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Ievads
Projekta mērķis ir veicināt skolēnu pētniecisko prasmju attīstīšanu, līdzdarbojoties ilgtspējīgu pilsētu
veidošanā, apgūstot darba tirgum nepieciešamās iemaņas un motivāciju pievērsties dabaszinātņu
studijām.
Projektā izstrādātas nodarbības par dažādām ilgtspējīgas pilsētas tēmām un skolotāji aicināti
izmantot tās un sekot skolēnu kompetenču attīstībai, izmantojot piedāvātos novērtēšanas
paņēmienus un metodes.

Pilsētas dabaszinātņu kompetences
Projekta “Dabaszinātnes pilsētā” ietvardokuments apraksta divu veidu kompetences –
dabaszinātnisko izpratību un ilgtspējas kompetences. Dabaszinātniskā izpratība pēc būtības sakrīt ar
literaturā aprakstītajām skolēnu pētnieciskās izziņas prasmēm. Ilgtspējības kompetences veidojas,
iegūstot dziļāku izpratni par ilgtspējas izaicinājumiem, ar ko Eiropa sastopas. Abu veidu kompetences
tiek attīstītas apgūstot “Dabaszinātnes pilsētā” piedāvātās nodarbības un izejot pilnu mācīšanās ciklu.
Abu veidu kompetences aprakstītas projekta Ietvardokumentā (skat. 1. Pielikumu).
Realizējot projekta “Dabaszinātnes pilsētā” nodarbības, skolotāji aicināti lietot gan formatīvās, gan
summatīvās izvērtēšanas metodes, lai iegūtu pierādījumus par skolēnu mācīšanās procesu, ļautu
pielāgot viņu vajadzībām uzdevumus dažādās mācīšanās cikla fāzēs.
Literatūrā atrodami gan izvērtēšanas kritēriji, gan pašvērtējuma rīki, kas izmantojami
dabaszinātniskās izpratības un ilgtspējas kompetenču novērtēšanai. Projektā piedāvātā sniegumu
līmeņu apraksta tabula (pielāgojama gan summatīvajam, gan formatīvajam vērtējumam) apvieno
abu veidu kompetences. Izvēloties atbilstošus novērtēšanas rīkus iespējams novērtēt gan visas, gan
arī atsevišķas kompetences. Vairums rīku, kas apkopoti projekta izvērtēšanas rīku krātuvē, ir
piemēroti formatīvajam vērtējumam.
Visas kompetences nevar attīstīt vienas piedāvātās nodarbības ietvaros. Tā būtu nepamatota cerība,
ka jebkura 3 stundu gara nodarbība var būtiski mainīt attieksmi vai motivāciju vai panākt būtisku un
izmērāmu uzlabojumu skolēnu prasmēm. Tāpēc summatīvajam vērtējumam (ja tas nepieciešams)
viena moduļa/nodarbības ietvaros iesakām pielāgot sniegumu līmeņu tabulu konkrētajām nodarbībā
attīstāmajām kompetencēm.

Mērķi
Šī dokumenta mērķis ir izveidot kompetencēs balstītus novērtējuma rīkus dabaszinātņu mācīšanai
pilsētvidē. Balstoties uz projekta pedagoģisko ietvaru, projekts “Dabaszinātnes pilsētā” atbalsta
skolotājus 3 veidos:
(1) Piedāvā literatūrā un citos projektos pieejamo izvērtējuma rīku pārskatu un analīzi.
Izvērtējuma rīku krājums satur
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 Izvērtējuma rīkus, kas domāti specifisku kompetenču vai kompetenču elementu
izvērtēšanai;
 Izvērtējuma rīkus, pas palīdz skolēna vai skolotāja pārdomām par mācību procesu un
palīdz veikt formatīvo izvērtēšanu;
 Izvērtējuma rīkus, kas palīdz novērot šo kopetenču attīstību.
(2) Piedāvā universālu rīku skolotājiem ar nodefinētiem sniegumu līmeņiem dažādām
kompetencēm, kuru var pielāgot konkrētu kompetenču izvērtēšanai un novērot skolēnu
progresu (rubrika). Sniegumu līmeņu aprakstus šādā gadījumā var pielāgot konkrētās
nodarbības tēmai, izvirzītajiem mācību mērķiem un plānotajiem mācību rezultātiem. Tā var
tikt pārveidota arī skolēnu pašvērtējumam, šajā gadījumā attiecīgi pārformulējot sniegumu
līmeņu aprakstus.
(3) Skolēnu pašvērtējuma rīku krājumu ar īsu to aprakstu, kas parāda skolēnu uztveri par viņu
mācīšanās un kompetenču apguves līmeni. Skolēnu pašvērtējuma rīki ļauj ātri novērtēt
piedāvāto aktivitāšu efektivitāti.
Apkopojot un izmēģinot šos rīkus tika ņemti vērā daži vispārīgi principi.















