās un tās kombinējot, un viņi ietvers ne tikai eksperimentālus 

datus, bet arī citu cilvēku radītas lietas. Lai to izdarītu, ik vienam ir jāsaprot citu cilvēku 

sasniegtie rezultāti. Ja mērķis ir radīt kaut ko jaunu, tad ir jāspēj ātri saprast lietas (jēdzieni un 

savienojumi) citās jomās, kā tās tika atklātas un kāpēc tās nedarbojas kaut kādā citā veidā. 

Apgrieztā domāšana, kā aprakstīts šajā dokumentā, ir spēja izmantot kādas citas jomas idejas 

ikdienas līmenī. To var novērot, kad skatās kā persona spēj izskaidrot (galvenokārt sev) lietas ar 

modeļiem, t.i., lietas no vienas dotās zonas kā citas jomas daļu. Ja viens ir spējīgs uz šo ne tikai 

profesionālajā jomā, bet arī ikdienas dzīvē, viņš izmanto apgriezto domāšanu. Ja cilvēks ir spējīgs 

uz to tikai profesionālajā jomā, viņš izmanto ierobežoto apgriezto domāšanu. Viens piemērs tam 

varētu būt auto mehāniķis, kurš spēj izmantot modeli un paskaidrot, kā darbojas auto piekare, 

bet mēs varam redzēt, ka viņš nav spējīgs atrast modeli, kas izskaidro, kā strādā viņa veļas 

mašīna. Ja viņam būtu apgrieztā domāšana, viņš varētu izmantot modeli, lai izskaidrotu, kā 

darbojas viņa veļas mašīna, kā arī to, kāpēc viņa attiecības ar sievu kļūst vājākas. Apgriezto 

domāšanu var atpazīt tikai tad, ja cilvēks spēj radīt modeļus praktiski visās situācijās ikdienā 

dzīves jomās. 

 

Nepiecišams priekš apgrieztās domāšanas. 

Ne visai sen skolā un universitātē iegūtās prasmes un zināšanas vēl daudzus gadus bija 

noderīgas. Šobrīd gan prasmes, gan zināšanas, kas iegūtas mācīšanās procesā, darba tirgū ir 

novecojušas un nederīgas. Mums ir vai nu jāataisno pamatoti iemesli, lai to visu mācītu, vai arī 

jāatsakās un jāpasludina to visu par muļķībām. Tas pats attiecas uz daudziem mācību 

priekšmetiem, ko māca skolā, jo kopš brīža, kad bērns ienāk skolā, viss aprīkojums jau ir 

novecojis. Rezultātā iegūtās zināšanas, kas ir rūpīgi apgūtas mācību procesā, praktiski nav 

izmantojamas vai nemaz neizmantos. Ja mēs uzskatām, ka zināšanas ir informācija un izpratne, 

visu var salabot, mainot uzsvaru mācību procesā. Mācību procesa laikā ir jāmācās izpratne un 

veids, kā to panākt, izmantojot modeļus, kas izstrādāti būt efektīviem, kā arī apgrieztā domāšana 

ar modeļu izmantošanu. Izglītībai nav jāsniedz zināšanas par konkrētām lietām, drīzāk jāmāca, kā 
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gūt jaunas zināšanas. Tai būtu jāmāca, kā mācīties. Šeit modeļa metode un apgrieztā domāšana 

kļūst par vienu no labākajiem mācīšanās veidiem. 

Eiropas Savienības projekta GoScience ir viens no pirmajiem soļiem, lai ieviestu vēlmi 

apgūt ko jaunu, lai skolēni justos komfortablāk ikdienas situācijās. Galvenais GoScience projekta 

fokuss – saprašana nav nekāds brīnumlīdzeklis, bet kalpo pietiekami labi, lai katrs skolēns 

konkrētajā jomā justos ērti. Dzīves kvalitāti var mērīt pēc tā, cik ērti mēs jūtamies, un tas 

ietekmē visus skolēnus. Ja students jūtas ērti, tad nav un nekad nebūs problēmu izprast STEAM 

vai kādus citus priekšmetus. Zināšanas ir derīgas tikai ilgi, kamēr jaunas zināšanas ieņem savu 

vietu, graujot, būtiski paplašinot vai pārkāpjot to. Šis ir padtāvīgs process, kurā mēs varam 

redzēt tikai rezultātus. 

Apgrieztā domāšana, kā mēs to saprotams, ir pamats studentu attieksmei pret lietām, tas ir, 

spēja mācīties pašreizējā pasaulē nosaka studentu spēju tajā dzīvot. Ja cilvēks spēj atrast līdzības 

starp lietām, ko viņš zina, un lietām, kuras viņš nezina (redzēt modeli), tad nav nekādas 

vēlēšanās noraidīt jauno lietu kā dīvainu un 

nepazīstamu. 

Šāda pieeja var ievērojami paātrināt jaunu 

lietu apgūšanas procesu, ja tā ir balstīt uz 

skolēna uztveri. Pretējā gadījumā studentam 

vajadzētu veikt novērojumu secību, lai 

izprastu jautājumu (jēdzienu vai 

savienojumu). Līdzības vai analoģijas 

gadījumā vajadzīgos novērojumus var aizstāt 

ar tiem, kas veikti iepriekš, kad bija 

nepieciešams veidot attiecīgo līdzību vai 

analoģiju jēdzienus, tādējādi paātrinot 

izpratnes veidošanās procesu. Tāpēc ar 

modeļu izmantošanu un apgriezto domāšanu 

mēs varam hipotētiski samazināt laiku, kas nepieciešams, lai saprastu jaunas lietas. Tikai 

hipotētiski, jo varētu būt situācija, kad skolēnam nav piemērojama joma, kur interpretēt jauno 

priekšmetu, bet prakse apstiprina, ka parasti tas daudzos gadījumos izdodas. 
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Apgrieztā domāšana notiek ar attēlu līmenī, taču verbālai domāšanai ir nepieciešams fiksēts 

piemērs, kas samazina tās efektivitāti. Bez apgrieztās domāšanas studentiem ir mazāks pieejamo 

un labi saprotamo lietu daudzums nekā ar to. Parasti gandrīz visi no mums ļoti bieži izmanto 

apgriezto domāšanu, bet, ja šī spēja nav īpaši apmācīta, tā netiek izmantota, saskaroties ar 

jaunām lietām, jo tās šķiet pārāk sarežģītas. 

Izglītošanās procesā lielākā kļūda ir mācīt katru priekšmetu atsevišķi, neapliecinot tā 

saistību ar citiem mācību priekšmetiem. Saskarsme ar pasauli, kas ir pazīstama, lai palīdzētu 

izprast jaunas lietas, var veidoties ar modeļu palīdzību, bet savā ziņā tā var ierobežot domāšanu, 

jo veido saikni tikai ar konkrēto tēmu – tā ir ierobežota apgrieztā domāšana. Lai būtiski 

paplašinātu skolēnu darbības jomu, viņiem jāmācās to darīt dažādos priekšmetos, kā arī ārpus 

skolas vides, praktiski trenējot spēju apgūt jaunas lietas – izmantot apgriezto domāšanu. 

 

Apgrieztā domāšana un Fantāzijā/Radošums 

Modeļa atrašana dažādos gadījumos, lai izmantotu citā jomā, ne vienmēr norāda uz 
apgriezto domāšanu. Katrs jauns atklājums, katrs iznženieru tehniskais risinājums, katra ideja un 
rezultāts, kas ir oficiāli formulēts atbilstošā teorijā, tiek veikts, pamatojoties uz autora iekšējo 
modeli, kas ir individuāla lieta mums katram, bet noteikti saistīts ar jomu, kuru mēs visvairāk 
pazīstam, kurā jūtamies visērtāk un kurai ir sajūta, ka viss seko dabiskam modelim un nevar 
notikt citādi. Formulas gandrīz neviens nedomā, bet iekšējais modelis mainās atkarībā no 
formulām. Tipisks eksperimentālās zinātnes gadījums – mums ir eksperimentālie dati, kas 
parāda, kā notiek process, no kura mums ir jāizdara secinājums, kāpēc tas notiek tieši tā – mums 
ir jāveido savs iekšējais modelis, kas tiks koriģēts, vēlāk formalizēts. 

Apgrieztā domāšana, kā mēs to redzam, ir pastāvīgi radīt paraugu katrai jaunai lietai, kas liek 
mums domāt, ka autora izdarītās lietas varētu būt mūsu radītas, izveidotas/formalizētas, ja 
mēs izmantotu mūsu modeli. Tas viss, protams, ir patiesība tikai ar lietām, ko izgudrojuši vai 
atklājuši cilvēki un kas ir formalizētas vai veidotas materiālos priekšmetos. 

