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• Ko motivēt?

• Kāpēc motivēt?

• Kā motivēt?
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Ko motivēt?

Skolēnus
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Cik daudz mums ir laika?

• Stunda vai nodarbība ir 40/45 minūtes gara 
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Ko mēs varam izdarīt šajā laikā?

• Sniegt pārliecību par kompetenci

• Ieinteresēt mācībās

• Izaicināt mācīšanos

• Pārbaudīt mācību sniegumu un 
sniegt atgriezenisko saiti
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Motivācijas līmeņu attīstība (Rayan&Deci)
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Kas ietekmē motivāciju?

Mērķis

Attieksme

PanākumiAtbalsts

Ideja
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Mācīšanās un neironi

• Mums galvā esot 100 000 
000 000 000+ neuroni!

• = zvaigznes Piena ceļa 
galaktikā

• Neiroģenēze = jaunu neironu 
formēšanās
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Lai veidotos jaunas sinapses…

• Neatliek nekas cits, kā mācīties:
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Kas sekmē motivāciju?

• Sasniedzamu mērķu 
izvirzīšana

• Atgriezeniskā saite par to, 
kas izdevies

• Panākumu/sasniegumu 
ieraudzīšana
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Ko motivēt?

Skolotājus
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Skolotāji

• Skolotāji ir  gatavi pārmaiņām?

• Kas viņus ierobežo?

• Kas viņus motivē?

• Kā motivēt jaunos cilvēkus izvēlēties 
skolotāja profesiju?

• Kā motivēt jaunos profesionāļus 
palikt profesijā?

• Kā mēs varam atbalstīt skolotājus?
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Kas ir ar skolotājiem?

Nekonkurētspējīgs 
atalgojums?

Profesija nav 
prestiža?

Augsts stresa 
līmenis?

Nav atbalsta 
sistēmas?

Viss slikti

Skolotājiem

Skolotāji  neprot 
interesanti mācīt?

Skolotāji nepārzina 
inovatīvas mācību 
metodikas?

Skolotāji uztraucas 
tikai par testu 
rezultātiem? 

Vai tad skolotāji 
strādā? 

Viss slikti

Pret 
skolotājiem

Neizvēlas kļūt par 
skolotājiem

Nenovērtē izglītības 
lomu

Uzticas dažādiem 
propagandas 
saukļiem

Izglītība tiešām sāk 
zaudēt fokusu

Rezultāts

No 
sabiedrības

Ieņem aizsardzības 
pozīciju

Ieņem upuru lomu

Emocionālā 
izdegšana

Nav spēka jaunām 
lietām, motivējošām 
idejām utt.

Rezultāts

Skolotāju 
puse
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Veidojas «apburtais» aplis

Mēs ticam brīnumiem 
un nereāliem 
risinājumiem

Ātrie risinājumi, 
noliedzot problēmas 

cēloņus

Saprotam, ka tas 
nestrādā un meklējam 

vainīgos

Vainīgos atrodam 
tuvākajā zonā

Ko tālāk?
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Ko motivēt?

Vecākus
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Ko vecāki var darīt?

• Atbalstīt bērnu mācīšanos

• Ticēt bērnu spējām paveikt 
uzdevumu

• Nepildīt uzdevumus bērnu vietā
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