Laika ierobežojumi, ko skolotāji tika minējuši uz kompetencēm balstīta mācību procesa
priekšrocību un ierobežojumu izvērtējumā, tāpēc izvērtēšanas procesam jābūt vienkāršam un
ātram.
Piedāvāto rīku krājumam jābūt universālam – ietverot vispārējus visam projektam
piemērojamus novērtēšanas rīkus, kas ļautu iegūt starp valstīm salīdzināmus datus, un
specifiskus nacionālai lietošanai piemērotus rīkus mācīšanās procesa novērtēšanai.
Novērtēšanas rīkiem jābūt lietotājam draudzīgiem. Tas nozīmē, ka krātuvē atrodamos rīkus
var izmantot jebkurš skolotājs ikvienā valstī. Šī paša iemesla dēļ tika piedāvāti iespējami
daudzveidīgāki izvērtēšanas rīki. Daži no šiem rīkiem izstrādāti citos Eiropas Savienības
sadarbības projektos.
Izvērtēšanas rīkiem jābūt dzimumneitrāliem un iekļaujošiem. Lai gan šī ir visa projekta kopīgā
nostādne, ne visi rīki projekta laikā ir izmēģināti šādā kontekstā. Tomēr tā kā daudzi no tiem
izstrādāti līdzīgos ES projektos, tie sasniedz šos kritērijus.
Daži rīki bez kognitīvajām iezīmēm koncentrējas arī uz emocionālajiem mācīšanās
elementiem, jo kompetencēm ir spēcīgas motivācijas un attieksmes sastāvdaļas. Mācīšanās
procesam ir ļoti spēcīgi afektīvie elementi, un, veidojot attieksmi pret vidi (kas ir
neatņemama ilgtspējības apgūšanas sastāvdaļa), šo elementu ietekme var pat pārspēt
kognitīvos.
Neskatoties uz nepieciešamību piedāvāt daudzveidīgus novērtēšanas rīkus, krātuvē nevar būt
pārāk daudz rīku, lai nezaudētu iespēju to viegli izmantot un atrast vajadzīgo rīku.
Krātuvē ietilstošajiem rīkiem jāsniedz pārskats gan par dažādu mācīšanās ciklu apguves
līmeni, gan kopējo Dabaszinātnes pilsētā nodarbību apguvi, tāpēc tā ietver gan formatīvos,
gan summatīvos novērtēšanas rīkus.
Visi rīki krājumā ievietoti ar domu, ka skolotāji kritiski izvērtēs tos un pielāgos konkrētā
moduļa un mācību priekšmeta mērķiem un kopējai novērtēšanas stratēģijai.
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Materiāla izveide
Šajā nodaļā mēs aprakstām šī materiāla tapšanas procesu, lai gūtu ieskatu partneru ieguldītajā
kolektīvajā darbā.
Izvērtējuma rīku krājums ir esošo izvērtējumu rīku apkopojums, ko projekta partneri uzskatījuši par
noderīgiem skolēnu kompetenču novērtēšanai piedāvāto nodarbību ietvaros. Pēc metožu
apzināšanas un apkopošanas tās tika izvērtētas, analizētas un grupētas saskaņā ar paredzamo
lietošanas mērķi (skat. 2. pielikumu), pievienotas atsauces uz metožu aprakstiem literatūrā vai
tīmekļa vietnēs. Darba secība:
1. solis: rīku krātuves izveide, līdzdarbojoties visiem projekta partneriem un katram piedāvājot
vismaz 2 skolotāju praktiķu atzinīgi novērtētus rīkus;
2. solis: izvēlēto rīku apkopojums un atlase;
3. solis: izveidotā rīku krājuma apspriešana ar pilotskolām;
4. solis: izvērtējuma metožu galīgās redakcijas izveide;
5. solis: ieteikumu metožu lietošanai sagatavošana.
Paralēli tam notika darbs pie sniegumu līmeņu tabulas izveides, apvienojot tajā dabaszinātnisko
izpratību un ilgtspējas kompetences. Par izvērtējuma metodiku atbildīgie partneri izstrādāja tabulu,
kuru partneri apsprieda ar projekta asociētajām skolām un izveidoja gala versiju. Nedaudz vēlāk tika
izveidotas un piedāvātas arī skolēnu pašvērtējuma metodes, ko atzinīgi novērtēja visi projekta
partneri.