Tātad, apgrieztā domāšana šī dokumenta izpratnē ir pastāvīga spēja zemapziņā veidot 

iekšējos modeļus, kas var novest pie līdzīga rezultāta, kā ir pasniedzis iepriekšējais autors. Katru 

objektu, kuram ir savs modelis (norādītajā apgabalā), var pievienot tiem objektiem, kurus var 

turpmāk izmantot jaunu modeļu veidošanā. Katrs jaunais modelis papildina radošo resursu bāzi. 

Apgrieztā domāšana ir fantāzijas izpausme, jo tā noved pie analoģisku vai līdzīgu objektu 

atrašanas/veidošanas. Tālāk atrisinot šo procesu, indivīds var vadīties pēc eksperimenta datiem 

vai radīt iztēlē/fantāzijā mākslīgu lauku, kuram radīts modelis un atrasts naturālisms – jauna 
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teorija vai izgudrojums. Jaunas kocepcijas rodas no jauniem novērojumiem, bet tās katrs indivīds 

var radīt savā iztēlē no esošo jēdzienu kopumiem, apvienojot tos dažādās kobinācijās un veicot 

dažādus novērojumus iztēlē šajā jaunajā vidē. Apgrieztā domāšana likvidē šķēršļus starp 

dažādiem laukiem un ļauj brīvi strādāt ar jēdzieniem no dažādiem laukiem, kas ļauj sajaukt 

dažādus objektus dīvainos noformējumos, kas iztēlē rada jaunus objektus jauniem 

novērojumiem, kas var radīt jaunas koncepcijas, kas var būt par pamatu jauniem atklājumiem. 

Uz šī pamata tika veidota matemātika un varākas citas zinātnes. Praktiski apgrieztā domāšana ir 

zemapziņas spēle, kas tiek apzināti trenēta, radot lietu modeļus. 

 

Rezultāti, kas iegūti, pamatojoties uz šiem pieņēmumiem 

No paša sākuma, no Latvijas fonda un Rīgas Angļu ģimnāzijas kopīgā eksperimenta 

ierobežotā, apgrieztā domāšna tika lokalizēta, lai izprastu kādu konkrētu tēmu vidusskolas 

izglītības procesā. Tas bija tāpēc, ka vēl nebija apzināta nepieciešamība pēc pretējas domāšanas, 

un bija nepieciešams nodrošināt zināšanas kā informāciju un izpratni konkrētajā skolā un 

piedāvāt to izglītības sistēmai. Rīgas Angļu ģimnāzijas 4 vidēji 10. klases skolēni veidoja modeļus 

atbilstoši LR studiju standartiem visiem mācību priekšmetiem no 10. līdz 12. klasei četros 

priekšmetos – matemātikā, bioloģijā, ķīmijā un fizikā. Šo procesu vadīja skolotāji, kas bija īpaši 

apmācīti modeļu izmantošanā. Studenti izveidoja vismaz 75% modeļu bez skolotāju palīdzības, 

pat tiem mācību priekšmetiem, ko viņi nebija apguvuši. Vadošie skolotāji ir bijuši apbalvoti ar 

Latvijas Inovāciju balvu izglītībai 2011. gadā par šo mācību materiālu, kas jau 9 gadus ir pieejams 

www.goerudio.com, un šo materiālu vēl vairāk papildinājuši skolēnu veidotei modeļi. 

Skandolozs rezultāts, ko veidoja tie, kas to vēl nav izpētījuši; tad kāpēc mums tik daudz 

laika jāpavada skolā? Šis eksperiments parāda, ka ierobežota apgrieztā domāšana darbojas 

konkrētu tēmu kontekstā. Šie studenti, kuri taisīja starta modeļa bāzi pie goerudio.com, vēlāk 

atzina, ka joprojām veido paši savus iekšējos modeļus, paši to neapzinoties, un jūtas ērti, kad 

uzdevums ir veiksmīgs. Tas ir diskutējami, jo eksperiments tika veikts vienā skolā, un rezultāti 

nav precīzi dokumentēti. Pēc tam tika īstenots ES projekts “Goerudio”, lai noskaidrotu, kāpēc 

studenti nevēlas apgūt zinātnes priekšmetus un kā tos labāk prezentēt; modeļa metode tika 

izvēlēta kā vislietderīgākā, jo tā sniedz izpratni. Tagad ir uzsākts jauns ES projekts “GoSience”, 

kas sāk paplašināt modelēšanas metodes izmantošanu. Apgrieztā domāšana tika pievienota kā 
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papildu ieguldījums GoSience projektā, jo bija jāmotivē īpaši talantīgi studenti un jāpadara tie 

aktīvāki darbā, projekta ietvaros.  

 

Apgrieztā domāšana un atpazīšana 

Ir svarīgi atpazīt lietas, jo, lasot kādu instrukciju, zinātnisku vai populārzinātnisku rakstu, 

vai saskaroties ar jaunu ierīci vai citu jaunu tehnoloģiju risinājumu, nezinot, kas ir svarīgi, mēs 

nesaprotam, kas tiek apspriests. Zināms + zināms + nezināms + zināms…=nezināms. Apgrieztā 

domāšana ļauj jums iesaistīt pēc iespējas vairāk lauku zemapziņas atzīšanas procesā; atpazīšanas 

procesu paātrina un pārbauda šo lauku modeļi, jo parasto novērojumu apjomu aizstāj ar 

iepriekšējiem novērojumiem, kas var samazināt atpazīstamo, izmantojot jau zināmu lietu 

modeļus.  

Apgrieztā domāšana un izpratne 

Apgrieztā domāšana parasti balstās uz izpratni; ja nav izpratnes, tad nav arī apgrieztās 

domāšanas. Izpratne mācību procesā nav vienkāršs uzdevums, jo bieži nav skaidrs, vai studenta 

pašpārliecinātais skaidrojums ir iepriekš apgūts vai aizgūts un pārveidots teksts. Šo vienkāršoto 

pieeju bieži vien ievēro skolotāji un pasniedzēji. Arī izpratni nevar parādīt, pārliecinoši risinot 

matemātikas problēmas un uzdevumus citos priekšmetos, jo tos var atrisināt, apgūstot dažādas 

shēmas un modifikācijas metodes, kas nerāda izpratni, bet gan izcilas mācīšanās prasmes. 

Izpratni tiešām var atklāt, ja indivīds var atrast analogus un līdzības (modeļus) citās tēmās/tēmas 

jomās. Izpratne noteiktās jomās arī nesniedz pilnīgu priekšstatu par lietām. Ir kvalitatīvas 

īpašības, kas, piemēram, ir kvantificējamas un kurām piemīt virkne citu īpašību, bet saprotamas 

atbildes uz jautājumu “kapēc?”. Tāpat arī modeles, kas parāda, vai tās ir sapratušas vai nav, 

atbild uz jautājumu “kapēc?”. Reālsitisku nepārtrauktas saprašanas plūsmu var iegūt, kad modeļi 

tiek radīti intuitīvi visam, kas nāk, un tiek sacināts – zināms vai nē. Bez izpratnes nav pretējas 

domāšanas, bet bez apgrieztas pieejas ir grūti gūt izpratni.  

Apgrieztā domāšana nav jauninājums, bet mēs to mērķtiecīgi esam noteikuši savā veidā. 

Pirmkārt, runa ir par katra studenta fantāziju – katra lieta tiek reducēta uz labi zināmu lauku, kur 

studentam ir intuitīvs un precīzs priekšstats par kādu lietu viņam labi zināmu lauciņā – modelis, 

kas ir intuitīvi dabisks skolēnam, tad tiek atrasts vai radīts – kas nav nekāds pārsteigums, tā kā 

viss ir pazīstams un tāpēc arī dabisks. Dabiskuma izpratne ir salīdzināma ar komforta sajūtu, kas 
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signalizē par to, ka mēs redzam, zinām un gaidām visu un tur nekādu pārsteigumu nebūs. Tas 

nozīmē, ka students jutīsies pasargāts, jo viņš/viņa nav iesaistīts ar kaut ko pretdabisku. Pretējā 

gadījumā, ja modeli neatrod, rodas diskomforts – nezinu/nesaprotu. Ir trīs risinājumi, priekš 

nezinu/nesaprotu situācijām: 

1. Nezina/nesaprot un atcelt.  

2. Nezina/nesaprot un meklēt, ko ar to darīt tālāk. 

3. Nezina/nesaprot un meklē ienaidniekus. 

“Nezināt/nesaprast” situācija bieži rodas katra skolēna telpā, bet tikai nedaudziem ir 

spēja tikt galā ar šādām situācijām, ja vien viņiem nav apgrieztās domāšanas spējas. Pēc tam 

students ar apgriezto domāšanu neizbēgami iejutīsies zinātnieka amatā un vēlēsies apmierināt 

savas intuīcijas pieprasījumu pēc atbildes, kāpēc šī situācija kopumā noteik, un tā tālāk. Praksē 

students centīsies radīt modeli, kas sevi pārliecinās; un tas būtu nepieciešams, lai skolēns 

pārbaudītu šo modeli, lai tas viņu nemaldinātu, ja tas izrādītos nepareizs. Mūsu izpratnē 

apgrieztā domāšana ir nepārtrauktā spēja radīt modeļus galvenokārt zemapziņā, lai iegūtu 

komforta sajūtu – kādas konkrētas lietas (jēdziena vai attiecību) izpratni. 

