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Ko nozīmē “vadīt pašam savu mācīšanos”?
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Kas ir pašvadīta mācīšanās

• Pašvadīta mācīšanās ir noteicošā kompetence, 
kas bērniem jāiemācās tik ātri, cik vien iespējams 
(Council of the European Union, 2002; Dignath 
et al., 2008; Stoeger et al., 2014).

• Ja skolēns spēj motivēt sevi mācīties, plānot, 
analizēt un novērtēt savus mācīšanās rezultātus, 
viņam ir labas pašvadītas mācīšanās spējas 
(Veenman et al, 2004).

• Pašvadīta mācīšanās ir proaktīva mācīšanās, ne 
reaktīva vai interaktīva (Zimmerman, 2011; 
Lindner & Harris, 1992).

Self-regulated learning



• Pašvadīta mācīšanās ir kompetence un 
vēlme pielāgoties jauniem uzdevumiem 
un izaicinājumiem (Hautamäki et al., 
2002).

• Zināšanu mainīgās darba vietās formālās 
apmācības pieeja ir kļuvusi mazāk 
efektīva un piemērota, jo katra 
darbinieka mācīšanās mainās 
nepārtraukti (Littlejohn & Margaryan, 
2013).

Kas ir pašvadīta mācīšanās?

 kritiskās domāšanas prasmes

 augstāka līmeņa domāšanas prasmes

 dzīves mācīšanās prasmes

 metakognitīvās prasmes

 vadības funkcijas

 problēmu risināšanas prasmes

 domāšana par domāšanu

 mācīšanās mācīties

Hirsch, 1996

SAISTĪTIE TERMINI



Kā novērtēt spēju mācīties un vadīt savu 
mācīšanos?

Kāds ir šī novērtējuma mērķis?



Future of Education and Skills: OECD Education 2030 Framework



Future of Education and Skills: OECD Education 2030 Framework

Bertolini et al., 2012

>25 mikrosistēmas faktori

>20 mezosistēmas faktori

>10 makrosistēmas faktori

Kā to visu izmērīt?



Mērījumu kvalitāte

• OECD pētījumu kritika: 
• nekonsekvents pamatojums 
• necaurspīdīgu izlašu veidošana 
• nestabili pētījumu dizaini
• apšaubāmas uzticamības un validitātes mērinstrumenti
• ticība statistiskajam nozīmīgumam, kur tam nav nozīmes
• problemātisks atziņu izklāsts un apšaubāmi ieteikumi (Fernandez-Cano, 2016). 

• PISA ar “momentuzņēmuma” pētījumu dizainu nevar pateikt neko par 
cēloni un sekām (Sjöberg, 2019).

• Augstākā ranga valstu skolēni pabeidz skolu ar izteikti negatīvu ievirzi 
pret zinātni (Sjöberg, 2019).



Saiz, Montero, Bol, Carbonero, Roman, 2011

Modeļi



UZRAUDZĪŠANA NOVĒRTĒŠANAPLĀNOŠANA

REFLEKTĒŠANA

Skolēns domā par mācīšanās
mērķiem (uzdevumu) un 
apsver, izdomā, kā tos sasniegt
un ar kādiem paņēmieniem, 
stratēģijām. Izveido darbības
plānu un kritērijus, kas liecinās, 
ka plāns izpildīts.

Skolēns realizē savu plānu un 
uzrauga savu darbošanos, 
progresu, vai izdodas sasniegt
nospraustos soļus, izvirzīto mērķi. 
Pārbauda kļūdas. Meklē labākus
risinājumus. Skolēns var izlemt
mainīt plānu, darbības soļus.

Skolēns nosaka, novērtē, cik
veiksmīgi sasniedzis mācīšanās
mērķus (izpildījis uzdevumu) ar
izvēlētajām stratēģijām. Novērtē, 
kas labi sanāca, un ko nākamreiz
varētu darīt citādāk, labāk. 