Izvērtējuma rīku krājums
Kā aprakstīts iepriekš, izvērtējuma rīku krājums satur gan formatīvā, gan summatīvā vērtējuma rīkus,
kā arī metodes pašvērtējuma veikšanai. Pielietojuma mērķi un mērķauditorijas apkopotas sekojošajā
tabulā:
Kompetence
Dabaszinātniskā izpratība

Ilgtspējas kompetences

Vispārējās
emocionālie elementi
kompetences mācīšanās punkti
intervija

Vērtējuma
veids
formatīvs
formatīvs
summatīvs
formatīvs
formatīvs
summatīvs
formatīvs
summatīvs
abi
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Tips
pašvērtējums
pašvērtējums
ārējais novērtējums
pašvērtējums
pašvērtējums
ārējais novērtējums
pašvērtējums
pašvērtējums
ārējais novērtējums

Mērķa
grupa
skolēni
skolotāji
skolēni
skolēni
skolotāji
skolēni
skolēni
skolotāji
skolotāji

Kā redzams tabulā, krājumā apvienotas metodes divām mērķauditorijām – skolēniem un skolotājiem,
tomēr vairums no rīkiem ir izmantojami arī citiem izglītotājiem.
Izvērtējuma metožu mērķis ir novērtēt vai nu skolēnu pētniecisko izziņu (ieskaitot pētnieciskās
prasmes), vai ilgtspējas kompetences. Vairākas metodes, kas arī bija skolotāju visaugstāk novērtētas,
ir vispārējas mācīšanās procesa un mācīšanās prasmju izvērtēšanas metodes, kā refleksijas jautājumi,
pašvērtējums, vai metodes, kas palīdz novērtēt kompetenču emocionālos elementus (motivāciju,
pašefektivitāti, sekmēšanu). Lai gan metodes šajās grupās nav strikti kompetenču vērtēšanai
domātas, tām ir svarīga loma atsevišķu kompetenču elementu noskaidrošanai (gan dabaszinātniski,
gan ilgtspējas). Viens no iemesliem skolotāju atzinībai varētu būt tāds, ka šie elementi ir bieži vien
atstāti novārtā mācību procesā un skolotājs bieži nespēj šos elementus atbilstoši novērtēt un attīstīt.
Krājumā ir arī metodes, kas darbojas abās dimensijās. Dažas no tām palīdz reflektēt par atsevišķiem
mācīšanās procesa posmiem, piemēram formatīvās novērtēšanas un refleksijas metodes, kas palīdz
skolotājam pielāgot nodarbības konkrētajiem skolēniem/ klasei. Citas attiecas uz vispārējo mācīšanās
procesu: summatīvā vērtējuma metodes – izvērtējums pirms tēmas uzsākšanas un pabeidzot to.
Vairums novērtēšanas rīku ir domāti pašvērtējumam, bet arī ārējais novērtējums ir noderīgs. Pēdējie
atbalsta darbības izpēti, kas saistīta ar materiālu izmēģināšanu. Šie rīki ir arī noderīgi, jo piedāvā
konkrētu struktūru pārdomām, līdz ar to palielinot izvērtējuma objektivitāti un pasargā no intuitīviem
iespaidiem, kas “labi strādāja klasē”.
Tabulā (2. pielikums) apkopotās izvērtējuma metodes ir izmēģinātas nodarbību aprobēšanas laikā.
Skolotājiem iesakām pirms nodarbību pielāgošanas saviem skolēniem izvēlēties arī atbilstošu
novērtēšanas metodi, kas derēs viņu klasei. Šo lēmumu pieņemot balstieties uz skolas prasībām,
pierasto mācīšanās stila un mācīšanās mērķiem. Klasei, kurā skolēnu patstāvīgā darbība nav vēl
pietiekami attīstīta, formatīvs klasesbiedru vērtējums būs pāragra novērtēšanas metode vai
pašvērtējuma metodēm nepieciešama skolotāja atbalsts un pārraudzība. Tāpat, ja nodarbība ietver
metodes, kas ir nepierastas konkrētajā klasē vai skolā (piemēram spēles), vienkāršu pašvērtējuma
rīku lietošana pirms jaunās metodes ieviešanas (no sekcijas “Ātrās atbildes”) nozīmētu efektīvāku
darbu klasē.
Dažas no metodēm krātuvē novērtē skolotāja kompetences. Šīs metodes ir iekļautas, jo
izmēģināšanas, adaptēšanas un skolotāju apmācības laikā tās palīdzēja skolotājiem labi izprast uz
skolēnu pētniecisko izziņu balstītu mācīšanos un var palīdzēt novērtēt skolotāju pieredzi. Pielietojot
šīs metodes skolotāji var izvērtēt arī savu profesionālo sagatavotību.