Mācīties apgriezto domāšanu 

Apgriezto domāšanu nevar iegūt, to apgūstot kā skolas priekšmetu. Talantīgākajiem 

studentiem (mazāk talantīgajiem var būt grūtāk, un viņi, visticemāk, iegūsts ierobežotu apgriezto 

domāšanu) to vislabāk sasniegt, izmantojot īpaši izstrādātu mācību procesu visos izglītības 

līmeņos no pirmskolas līdz universitātei. Galvenais, lai mācītu katru priekšmetu, ir parādīt, ka ir 

iespējams saskatīt tā analogus/līdzības citās pazīstamās jomās; pamanīt, ka daudzos gadījumos 

lietas ir līdzīgas – tās der vienam un tam pašam modelim, un pastāvīgi attīstīt šo spēju. 

Modelēšana prasa, lai studentiem būtu visaptveroša pieeja, kas tālu pārsniedz tēmas darbības 

jomu, un tādējādi iegūst spēju atrast/saskatīt analoģijas/līdzības tēmās, kuras ir atšķirīgas jau 

zināmajās jomās. Modelēšanas metode un izveidotie modeļi ir pārbaudāmi, vieglāk izplatāmi un 

uzkrājami, un publiski pieejami, kas parāda šīs pieejas pozitīvās pieejas. 

Modeļu izstrāde un izmantošana mācību procesā ir izstrādāta un pārbaudīta metodika, 

taču tā attiecas tikai uz konkrētu STEM tēmu izpratni, nevis uz pastāvīgo pielietojumu ikdienas 

dzīvei un citām jaunām lietām. No ikdienas dzīves ir svarīgi pievienot citas lietas konkrētām 

STEM priekšmetu tēmām, kas var parādīt, ka var iegūt lietas un specifisku informāciju arī ārpus 

STEM priekšmetu izglītības standartiem. Šāda pieeja radīs nepieciešamību “iedziļināties” 

instrukcijās, aprakstos un citā informācijā, kas dos studentiem iespēju izstrādāt savu iekšējo 
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modeli un apspriest to ar auditoriju. Studentu modeļu apsriešana var notikt tikai pareizības 

kontekstā konkrētā tēmā, jo kādi citi iebildumi šeit neiederas pēc definīcijas, tā kā katrs students 

veido viņam/viņai vispieņemamāko modeli, kas ļauj intuitīvi sajust tēmas būtību. Tā ir būtiska 

mācību procesa daļa, un skolotājam tam jāpievērš īpaša uzmanība. Viņiem varētu nepatikt 

modelis, bet, ja tas ir pareizi, tad to nevar kritizēt. Mācīšanās apgrieztā domāšana nav īstermiņa 

process. To var panākt ar ilglaicīgu apmācību, un to papildina modelēšanas un modeļu 

izmantošanas metodika.  

Apgrieztā domāšana neveidojas vienas tēmas ietvaros. Ja modeļa metodi izmanto tikai 

vienā priekšmetā, rezultātā rodas iespaids, ka tā der tikai šai tēmai (ierobežota apgrieztā 

domāšana), tāpēc ir jānodrošina modeļu izmantošana vairākos priekšmetos vienaicīgi. 

Izmantojot šo metodi daudz mācību priekšmetu vidē, students apzinās šīs metodes 

visaptverošu izmantošanu un tas ļauj vieglāk simulēt ar daudzām lietām, kas neattiecas uz šiem 

tematiem. 

Iepriekš minētos rezultātus var sasniegt tikai tad, ja ir skolotāji, kas izmanto šo metodi. 

Izglītoti skolotāji ir svarīgākā daļa veiksmīgai šīs metodes ieviešanai. Būtu ļoti labi, ja viņi sekotu 

skolotājiem -> skola -> universitšte. Protams, tas nozīmē, ka metodi var izmantot tikai skolās. 

Apgrieztā domāšana piešķir studentam uztveri un spēju izmantot vienu un to pašu modeli 

vairākiem mācību priekšmetiem, kas arī atklāj daudzu jomu līdzības. 

Lai tuvinātos aprieztajai domāšanai, mācību procesu varētu pārveidot šādi: skolotājs 

pamāca radīt modeli noteiktam termiņam un skolēns rada modeli. Cits skolotājs citā preikšmetā 

pamāca izveidot kādas tēmas modeli, un skolēns var adekvāti izmantot to pašu modeli, bet citā 

priekšmetā. Tas var parādīt studentam, ka viens modelis var vienlaikus ietilpināt vairākus 

jēdzienus. Šāda pieeja prasa lielu sinerģiju starp skolotājiem. Bieži vein ir tā, ka viena tēma māca 

ko tādu, ko var izmantot citā, piemēram, fizikā un matemātikā. 

Jo vairāk priekšmetu, jo vairāk iespēju vingrināties. Modeļa izveides un izmantošanas 

praksē attiecīgajā preikšmetā un modeļos, kā arī šīs pieejas vispārīga un tīša pielietojuma 

demonstrēšana, kas parāda, ka šī pieeja ļauj jums saprast daudz jaunu lietu, pakāpeniski pierod 

pie modeļu nejaušas izmantošanas, un rezultātā tās tiek izmantotas zemapziņā. 

Metodoloģija tika izstrādāta modeļu izmantošanai, bet publikācijā aprakstītā apgrieztā 

domāšanas veicināšanas shēma – “sagatavošanās stadija -> modeļa izveide -> modeļa 

uzlabošana -> modeļa vērtēšana”. Šo visu var papildināt ar modeļa pārbaudi – vai tā atbild uz 
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jautājumu “kapēc?” un attiecīgi pielāgo vēl darblapas. Metodika papildināta ar darbu pie īpaši 

talantīgu skolēnu prasmju pilnveidošanas, kur ir lietderīgi pamācīt veidot modeli pēc 

eksperimenta rezultātiem, lai atbildētu uz jautājumu: ”kāpēc tā notiek?”, nevis “kā tas notiek?”. 

 

Secinājumi 

Mācību procesā galvenā uzmanība būtu jāpievērš atbildei uz jautājumu “kāpēc?”, nevis 

“kā?”, ko vislabāk demostrē modeļi. 

Apgrieztā domāšana nav iespējama bez modeļu veidošanas vairākos priekšmetos 

vienlaikus un uz ilgu laiku. 

Lielam studentu skaitam būtu ierobežota apgrieztā domāšana tikai pašu fantāzijas 
trūkumu dēļ.  

Ne visiem ir pietiekami daudz fantāzijas; tas ir fakts, kas jāpieņem, ka ir īpaši talantīgi 
skolēni, bet ne visi ir tādi.  

Ierobežoti apgrieztā domāšana arī ir sasniegums, jo tā būtiski samazina kļūdu 
iespējamību atsevišķos laukos – diskomforts rodas ar nepareiziem risinājumiem.  

Lai mudinātu citus studentus veidot šādus modeļus, ir jābūt pietiekamam skaitam 
studentu veidoto modeļu piemēru.  

Būtībā jābūt skolotājiem, kuri zina, kā mācību procesā izmantot modeļus saskaņā ar 
atjaunināto metodiku.  

Modeļa metode vajadzētu izmanto vairākiem priekšmetiem vienlaikus. 
 

ATSAUCES 

1. Uldis Heidingers, Inese Jakubova, Anita Krišmane, Ilze Rikmane, Romans Vitkovskis, 
Latvian Education Foundation (LEF), „Method and Tool to Achieve Necessary Level of 
Comprehension”, “US China Education Rewiev” Volume 2, Number 8, August 2012 
(Serial Number 15)  

2. Aiva Gaidule, and Uldis Heidingers, “The Use of Associative Images (models) for the 
Development of Comprehension in Sciences Education.” American Journal of 
Educational Research, vol. 3, no. 10 (2015): 1305-1310. doi: 10.12691/education-3-10-
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9.NODAĻA: Holistāra 
pieeja mācīšanas un 
mācību zinātnēm. 
Autori: Ulla Theisling, Ulrich 
Diermann, Equalita 
 

 

 
 
 

“Mācīties ar visām maņām – tas atvieglo mācīšanos bērniem”  
Pirmavots. 