REFLEKTĒŠANA ir fundamentāla plānošanas-uzraudzīšanas-novērtēšanas procesa
sastāvdaļa. Reflektēt nozīmē spēt ar iztaujāšanas, jautājumu uzdošanas un atbilžu  

palīdzību vadīt (plānot, uzraudzīt un novērtēt) savu mācīšanos.
Pašvadītu mācīšanos

tāpēc to sauc par 

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

Piemēram: Vai man izdodas, kā 
plānots? Ko varētu darīt 
citādāk? Kā man pārbaudīt, vai 
nekļūdos? Vai es visu saprotu?

Piemēram: Vai izpildīju 
uzdevumu, kā iecerēts? Kas 
traucēja? Kas izdevās? Ko 
nākamreiz varētu darīt savādāk?

Pirms uzdevuma/darbības Uzdevuma/darbības laikā Pēc uzdevuma/darbības

UZRAUDZĪŠANA NOVĒRTĒŠANAPLĀNOŠANA
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plānu un kritērijus, kas liecinās, 
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nospraustos soļus, izvirzīto mērķi. 
Pārbauda kļūdas. Meklē labākus
risinājumus. Skolēns var izlemt
mainīt plānu, darbības soļus.

Skolēns nosaka, novērtē, cik
veiksmīgi sasniedzis mācīšanās
mērķus (izpildījis uzdevumu) ar
izvēlētajām stratēģijām. Novērtē, 
kas labi sanāca, un ko nākamreiz
varētu darīt citādāk, labāk. 

REFLEKTĒŠANA ir fundamentāla plānošanas-uzraudzīšanas-novērtēšanas procesa

sastāvdaļa. Reflektēt nozīmē spēt ar iztaujāšanas, jautājumu uzdošanas un atbilžu  
palīdzību vadīt (plānot, uzraudzīt un novērtēt) savu mācīšanos.

Pašvadītu mācīšanos
tāpēc to sauc par 

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

Piemēram: Vai man izdodas, kā 

plānots? Ko varētu darīt 
citādāk? Kā man pārbaudīt, vai 
nekļūdos? Vai es visu saprotu?

Piemēram: Vai izpildīju 

uzdevumu, kā iecerēts? Kas 
traucēja? Kas izdevās? Ko 
nākamreiz varētu darīt savādāk?

Pirms uzdevuma/darbības Uzdevuma/darbības laikā Pēc uzdevuma/darbības



Kā attīstās pašvadīta mācīšanās?
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Impulsivitāte

Neuzmanības, impulsivitātes, 
vieglas novēršamības mazināšanās

Darba atmiņas, uzmanības, 
kognitīvās elastības spējas

Pieaugoša darba atmiņas un 
uzmanības kapacitāte

Spēja plānot un izvēlēties 
stratēģijas, dod priekšroku “+”

Spēja izvērtēt ”+” un “-”

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

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

STRAUJA ATTĪSTĪBA
Spēja izvirzīt mērķi

STRAUJA ATTĪSTĪBA
Uzmanības kapacitāte

STRAUJA ATTĪSTĪBA
Vadības funkcijas

Pašvadītas mācīšanās attīstības priekšnoteikumi

Gadi



Mērīšanas izaicinājumi

• Iemācītā pārnese – spēja lietot viena 
konteksta zināšanas un prasmes pavisam 
citā kontekstā (Seel, 2012).

• Izglītības pētījumos lielākoties skolēnu 
sasniegumus mēra, atprasot zināšanas, 
nevariējot kontekstu, taču nevērtē spēju 
pielāgoties, plānot savas darbības, kontrolēt 
savu sniegumu vai meklēt kļūdas.

• Pārnese nenotiek automātiski un faktiski ir 
jautājums, vai vispār notiek tālā pārnese 
(Barnett and Ceci, 2002; DeCorte, 2003).



Rezultātu analīze norāda, ka šaha spēlēšana, muzikāla 
izglītība un darba atmiņas trenēšana nav efektīvi 
paņēmieni, lai uzlabotu kognitīvās spējas un 
akadēmiskos sasniegumus. 
Jāsecina, ka tā sauktā tālā pārnese notiek ļoti reti. Ja 
vispār notiek.

5 metaanalīžu 
rezultāti



Mērīšanas izaicinājumi

Publicētais labotais skolēna 
darbs matemātikā, Twitter, 
13. decembris, 2019. gads.