Sniegumu līmeņu tabula
Sniegumu līmeņu tabula ir universals rīks, kā izmērīt skolēnu mācīšanās progresu pilsētvides izpētes
“mācīšanās ceļojuma” laikā. Tabulu ieteicams aizpildīt divas reizes – pirms un pēc plānoto pilsētas
pētījumu veikšanas. Tā var tikt pielāgota arī konkrētām nodarbībām vai konkrētu kompetenču
mērīšanai. Tas īpaši nozīmīgi, ja plānotais mācību ilgums pārsniedz 3 mācību stundas un vismaz 2
nedēļas (pēc literatūras datiem, īsākā laika period nevar iegūt izmērāmus rezultātus). Mērījumu
rezultātus var ietekmēt dažādi faktori, piemēram skolas atmosfēra, skolēnu autonomijas līmenis,
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demokrātiskie procesi un atklātu dialogu pieredze ar skolēniem, atbalsts uz pierādījumiem balstītu
lēmumu pieņemšanai, skolotāju loma, skolēnu spēja pašiem uzņemties atbildību par mācīšanās
rezultātiem, skolotāju iepriekšējā pieredze metodisko materiālu lietošanā un uz skolēnu zinātnisko
izziņu balstīta mācību procesa organizēšanā u.c. Vispārīgi runājot – jo mazāka skolēnu iepriekšējā
pieredze ar uz pētniecisko izziņu balstītu mācīšanos, jo lielāka ir pirmā ietekme šādam mācīšanās
veidam (un otrādi). Citos gadījumos – atbalstošas didaktiskās un mācību vides neesamība, skolotāju
vilšanās vai satraukums šādu metožu lietošanā, neregulāra un īslaicīga jaunu mācību metožu
lietošana var kavēt veiksmīgu mācību materiālu ieviešanu vai radīt satraukumu, neizpratni, dusmas
un noliegumu skolēnos, kas rezultējas neizmērāmā progresā.
Sniegumu līmeņu apraksts tika izveidots pamatojoties uz projekta “Dabaszinātnes pilsētā”
pedagoģisko ietvaru (skat. 1. Pielikumu). Kompetenču elementi tika pētīti un apvienoti, izveidojot
jaunu, apvienotu tabulu (4. pielikums).
Sniegumu līmeņu aprakstu tabulu ieteicams lietot sekojošā veidā:
1. Pirms tabulas pielāgošanas atbildiet sev uz sekojošiem jautājumiem:




Vai jūs izmantosiet vairākas nodarbības, kas saistītas ar pilsētvides izpēti?
Vai tā ir tikai viena nodarbība, ko izmantosiet ar skolēniem?
Vai skolēni piedalīsies vēl kādās ar pilsētvidi saistītās aktivitātēs?

2. Pamatojoties uz iepriekšminēto, Jums jāizlemj, vai lietosiet tabulu pilnībā, lai nosegtu visu
kompetenču spektru, vai pielāgosiet to, kā parādīts 6. pielikumā. Ja tā, tad iepazīstieties ar plānotās
nodarbības mācību mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem, lai redzētu, vai visas šīs kompetences ir
iekļautas attiecīgajā nodarbībā.
3. Kā nākamo pārbaudiet formulējumus tabulā.



Vai tie saskan ar jēdzieniem, kas lietoti jūsu mācību priekšmeta/jomas standartos?
Vai tie ir atbilstoši skolēnu vecuma grupai, ar kuru strādāsiet?