 
“Tu vienkārši ej ārā, lai atklātu lietas, par sēdēšanu istabā un 

pārdomām.” 
 

Bertas-fon-Suttnera skolas skolnieks, Nidderau 
(Avots: KulturSchule Hessen, Schulentwicklung und optimale Förderung durch Kunst und Kultur, 

Hessisches Kulturministerium, 2015) 
 

 

Ko nozīmē holistiska mācīšanās? 

Holistiskām mācībām var būt dažādas nozīmes: starpdisciplināra, mācību priekšmetu 

sasaiste un mācīšanās ar visām maņām. 
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Amerikāņu profesors Nirs Orions runā esejā par holistisku pieeju ”zemes sistēmas” 

apguvei. 14 

“Zemes zinātnes ir starpdisciplināra zinātne, kas nodarbojas ar sistēmas zemes izpēti. Zemes 

sistēma ir to fizisko, ķīmisko, bioloģisko un sociālo komponentu, procesu un mijiedarbību 

kopums, kas ietekmē planētas zemes stāvokli un izmaiņas.” (avots: Wikipedia) 

Kas ir holistiskas mācīšanās pieejas raksturīgās iezīmes? 

a. “Mācības autentiskā un atbilstošā kontekstā, cik vien iespējam 

b. Mācīšanās organizēšana tādā secībā, kas pakāpeniski pārslēdzas no konkrētības uz 

abstract 

c. Variantu iespēju apguvēju mācīšanās pielāgošana 

d. Ārtelpas vides kā mācību procesa integrēšanas neatņemamas un centrālas sastāvdaļas 

e. Pievēršanās gan izziņas, gan mācīšanās emocionālajiem aspektiem. (skatīt Nir Orion) 

 

Holistiska mācīšanās ir mazāk orientēta uz progresēšanu, mācīšanas noteikumiem un 

izpratnes iegūšanu, bet tā ir vērsta uz individuālo mācību procesu un drīzāk ir nepamatota un 

praktiska. (Andreas Nieweler (Hrsg.): Fachdidaktik Französisch - Tradition|Innovation|Praxis. 

Klett, Stuttgart 2006, S. 49.) 

“Integritāte ietver indivīda dimensiju: zināšanas pasaule, gaidas, preferences un spējas), 

grupas dimensiju: grupas mērķi, grupu zvaigznāji), tematisko dimensiju un vidi (instucionālā 

sistēma, sociālās prasības un materiālie aspekti, piemēram, klases iekārtošana)” (avots: 

Wikipedia) 

“Estētiskās audzināšanas jomā vērīga uztvere atpazīst formu, krāsu, materiālu, skaņu un 

valodas detaļas un īpatnības, kas savukārt var dot pamatu pašu interpretācijai un dizainam. 

Matemātikas, informātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju jomas, kas ir sagrupētas kopā zem 

lietussarga termina MINT, apvieno kopējas pieejas, ko var raksturot ar atslēgvārdu izpēti, izziņas 

un izgudrojumu. Veicot rūpīgus novērojumus un veicot eksperimentālas darbības, var piedzīvot 

14 Source: Nir Orion, A Hostistic Approach for Science Education for all, Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology 
Education, 2007 
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attiecības un tiesību aktus, kas savukārt kalpo par sākuma punktu teoriju izstrādei un to 

testēšanai eksperimentos. (Avots: Kreativität als pädagogische Haltung Erforschen, Erkennen 

und Erfinden, Fachmodul Ästhetische Bildung und MINT von Elke Lückener und Katrin Mohr, S. 

37, http://www.kunst-und- gut.de/wp-content/uploads/2016/12/FA__776_B_Publikation.pdf) 

“Dabaszinātnes ir saistītas ar sistemātisku dabas izpēti. Viņi vēro realitāti saskaņā ar 

regularitātēm, pēta, meklē un salīdzina, lai saprastu pasauli. Māksla, no otras puses, vērtē 

realitāti lielā mērā bez mērķa. Viņa cenšas viņu attēlot, veidot, piešķirt viņai formu un krāsu.” 15  

 

Holistiska pieeja vēsturiskā kontekstā 

“Mākslas patiesība neļauj zinātnei kļūt necilvēcīgai, un zinātnes patiesība neļauj mākslai sevi 

padarīt smieklīgu.” 

(Reimonds Čendlers) 

Saikne starp mākslu un zinātni ir gara vēsture. Gadsimtiem ilgi šī saikne starp dažādām 

disciplīnām bija pašsaprotama. 

Mākslas un zinātnes apvienojums kalpoja par vizuālās mākslas emancipāciju, atbrīvošanos 

no mehāniskās mākslas statusa un celšanos brīvas mākslas pakāpē. Modernā laikmeta sākumā 

ģeometrija un matemātika ņēma vērā iztēli un noveda pie centrālās perspektīvas izgudrojuma. 

Savos kopīgajos centienos “… ka es atzīstu to, kas apvieno pasauli tās centrā …” māksla un 

zinātnes bija cieši saistītas. 

Universālā zinātnieka epitoms bija Leonardo da Vinči. Viņš visu mūžu nodarbināja sevi ar 

mākslas un dabas zinātņu saikni. 19.gadsimtā bija vērojama arvien lilāka specializācija un 

diferenciācija. “Pieaug sarežģītība, tomēr ir arī atgriešanās pie savstarpējām attiecībām starp 

mākslu un zinātni. Dabas zinātniekiem vēl jo vairāk ir vajadzīga vizualizēšanai, jo pieaug to 

atklājumu abstrakcija, un tēlotājmāksla atkal ir interesanta dabas zinātnēm, meklējot jaunas 

izteiksmes iespējas.” (s. Niethammer, Pospiech, S. 14) 

Nākotnes pētnieks Roberts Jungks vēlreiz aicināja un holistisku izpratni par pasauli: cilvēks 

nedzīvo ar maizi vien, un ieguvums, ko mēs gūstam no zinātnes, nedrīkst vērtēt tikai pēc to 

tehniskajām sekām. Mūsu priekšteči ir bagātīgi veicinājuši visu mākslu, mūziku un teātri, 

15 Manuela Niethammer, Gesche Pospiech,, Naturwissenschaft und Kunst. Gestaltung fächerübergreifenden Unterrichts, 
Waxmann2013, S. 13 
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tēlniecību un arhitektūru, glezniecību un literatūru. (avots: 

http://zitate.de/autor/Jungk,+Robert/) 

“Pēdējā laikā starp mākslu un zinātni ir notikusi vēl viena tuvināšanās. Mākslinieki pārdomā 

zinātniskas un tehniskas tēmas vai izstrādā mākslinieciskus eksperimentus. Savukārt mākslas 

darbības apstākļi zinātniekiem kļūst arvien svarīgāki, jo eksperimentālās un radošās sitēmas un 

viņu pašu dzīve sniedz pārsteidzošus atklājumus un vada interesi par sapratni.” (avots: 

http://www.kunst-als-wissenschaft.de/de/news/index.html?NID=2001861) 

Holistiska mācīšanās izglītības kontekstā Vācijā un visā pasaulē 

Pirmās pieejas holistiskām mācībām atrodamas pie šveiciešu pedagoga Johana Heinriha 

Pestalozi, kurš koncentrējās uz mācīšanos ar galvu, sirdi un roku kā daļu no 

"Anschauungpädagogik". Marija Montessori bija viena no pirmajām, kas apzinājās, cik svarīgi ir 

mācīties ar visām maņām, un 20.gadsimta sākumā viņa uz šī pamata sāka attīstīt un īstenot savu 

pedagoģiju.Pamatojoties uz reformu pedagoģiju,holistiskā mācīšanās uzsver ne tikai 

tradicionālos kognitīvos–intelektuālos aspektus, bet arī fiziskos un afektīvos emocionālos 

aspektus: holistiskā mācīšanās ar visām maņām, mācīšanās ar prātu, dvēseli un ķermeni. 

Septiņdesmitajos gados didaktiskais zinātnieks Siegberts A. Warwtz, izmantojot 

daudzdimensionālās mācīšanās principu un metodi, iepazīstināja didaktiku ar mācīšanās formu, 

kuras pamatā vairāk ir dzīves realitāte un mācību realitāte. Gandrīz vienpusēji, praktiski vai 

teorētisksi, fiziski vai intelektuāli veidotā specializētā apmācība bija novedusi pie mazāk 

efektīvas mācīšanas situācijas ar neapmierinošiem studentu mācīšanās rezultātiem un 

motivāciju. 