Risinājums novērtēts kā aplams, lai gan uzdevuma formulējums neprasa 
noteiktu secību. Skolēns uzdevumu ir atrisinājis pilnīgi pareizi (Vilciņš, 
2019).



Primāri ir pieņemt atziņu, ka skolēni domā dažādi, ka katra skolēna matemātiskās darbības 
pieredzei (jo īpaši sākumskolā!) jābalstās tajā, kā viņš domā, kādas ir viņa stratēģijas. Skolotāja 
uzdevums ir šo procesu atbalstīt, vadīt, precizēt un, ja nepieciešams, arī labot (Vilciņš, 2019).

Skolēnam jārisina uzdevums:

Skolotāja labojums skolēna atbildei:



The ATC21STM projectAssessment and Teaching of 21st Century Skills system



The ATC21STM projectAssessment and Teaching of 21st Century Skills system



The ATC21STM project



Netiešie mērījumi

Pašnovērtējuma
anketas

Intervijas,
Portfolio

Tiešie mērījumi

Novērojuma 
metodes

Refleksiju 
protokoli

Novērotājs
(skolotājs)

Ierīces/
tehnoloģijas

Veenman, 2005

POST-HOC

PĒC                                PIRMS

Kā mērīt pašvadītu mācīšanos?

Log faili, sekvences mēr.,
acu kustību sekošana utt.





Pētījumu dati



Pētījumu dati

• Metanalītisko pētījumu pārskatos secināts, 
ka labas pašvadītas mācīšanās spējas, kas 
tiek regulāri izmantotas mācību procesā, 
izskaidro 20-40% mācību sasniegumu 
variāciju (Veenman et al., 2014).

• Latvijā veikti pētījumi 2018. un 2019. gadā 
rāda, ka skolēnu pašvadītas mācīšanās 
prasmes nozīmīgi prognozē akadēmiskos 
sasniegumus, kas, savukārt, prognozē 
karjeras izaugsmi un profesionālos 
sasniegumus (Vanags, Pestovs, 2018, 
2019).



Pētījums Latvijā

• Pētījuma mērķis: vai pašvadītas mācīšanas faktori prognozē sniegumu 
dabaszinību pārbaudes darbā 9. klases skolēniem?

• 1257 skolēni (48.4% zēni, 51.6% meitenes) vecumā no 15-16 gadiem 
M = 15.30 (SD = 0.53).

• Zēnu un meiteņu atšķirības tikai dažos apakšfaktoros, taču niecīgas 
(Cohen’s d 0.23 [95% CI: 0.12, 0.34]).

• Jaunizveidotā mērinstrumenta uzticamības un validitātes kritēriji 
atbilst augstiem (α= .92; CFI = .966, TLI = .949, RMSE = .059 [95% CI: 
.049-.069]).



PLĀNOŠANA

UZRAUDZĪŠANA

NOVĒRTĒŠANA

DABASZINĪBU 
PĀRBAUDES DARBS

R2=0.06 p<0.01

R2=0.05

R2=0.03

• Kopā pašvadītas mācīšanās faktori 
izskaidro 10% variāciju).

• Tomēr atsevišķās skolās prognozētā 
variācija sasniedz pat 20% (Vanags, 
Pestovs, 2019).

Pētījums Latvijā



Kopsavilkums

• Pašvadīta mācīšanās – viena no noteicošām kompetencēm dzīves 
garumā.

• Līdzšinējā mērījumu un novērtēšanas prakse ir ar vāju metodoloģiju.

• Nepieciešami atkārtoti, longitudināli dati un intervenču efektivitātes 
pētījumi visā izglītības periodā.

• Pētījumu dizainiem jābūt multifaktoriāliem, ņemot vērā visu līmeņu 
faktorus un kontekstus.

• Mērīšanas mērķim jābūt orientētam uz nākotni. Jāspēj prognozēt un 
kontrolēt (ietekmēt) notikumus izglītībā.



Jautājumi?

Paldies par uzmanību!

edmunds.vanags@lu.l
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