4. Skolotājs novērtē visus skolēnus, pirms uzsākt nodarbību. Šim nolūkam var izveidot tiešsaistes
anketu. Ja ar anketas rezultātiem plānojat dalīties (piemēram, ar pedagoģijas zinātniekiem), jāpievērš
īpaša uzmanība šādiem aspektiem:






ES valstīs ir spēkā personas datu aizsardzības regula (vai tai pieskaņots nacionāls likums),
tāpēc skolotājam vajadzētu anonimizēt skolēnu atbildes.
Ārējo vērtētāju iesaistīšanas gadījumā var būt nepieciešams slēgt līgumu un informēt
vecākus, ka šāds novērtējums notiek un izskaidrot, kādam nolūkam dati tiks izmantoti un
uzvērt, ka vērtējums būs anonīms.
Izvērtēt, kā tiks komunicēti novērtējuma rezultāti (ja tāda komunikācija plānota).
Varētu būt interesanti pievērsties tikai atsevišķām kompetencēm, ja pilsētvides izpēte notiek
ierobežotā laika periodā tikai ar 1 vai 2 nodarbībām.

5. Ieplānojiet laiku novērtējumam pēc nodarbību beigām.
6. Pabeidzot nodarbības, izvērtējiet vēlreiz visus skolēnus, lietojot to pašu tabulu, ko sākumā.
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7. Salīdziniet vērtējumus PIRMS un PĒC. Novērotās izmaiņas izvērtējiet, ņemot vērā iepriekš
uzskaitītos ietekmējošos faktorus.
Tabulu var pārveidot arī par pašvērtējuma rīku.

Pašvērtējuma rīki
Krājumā iekļauti arī skolēnu pašvērtējuma rīki, ko, sekojot ieteikumiem, skolotāji var viegli pielāgot
atsevišķiem mācīšanās cikla posmiem. Šāda metožu kolekcija (skat. 6. pielikumu) būs īpaši noderīga
skolotājiem ar nelielu pieredzi formatīvā novērtējuma veikšanā.

Skolotāju pārdomas pēc izmēģināšanas
Piedāvātais novērtēšanas ietvars un metodes tika izmēģinātas projekta dalībvalstu asociētajās skolās
kopā ar attiecīgajām mācību nodarbībām. Papildus tam Ungārijā notika intensīvāka tieši dažādu
kompetenču novērtējuma metožu izmēģināšana, kurā no 2019. gada marta līdz 2020. gada janvārim
iesaistījās 10 skolotāji (kopā ar aptuveni 350 skolēniem. Piedāvāto sniegumu līmeņu tabulu apsprieda
arī pedagoģijas studenti Eötvös Lóránt Budapeštas Universitātē 2019. gada novembrī.1
(1) Projekta “Dabaszinātnes pilsētā” novērtējuma rīku krājums satur daudzveidīgus novērtēšanas
rīkus un atsauces. Skolotājiem vislabāk patika refleksijas metodes. Skolotāji ar lielāku pieredzi
uz skolēnu pētniecisko izziņu balstītu metožu lietošanā piemēroja piedāvātos novērtēšanas
rīkus dažādām mācību situācijām un integrēja tos arī stāstu metodes un mācību spēļu
pieejās. Dažas no ātrajām novērtēšanas metodēm arī tika izmēģinātas spēlēs, tomēr
mēģinājumi piešķirt punktus pašvērtējuma metožu ietvaros netika rekomendēts, jo tas ir
pretēji formatīvā novērtējuma būtībai un ietekmē godīgu un atbrīvoto atmosfēru, kāda
nepieciešama pašvērtējumam un katra individuālajai izaugsmei. Ja šāds novērtējums
nepieciešams spēļu ietvaros, ieteicams lietot sniegumu līmeņu tabulu, kurā komandas
sasniegtais līmenis ir pamats vērtējumam punktos. Pretējā gadījumā sacensības atsevišķu
skolēnu vai komandu starpā var traucēt mācību procesam.
(2) Projekta “Dabaszinātnes pilsētā” sniegumu līmeņu tabula ir universāls rīks kompetenču
attīstības novērošanai. Kā jau iepriekš minēts, to var (un vajag) pielāgot konkrētajam mācību
modulim (nodarbībai). Šādā gadījumā kompetences vispārējo aprakstu jāpielāgo konkrētās
nodarbības tēmai, mācīšanās mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem. Nelielā izmēģinājumā
Ungārijā parādīts arī, kā to var pielāgot skolēnu pašvērtējuma veikšanai. Studentu vērtējumā
tabulā ietvertās kompetenču jomas ir pārāk plašas un ir grūti tās saistīt ar konkrētiem mācību
procesiem klasē, kā arī nav viegli šīs kompetences saistīt ar mācību nodarbībām. Studenti
piedāvāja pierādījumos balstītu metodi, kas atvieglotu skolēnu pašvērtējuma veikšanu (skat.
5. pielikumu). Studentiem labāk patika izmantot projekta pedagoģiskajā ietvarā minētās
1