Kopš 1970. gadu sākuma Edvards Deksnis un Ričards Raiens attīstīja savu teoriju par 

pašnoteikšanos (Deci 1975, Deci un Raiens 2012). Viņu izpratne par cilvēku balstās uz teorētisku 

diskusiju un daudzu simtu empīrisku pētījumu sintēzi: “SDT (pašnoteikšanās teorija) 

sākumpunkts ir postulāts, ka cilvēki ir aktīvi, uz augšanu orientēti organismi, kas dabīgi teicas uz 

savu psihisko elementu integrēšanu vienotā pašapziņā un sevis integrēšanā lielākās sociālajās 

struktūrās” (Deci and Ryan 2000). Pašnoteikšanās teorija arī apgalvo, ka iekšējā motivācija ir 

pamats, lai spētu mācīties un plašākā kontekstā attīstīt sevi, paust potenciālu un sazināties ar 

ārpasauli. 

Linda Džollija (Linda Jolly) un Erlings Kroghs (Erling Krogh), Norvēģijas Dzīves zinātņu 

universitātes profesori, izstrādāja uz attiecībām balstītas pieredzes apguves teoriju. Viņi 

  



 

123 GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209 

http://goscience.com  

analizēja “Klasiskās nodarbības atspoguļo izglītības politiku Norvēģijā un Eiropā, kas arvien vairāk 

koncentrējas uz izmērāmiem mācību rezultātiem atevišķos priekšmetos, piemēram, matemātikā, 

dabaszinātnēs, valodās un sociālajās studijās. Mākslas un praktiskie priekšmeti saņem mazāk 

uzmanības un vēl mazāk līdzekļu ikdienas skolas rutīnā. Mācību programma šajos priekšmetos ir 

kļuvusi arī teorētiskāka un kognitīvāka. Tas veicina izglītības labāku teoriju.” (avots: Kā bērni un 

jaunieši mācās lauku skolu sadarbībā?, http://www.skillebyholm.com/wp-

content/uploads/2014/08/101334.pdf) 

Viņi nonāk pie secinājuma, ka “izglītībai ir nepieciešama jauna mācīšanās teorija. Kognitīvi 

orientētā skola, kas sadalīta nodalītos priekšmetos, kopumā koncentrējoties uz izmērāmiem 

mācību rezultātiem, atbilst teorijām, kas ierobežo mācīšanos līdz nozīmes konstrukcijai. Šīs 

pašreizējās teorijas atšķiras atkarībā no tā, vai uzsvars tiek likts uz garīgo konstrukciju, bet gan uz 

tādu nozīmi kā social un kultūras procesu un garīgās mācīšanās mijiedarbība. Kad uzsvars tiek 

likts uz cerebrālo mācīšanos, tas, ka smadzenes atrodas dzīvā ķermenī un ka ķermenis, nevis 

izolētas smadzenes, ir darbības priekšmets ikvienā saskarsmē ar pasauli, ir tendences tikt 

izspēlētam. Tāpēc pievēršanās garīgai celtniecībai noved pie fizisko prasmju un praktisko un 

estētisko darbību devalvācijas.” 

Balstoties uz šiem ieskatiem, Linda Džollija un Erlings Kroghs izstrādāja šādu uz attiecībām 

balstītu piedzīvojumu apguves modeli.  
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(avots:Kā bērni un jaunieši mācās lauku skolu sadarbībā?, http://www.skillebyholm.com/wp-

content/uploads/2014/08/101334.pdf)

 

 

“Mācību mēs definējam kā iekšējo vai starppsihisko mobilitāti, ko stimulē piedalīšanās 

gadījumos, kas izraisa uzvedības izmaiņas. Ārējā aktivitāte un uzdevuma gaita tiek parādīta apļa 

ārpusē ar baltajām bultām. Iekšējais process tiek parādīts apļa iekšpusē pretējos pāros. Izmaiņas 

uzvedībā notiek, pateicoties skolēna darbībai un attīstībai apļveida mācīšanās procesā. Tālāk – 

tas atkarīgs no tā, kā skolēns reaģē uz uzdevuma rezultātiem, ferma vai dārzs un tur atrastie 

ražošanas procesi.  

Lai sāktu ar, skolotājs un/vai pasniedzējs… izstrādā mācību procesa plānu un izvēlas 

uzdevums, pirms skolēns tiek iepazīstināts ar darbu…. Pēc plānošanas ievads tiek atvērts, lai 

savienotu uzdevumu, pirms skolēni, veicot šo uzdevumu, apgūst meistarības grādus un negūst 

panākumus. Tad svarīgs ir pārdomu un mācīšanās atvieglojums no viņu pieredzes. Beigās skolēni 

var izvēlēties turpināt darbu ar uzdevumu, pārveidot to vai piedalīties citā uzdevumā. 

Ar riņķveida bultiņām mēs mēģinām parādīt iekšējos procesus zīlītēs. Iekšējā mācību 

mobilitāte ir aktivizēta un nepārtraukti notiek dialogā ar konkrētā uzdevuma veicēju, kas ir 
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izraudzīts ārpus riņķveida bultām. Mācīšanās procesā skolēni vienmēr atrodas spraugā starp 

divām galējībām: notur distanci, ir prombūtnē, neinteresējas par to, kas notiek un ir pretējs: 

aktīvi piedalās, nomodā un tagadnē, orientējas uz notiekošo un iesaistās tajā. Tā tas ir visos 

mācību procesa posmos un katrā posmā var mainīties. Ja skolēns attālina viņu no uzdevuma, 

iespējas un ceļš attiecībā pret iekšējo mobilitāti un mācīšanos kļūst mazāks. Pretējais attiecas uz 

tiem, kas aktīvi piedalās.” 

Linda Jolly, Erling Krogh, Kā bērni un jaunatne mācās, 

izmantojot http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf) 

Holistisko pieeju Nir Orion vērtē kā paradigmas maiņu ceļā uz “nākotnes pilsoņu izglītību”: 

“Nav šaubu, ka šo zemes zinātņu vides parādību izpratne mūsu nākotnes pilsoņiem ir 

izšķiroša ne mazāk kā tas, ar ko nodarbojas tradicionālās zinātnes izglītības programmas”. (S. 

112) 

Tradicionālās zinātnes un zemes sistēmas mācīšanas salīdzinājums: 
 
Tradicionālā zinātnes mācīšana 

 
Zemes sitēmu mācīšana 

Galvenais mērķis ir sagatavot sabiedrības 
nākotnes zinātniekus 

Galvenais mērķis ir sagatavot nākotnes 
sabiedrības pilsoņus 

Disciplinārais pedagogs Multidisciplināra mācīšana 
Centralizēta mācīšana Bērnu centrētu mācīšana 
Satura mācīšana Prasmju integrēšana saturā 
Skolotājs ir zināšanas/ informācijas avots Skolotājs ir vidutājs zināšanām 
Uz “krīta un sarunas” balstīta mācīšana 

(Tafelanschreiben und Vorträge) 
Uz izmeklēšanu balstīta apmācība 

Mācīšanās skolā Daudz mācību vide: klases, laboratorija, 
ārtelpa un dators 

Mācīšana, kas ir atvasināta no zinātniskās 
pasaules 

Autentiska mācīšana, kas ir atvasināta no 
reālās pasaules 

Tradicionālais novērtējums Alternatīvs novērtējums 
 
(Avots: Nir Orion, S. 116) 
 

Kāpēc šī pieeja (zinātnes un mākslas ievirzes kontekstā) ir svarīga MINT priekšmetiem? 

Publiskā diskusijā 2017. gada martā par tēmu “MINT izglītība Vācijā” prof. Dr. med. Christian 

Rittelmeyer sniedza šādu paziņojumu: 

“Jau aptuveni 15 gadus notiek intensīvas starptautiskas debates par mākslas priekšmetu (un 

ar tiem saistīto pirmskolas un ārpusskolas darbu) nozīmi pusaudžu izglītošanā, kā arī sabiedrības 
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nākotnes dzīvotspējā. Šie temati bieži tika pasniegti kā ne tik svarīgi “mīkstie” pret “cietajiem” 

un, domājams, vēl svarīgāki mūsdienu sabiedrībā STEM tematiem un tādējādi atstumti.”  

“UNESCO organizētie starptautiskie kongresi par “mākslas izglītību” un to nozīme “21. 

gadsimta radošo kompetemču” attīstībā Lisabonā 2006.gadā un Seulā 2010.gadā ir 

starptautiskās pretkustības pazīmes, kas ir pretrunā ar MIT, PISA vai STEM kompetenču 

vienpusējām priekšrocībām. (var nosaukt STEM zinātni, t.i., zinātne, tehnoloģija, inženierija, 

matemātika kā ASV ekvilentu MINT). Tomēr ir pamatoti zinātniski iemesli ne tikai apšaubīt 

mākslas priekšmetu marginalizāciju, bet arī norādīt uz māksliniecisko un STEM prasmju 

savstarpējās attiecības.”  

(Avots: https://www.bundestag.de/blob/495928/3e431ee5fc39ea7e8dfbd6ec2c2fddaf/rittelme

yer_stellungnahme-data.pdf, Prof. Dr. Christian Rittelmeyer, Statement, Public discussion on 

"MINT education in Germany" on Wednesday, 8 March 2017) 

 

Zinātniski mākslinieciskā tēma skolās īpaši pievēršas meitenēm. Mākslinieciskā pieeja bieži 

atvieglo viņu piekļuvi zinātniskajiem kontekstiem. Pieaug vajadzība uzrunāt meitenes, jo, 

piemēram, Vācijā viņas joprojām ir nepietiekami pārstāvētas uz zinātni vērstās nodarbībās. 

“Dabaszinātnes meklē mākslu, jo rada intuitīvu pieeju sabiedrībai un kalpo kā līdzeklis, lai 

uzbudinātu interesi par zinātniskām tēmām un abstraktiem jautājumiem”. (s. Niethammer, 

Pospiech, S. 18) 

Kur tad Āraišu izglītība un MINT satiekas? Tādēļ gan atestātiskās izglītības, gan STEM jomās 

nepieciešama eksperimentāla pieeja, lai atklājumus pārvērstu mācību rezultātos, kā arī radoša 

domāšana un rīcība, lai radītu kaut ko jaunu. Šajā ziņā zinātniskās un mākslinieciskās darbības 

pamatprincipi un metodes ir izpēte, atzīšana un izgudrošana. (s. Elke Lückener und Katrin Mohr, 

S. 37) 

Prof. Dr. Kristiāna Rittelmeijere plašāk komentē: 

“Tagad plašais starptautiskais pētijums (ko bieži dēvē par tranzīta pētniecību) ir saistīts ar tā 

saucamo mākslinieciskās pieredzes un darbību papildu tehnisko ietekmi. Piemēram, ar ansambļa 

spēlēšanas ietekmi skolas orķestrī vai tēlniecības mākslas nodarbībās uz telpisko iztēli un līdz ar 

to arī uz prasmēm ģeometrijas jomā. Daudzos gadījumos šāda pārnešanas ietekme ir pierādīta. 

Attiecībā uz MINT iniciatīvas novērtējumu var formulēt, ka šie pētijumi ir nozīmīgs rezultāts, 

proti, ka mākslinieciskie pasākumi dažiem pusaudžiem, šķiet, nodrošina īpašu stimulējošu 

pilsētu, lai apgūtu šādas ārpuskārtas prasmes vai attīstītos attiecībā uz pamatinteresēm, varbūt 

tāpēc, ka estētiskā pieredze ir didaktiskas ainas, kas šiem cilvēkiem sniedz labāku pieeju šīm 

  

https://www.bundestag.de/blob/495928/3e431ee5fc39ea7e8dfbd6ec2c2fddaf/rittelmeyer_stellungnahme-data.pdf
https://www.bundestag.de/blob/495928/3e431ee5fc39ea7e8dfbd6ec2c2fddaf/rittelmeyer_stellungnahme-data.pdf
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eksaktajām pamatprasmēm. \patiesi, vēsturiski var novērot, ka daudzi naturālisti ir izrādījuši 

savu entuziasmu un interesi par to, ka viņi ir apvienojuši zinātniskus un matemātiskus pētījumus 

ar estētisku uzmanību (…). Jāmin, iestudējumu un cilvēku atpazīstamā mākslinieciskā 

dokumentācija, Dienvidamerikas Ģeogrāfijas raksturojums Aleksandra fon Humbolta darbā 

“(Rittelmeyer, p. 2) 

“Tā kā māksla piedāvā neticami daudzveidīgu un interesantu pieredzi un aktivitātes, kas 

bagātina dzīvi, tās ir nepieciešamas visiem. Jo cilvēki nedzīvo pasaulē, kāda tā ir, bet gan 

pasaulē, kā viņi to uztver. Šajā pasaulē viņi pārstāv sevi, pauž sevi, veido pasauli. Viņi iemācās, 

kā to dara. Māksla piedāvā ar savām skaņu pasaulēm, kustību pasaulēm, iztēli, valodu pasaulēm 

u.c. bagātāko un prasīgāko repertuātu tai uztverei, kas pastāv.” 

 

(Kele: Bronnbacher Positionen: Hrsg. v. Prof. Dr. Hellen Gross, Theresa Krukies, Dr. Martin 

Schwemmle für den Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI und dessen Stipendiatinnen 

und Stipendiaten des Bronnbacher Stipendiums. 1. Auflage. Berlin: November 2016. Mehr 

Informationen unter www.bronnbacher-positionen.de) 

http://www.rat-kulturelle-bildung.de/publikationen/fachbeitraege/ 

 

“Ir pirmās pieejas, lai nosauktu MINT izglītību, ko angļu valodā saīsina STEM zinātnē, 

tehnoloģijām, inženierzinātnēm, matemātikai, tagad angļu valodā kā STEAM. Tātad M nozīmētu 

māksla.  

Avots: Universitātes profesors un pedagogs Mārtiņš Lindners. Pirms pāriešanas uz izglītības 

studijām viņš desmit gadus pavadīja, studējot Rendsburg vidusskolā. Kopš 2010. gada viņš māca 

Mārtiņa Lutera universitātē Halle.  

“Šīs pieejas tagad nāk no ASV, tās ir ļoti daudzsološas, es negribētu tās nekādā veidā noliegt, 

mēs jau esam izmēģinājuši pirmās pieejas darbnīcās, iekļaujot teātra prezentācijas vai 

paneļdiskusijas, kurās mēs izmantojam citas metodes, nevis tikai mērīšanu vai zinātnisko 

izvērtēšanu.” (Avots: http://www.deutschlandfunk.de/naturwissenschaften-mint-faecher-

kreativer-vermitteln.680.de.html?dram:article_id=281826)  

 

Holistiski orientēta izglītība ārējās mācību vietās 

Mācīšanās ārpus skolas ir neatņemama holistiskas mācīšanās sastāvdaļa. Interesanto, 

atšķirīgo vietu dzīvīgums var palielināt skolēnu motivāciju. Mācīšanās notiek ar visām maņām. 

Ārpusskolas mācībai jābūt labi sagatavotai, kā arī skolā. Ir daudzas ārpuskārtas mācību vietas, 

  

http://www.rat-kulturelle-bildung.de/publikationen/fachbeitraege/
http://www.deutschlandfunk.de/naturwissenschaften-mint-faecher-kreativer-vermitteln.680.de.html?dram:article_id=281826
http://www.deutschlandfunk.de/naturwissenschaften-mint-faecher-kreativer-vermitteln.680.de.html?dram:article_id=281826
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piemēram, muzeji, meža skolas, fermas, mākslas darbnīcas, bibliotēkas, ugundzēsēju nodaļas. 

Tikai federālajā štatā Ziemeļreinā Vestfālenē Vācijā tiek reģistrētas 1000 īpašas mācību vietas. 

(avots: Landschaftsverband Rheinland (LVR) vom 25.10.2016. http://www.paedagogische-

landkarte-nrw.de/Start) 

Labs piemērs ir mācību vietu saimniecība, ko arvien vairāk skolotāju izmanto kā ārpuskārtas 

mācību vietu. Fermas piedāvā telpu un neskaitāmas iespējas izbaudīt lauksaimniecību, dabu un 

vidi ar “galvu, sirdi un roku”. No kurienes rodas pārtika? Kā darbojas lauksaimnieciskā ražošana? 

Kas dzīvo iekšā un uz zemes? Daudzas tēmas konkrēti var risināt mācību vietu fermā. Tas var 

atbalstīt zināšanas tādos priekšmetos kā bioloģija, ģeogrāfija, matemātika, fizika, ekonomika, 

ekoloģija un ilgtspēja. Taču lauku saimniecību apmeklējumi sniedz arī vērtīgu impulsu 

holistiskām mācībām: bērni un pusaudži var strādāt praktiski, radīt ziņkāri par ikdienas pieredzi 

un gūt pozitīvu panākumu pieredzi. Darbības fermā veicina pašapziņu un mācīšanās motivāciju, 

kā arī stiprina komandas garu. 

Izmantojot šo ārpusskolas mācību vietu, tiek veicināta arī nelabvēlīgā situācijā esošu bērnu 

un pussaudžu integrācija. Ir pierādīts, ka jo īpaši bērni un pusaudži, kuriem ir grūtības formulās 

izglītības sistēmā, gūst labumu no lauku saimniecības apmeklējuma. Praktiskā zemnieku darbība 

noved pie ilgtspējīgas fiziskās un garīgās attīstības uzlabošanas. Saimniecībā kā alternatīva 

pieredze papildina skolas izglītību, jo tā spēj mācīties uz darbību orientētā veidā. 

Norvēģu profesori Linda Džollija un Erlings Kroghs ir izstrādājuši savu teoriju par uz 

attiecībām balstītu piedzīvojumu mācīšanos, kas koncentrējas uz leksikas vietu organiskajā 

fermā. Tā ir “ne tikai ekoloģijas, bioloģijas, ķīmijas, matemātikas un fizikas zinātne”. Produkta 

izsekošana no fermas patērētājam ilustrē ekonomikas un sabiedrības organizācijas principus. 

Cita mācību joma ir alternatīvs mārketings lauku saimniecībās, kopienas atbalstīti projekti, 

kooperatīvi un parakstīšanās bioloģiskajās saimniecībās. Pēc darba dienas saimniecībā pārtikas 

cenas un pārtikas vērtība kļūst par interesējošām tēmām. Pārtikas atkritumi ir vēl viens faktisks 

motīvs, aplūkojot, ko var pārdot vairumtirgotājam un kas jāsašķiro pēc lieluma vai formas.”  

(Avots: “Kā bērni un jaunieši mācās, izmantojot lauku skolu sadarbību?” Linda Jolly, Erling 

Krogh, Norwegian University of Life Sciences; http://www.skillebyholm.com/wp-

content/uploads/2014/08/101334.pdf) 

Labākie prakses piemēri holistiskajā izglītībā  

  

http://www.paedagogische-landkarte-nrw.de/Start
http://www.paedagogische-landkarte-nrw.de/Start
http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf
http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf
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ZINĀTNES TEĀTRIS 

Dabas pieredze kultūras kontekstā, izmantojot zinātnes teātrī, veido pamatu projektam 

“Miss Brehm's Animal Life". Teātra projektā "Miss Brehm's Animal Life" rotaļīgi iepazīst 

zināšanas par apdraudētajām sugām. 

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=FD9pLXO1z2c  

 

 

 

IZPĒTĪT ZINĀTNES 

Izpētiet, pieredziet, atklājiet – šis ir ikgadējo zinātnisko piedzīvojumu dienu moto 

Luizenparkā Manheimā.  

Galvenie mērķi ir šādi: 

• Modināt jauniešu interesi un entuziasmu par zinātnes tēmām, 

• Aktīvi iesaistīt skolas un studentus kā “ekspertus”, 

• ināšanu nodošana un prezentācija “no skolēniem līdz skolēniem”,  

• Lai dotu iespēju ar pētniecību saistītai, pašorientētai, kooperatīvai izglītībai, 

• Iepazīstināt ar jaunākajiem pētniecībās un tehnoloģiju atklājumiem un 

sasniegumiem. 

 

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=OLFf-H49CVQ 

 

ZINĀTNE PAR STUDIJU 

… ir skolotāju tīkls visu veidu skolu skolotājiem, kuri māca matemātiku, 

datorzinātnes, zinātnes un tehnoloģijas (STEM). 

 …nodrošina platformu iedvesmojošu ideju un koncepciju apmaiņai visā Eiropā. 

 …nodrošina, ka MINT ir skolas un sabiedrības uzmanības centrā. 

 

https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/734/spektrale-klaenge-aus-der-

broschuere-istage-2 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FD9pLXO1z2c
https://www.youtube.com/watch?v=OLFf-H49CVQ
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/734/spektrale-klaenge-aus-der-broschuere-istage-2
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/734/spektrale-klaenge-aus-der-broschuere-istage-2
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creACTiv 

“creactiv attiecībā uz taisnīgumu klimata jomā” ir KinderKulturKarawane pilotprojekts, lai 

īstenotu pasaules izglītošanas telpas didaktiskās orientācijas satveru. Dialogā ar janajiem 

māksliniekiem no “Global South” Hamburgas studenti risina šādus jautājumus: 

• Kāda ir klimata pārmaiņu ietekme uz mūsu valstīm? 

• Kāpēc arī šīs tēmas ir jautājums par taisnīgumu? 

• Kā mēs varam radoši iepazīstināt sabiedrību ar saviem uzskatiem un atziņām par šiem 

tematiem? 

• Kā mēs varam motivēt sevi un citus uz atbildīgu rīcību klimata jomā? 

• Ko mēs varam darīt kopā, lai panāktu lielāku taisnīgumu klimata jomā? 

 

Mācoties viens no otra, viņi paplašina zināšanas par pasaules klimata pārmaiņu cēloņiem un 

sekām un apzinās savu personisko atbildību. Viņi izstrādā idejas par to, kā ikviens var strādāt, lai 

panāktu lielāku klimata taisnīgumu, popularizē to ar mākslinieciskiem un radošiem līdzekļiem un 

tādējādi stiprina savu spēju rīkoties, saskaroties ar globālām pārmaiņām. 

 

https://klimaretter.hamburg/wer-wir-sind/creactiv  

 

MĀCĪBU VIENĪBA "SPECTRAL SOUNDS" 

Daudzi skolēni ir sajūsmā par mūziku un daži spēlē instrumentu paši. Modulis "spectral 

sounds" ar skaņu pālīdzību palīdz skolēniem izprast viļņus kā svarīgu fizikas un dabaszinātņu 

jomu. Ar viedtālruņu mikrofoniem un aplikācijām viņi mēra un analizē dažādu mūzikas 

instrumentu skaņas spektrus un pēta akustisko viļņu uzvedību. Iegūtās zināšanas pēc tam var 

nodot citām viļņu parādībām. 

https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/734/spektrale-klaenge-aus-der-

broschuere-istage-2  

 

KURŠ NOGALINĀJA SERU ERNESTU? – DETEKTĪVA STĀSTS ZINĀTNES STUNDĀ 

Izdomātā nozieguma lietā “Kurš noslepkavoja seru Ernestu?” nošauts kāds no viņa viesiem. 

Vienīgā pazīme pārkāpējam ir videoieraksta skaņu celiņš, kurā cietušais uzsauc tostu kopā ar 

  

https://klimaretter.hamburg/wer-wir-sind/creactiv
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/734/spektrale-klaenge-aus-der-broschuere-istage-2
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/734/spektrale-klaenge-aus-der-broschuere-istage-2
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viesiem. Briļļu skaņa nodod slepkavu. Starpdisciplinārajāa vērtējumā skolēni nodarbojas ar briļļu 

un video ainu biežumu analīzi. Papildus spektroskopijai viņi cita starpā uzzina par liesmu krāsas 

spektru kā atomu pirkstu nospiedumu un pēta sāls maisījuma sastāvu. 

https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/1172/who-murdered-sir-ernest-

detektivstory-im-naturwissenschaftlichen-unterricht  

CYANOTYPIE – MĀKSLA UN ĶĪMIJA 

Cyanotype ir sens fotoprocess, kura pamatā ir dzelzs sāļi. Šādi viegli radīt skaistus tēlus 

“Berlīnes zilajā”, pilnīgi bez tumšās telpas. 

https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/1095/cyanotypie-kunst-und-chemie 

TORRENCIĀLS LIETUS: EKSPERIMENTI UN MODEĻI KLIMATA PĀRMAIŅĀM UN 

GLOBĀLAJIEM BRĪDINĀJUMIEM (1.POSMS) 

Projektā skolēniem tiek parādīts, kā pašiem veidot mazas animācijas, ar kuru palīdzību viņi 

var apgūt, kā izmantot programmēšanu, lai aprakstītu un aprēķinātu vienkāršu fizisko sistēmu. 

https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/460/sintflutartiger-regen-aus-der-

broschuere-istage 

BIOLOĢIJA KĀ SPĒLE: ROTAĻĪGI PREZENTĒ SAREŽĢĪTUS GREMOŠANAS PROCESUS 

“Gaisma pie tuneļa” rotaļīgā un saprotamā veidā iepazīstina ar neredzamajiem procesiem 

cilvēka ķermenī, kas piemēroti bērniem. 

https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/433/the-light-at-the-end-of-the-

tunnel-ein-naehrstoffdrama-in-einem-akt  

CHEBIKU: KOMBINĒTĀ ĶĪMIJA, BIOLOĢIJA UN MĀKSLA, KAS MOTIVĒ PRIEKŠ ZINĀTNES 

Pirmajā mācību gadā priekšmetu māksla ir savienota ar dabaszinātņu bioloģiju. Pirmās 

problēmas klasē ir augu dabīgās krāsas. Kāpēc atsevišķas augu daļas ir krāsainas? Kur tieši ir šīs 

krāsas? Kādas īpašības tām piemīt? Eksperimentu sērijā tiek aplūkoti šādi jautājumi: krāsaino 

augu daļu mikroskopija, augu krāsu izolācija (pimēram, sarkanie kāposti, bietes, zaļās lapas), 

augu krāsu izpēte (iedarbība uz temperatūru, skābēm un gaismu). Visbeidzot tiek veidota 

akvarelis, izmantojot izolētās augu krāsas. Šim nolūkam tiek pārbaudīta augu krāsu uzvedība uz 

  

https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/1172/who-murdered-sir-ernest-detektivstory-im-naturwissenschaftlichen-unterricht
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/1172/who-murdered-sir-ernest-detektivstory-im-naturwissenschaftlichen-unterricht
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/1095/cyanotypie-kunst-und-chemie
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/460/sintflutartiger-regen-aus-der-broschuere-istage
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/460/sintflutartiger-regen-aus-der-broschuere-istage
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/433/the-light-at-the-end-of-the-tunnel-ein-naehrstoffdrama-in-einem-akt
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/433/the-light-at-the-end-of-the-tunnel-ein-naehrstoffdrama-in-einem-akt
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papīra, un par piemēru kalpo akvareļu glezniecības tehnika, ko praktizējis mākslinieks Emīls 

Nolde. Kāpēc lapas maina krāsu rudenī? 

https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/426/chebiku-kopplung-der-faecher-

chemie-biologie-und-kunst-fuer-zwei-schuljahre  

  

https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/426/chebiku-kopplung-der-faecher-chemie-biologie-und-kunst-fuer-zwei-schuljahre
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/426/chebiku-kopplung-der-faecher-chemie-biologie-und-kunst-fuer-zwei-schuljahre
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Jēdziens Holistiska mācīšanās, ko sniedz skolu piemērs 

Integrierte Gesamtschule Alexej von Jawlensky 

“Ja skolēni paši saka: Tagad gribam turpināt darbu pie problēmas mākslas telpā. Vai mēs 

varam doties turp? Es jūtu, mēs esam kļuvuši par kultūras skolu.” 

 

Skolotāja no Alexej-von-Jawlensky-Schule, Wiesbade 

(Avots: KulturSchule Hessen) 

 

Introduced Comprehensive School Alexej von Jawlensky ir viena no piecām “Kultūras 

skolām” Hesā, un tās visas vieno kopīga ideja. Ikdienas nodarbībās jāiekļauj kultūras prakse un 

mācīšanās ar visām maņām. Katram skolniekam un katram studentam jādod iespēja atklāt sev 

mākslas formu, kas viņus apelē. Ar daudzveidīgām mākslinieciskām darbībām viņiem būtu jāgūst 

pārliecība par savu spēju projektēt. Kā klausītāji un skatītāji mākslas un kultūras jomā, kā arī 

personiskā saskarsmē ar mākslliniekiem, viņi ar dažādām acīm iemācās saskatīt mākslu jebkurā 

formā. Izglītības procesā attīstās tādas prasmes kā radošā domāšana un noformēšana, neparastā 

ražīgā apstrāde, kā arī tādas īpašības kā precizitāte, neatlaidība un disciplīna, kā arī sociālā 

kompetence. Mērķis ir tolerance un akcepts attiecībā uz CITU. 
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(Avots: http://www.jawlensky-schule.de/index.php?article_id=34) 

Michaeli-Schule Köln –Waldorf izglītības skola 

Izraksts no Valdorfa skolas mācību plāna: 

Prāta treniņš – pieredze ar visām maņām or prioritāte 1. līdz 4. klasē, bet ārpus tam maņu 

apmācība vienmēr ir pieredzes lauks. 

Mākslas stundas–  

1. aspekts: Katrai nodarbībai jābūt mākslinieciskai. Tas ir pedagogu uzdevums plānot un 

noformēt nodarbības kā mākslas darbu. 

2. aspekts: Visās nodarbībās visu, ko dara bērni, vajadzētu mākslinieciski permejot. Tas, ko 

skolēni dara un kas būtu jādara, ir jābūt estētiskiem. Visam cilvēkam vienmēr jābūt redzes laukā. 

Ķermeņa – dvēseles – prāts vai roka – sirds – galva ir jāaplūko un jātrenē vienlīdz visā. 

Ritms – cilvēki ir pamatīgi ritmiskas būtnes. Sākot ar sirds un elpas ritmiem, dienu un nakti 

vai miegu un vāvuļošanu, mēneša vai mēness ritmu, vai gada ritmu, vai sauli, visa dzīve un skolas 

dzīve ir ritmiski strukturēta. Pedagoģija izmanto šo faktu dažādos veidos, gan lielos, gan mazos, 

nodarbības noformējumā, kā arī gada, nedēļas vai dienas struktūrā. Mācību programmā tas ir 

ņemts vērā arī visā bērna mācību gadā. 

 

  

http://www.jawlensky-schule.de/index.php?article_id=34
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 (Avots: http://www.michaeli-schule-

koeln.de/site/assets/files/1030/schulkonzept_michaeli_schule.pdf) 

 

Valdorfa izglītība balstās uz 

Rūdolfa Steinera principiem. 

Rūdolfs Šteiners: “Tā ir paradigmas 

maiņa, kurā pētnieks palielina līdzdalību 

savā interešu objektā tā, ka viņš kļūst 

iesaistīts nevis kā novērotājs, bet gan 

dalībnieks – piemēram, novērojot 

organisma augšanas žestus. Ciktāl viņš 

pats ir saistīts ar savu priekšmetu, viņš 

iemācās saprast savu valodu. Viņš 

iemācās runāt ar viņiem, kad viņš kļūst 

iesaistīts ar rīcības žestiem, kas nāk pie 

viņa lietās un procesos – viņš kļūst par izgudrotāju. 

Šāda veida zinātne, lai arī līdz šim pieticīga, ir nodevusi, no vienas puses, pie jaunizstrādātām 

vielām un preparātiem. No otras puses, tas veicina nepieciešamu ievirzi un iedvesmas radīšanu 

laikā, kas arvien vairāk cīnās ar tehnoloģiskās civilizācijas postošajām sekām.” (Avots: 

 http://www.anthroposophische-gesellschaft.org/anthroposophie/naturwissenschaft/)  

 

KulturSchule Hessen - Hessitijas kultūras skola  

Hessitijas kultūras skolas balstās uz nodibinājuma Mercator un Hessitijas Kultūras ministrijas 

sadarbības līgumu. 

Kultūras prakse ir īpašs izglītojošs un izglītojošs uzdevums saskaņā ar Hessitijas Izglītības 

likumu. Tas dotu iespēju visiem bērniem neatkarīgi no viņu sociālās izcelsmes vai vecāku 

izcelsmes iegūt piekļuvi saviem mākslinieciskajiem izteiksmes veidiem un tādējādi iepazīstināt 

viņus ar līdzdalību kultūras un tāpēc sociālajā dzīvē: rakstīšanai, noformēšanai ar plašsaziņas 

līdzekļiem, gleznošanai, mūzikas veidošanai, dežūrai vai spēlēšanai vajadzētu būt mūsdienu un 

holistiskās izglītības sastāvdaļai. Turklāt mācīšanās radošie veidi motivē studentus visos 

priekšmetos, tostarp dabaszinātnēs. Kultūras prakse ir neaizstājams ieguldījums pedagoģiskajā 

visas dienas koncepcijā ar dzīvespriecīgu skolas kultūru. 

https://kultur.bildung.hessen.de/kulturelle_praxis/kulturschulehessen_flyer-1.pdf 

  

http://www.michaeli-schule-koeln.de/site/assets/files/1030/schulkonzept_michaeli_schule.pdf
http://www.michaeli-schule-koeln.de/site/assets/files/1030/schulkonzept_michaeli_schule.pdf
http://www.anthroposophische-gesellschaft.org/anthroposophie/naturwissenschaft/
https://kultur.bildung.hessen.de/kulturelle_praxis/kulturschulehessen_flyer-1.pdf
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