Nozīmīgu ieguldījumu sniegumu līmeņu tabulas izveidē un adaptēšanā un Ungārijas dabaszinātņu skolotāju
asociācijas izveidoto mācību moduļu izvērtēšanā sniedza Marietta Molnár. Viņas pārdomas iekļautas arī šajā
dokumentā.
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kompetences snieguma līmeņu tabulas veidošanai, jo viņi saskatīja tur lielāku saikni ar
situāciju klasē. Praktizējošie skolotāji atzina, ka piedāvātā sniegumu līmeņu tabula ir
informatīvs rīks mācību procesa novērtēšanai un viņiem nebija problēmu pielāgot to
konkrētajām nodarbībām.
(3) Skolēnu pašvērtējumu rīku kolekciju augstu novērtējuši arī projekta “Dabaszinātnes pilsētā”
partneri.

Kompetenču novērtēšanas vadlīnijas
Piedāvātās novērtēšanas metodes var izmantot gan realizējot kādu no pilsētvides pētījumiem, gan
sagatavojot skolotājus kompetenču novērtēšanai dažādos profesionālās kompetences pilnveides
pasākumos.
Iepriekšējās nodaļās mēs sniedzām dažus vispārīgus ieteikumus šo metožu pielietošanai. Pirms
izvēlēties kādu no metodēm, apdomājiet sekojošos jautājumus.


Vai Jūs esat iesācējs uz skolēnu pētniecisko izziņu balstītu metožu lietošanā?

Ja tā, tad izmantojiet skolēnu pašvērtējuma rīkus. Ja gatavojaties lietot sniegumu līmeņu tabulu,
izmantojiet versiju no 5. pielikuma. Tāpat ieplānojiet veikt savu mācīšanas pašvērtējumu, izmantojot
kādu no skolotājiem domātajiem rīkiem krātuvē.


Vai Jūs esat iesācējs ilgtspējas jautājumu mācīšanā?

Ja tā, tad lietojiet sniegumu līmeņu tabulas versiju no 5. pielikuma. Jūs varat vērtēt arī mācību
materiāla izmēģināšanas procesu, izmantojot pašvērtējuma rīkus no novērtējuma rīku krātuves.


Vai Jums ir pieredze uz skolēnu pētniecisko izziņu balstītu metožu lietošanā vai ilgtspējas
jautājumu mācīšanā?

Ja nē, varbūt vēlaties konsultēties ar pieredzējušāku kolēģi vai kādu no projekta partneriem, pirms
pielāgojat sniegumu līmeņu tabulu izvēlētajai nodarbībai.
Vēl viena vispārīga atziņa, kas gūta izmēģinot mācību materiālus Ungārijā, ir tāda, ka izmēģinot un
ieviešot jaunas mācību vai novērtēšanas metodes, ļoti svarīgs ir kolēģu atbalsts, tāpēc šajā procesā
ļoti noderīgas ir dažādas pieredzes platformas vai pat sociālo tīklu interešu grupas.
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1. pielikums. Pilsētas dabaszinātņu kompetences
Projekta “Dabaszinātnes pilsētā” ietvardokuments apraksta divu veidu kompetences –
dabaszinātnisko izpratību un ilgtspējas kompetences, un sniedz pedagoģisko ietvaru to pielietošanai.
Šajā dokumentā ievietojam kompetenču tabulu no ietvardokumenta.
Kā minēts dokumentā, 2 veidu kompetences papildina viena otru un pastāvīga šo kompetenču
izvērtēšana ir tikpat nozīmīga kā to attīstīšana mācību nodarbību apguves laikā.

1.1. Dabaszinātniskā izpratība
Šis visaptverošais pētnieciskās izziņas kompetenču saraksts ir rekomendējošs. Katram mācību
modulim izvēlētas tikai tam atbilstošās kompetences. Tomēr, izvēloties dažādas nodarbības,
vajadzētu apgūt visas kompetences.
Pētnieciskās izziņas kompetences
1. Attīsta zināšanas un
izpratni par galvenajiem
pilsētas dabaszinātņu
problēmjautājumiem

1.a Novēro objekta īpašības
1.b Izmanto klasifikācijas sistēmu
1.c Nosaka attiecības starp mainīgajiem
1.d Parāda izpratni par zinātnisko teoriju

2. Mācās...

2.a Atpazīt un lietot aprīkojumu
2.b. Aprakstīt standarta procedūru
2.c. Veikt standarta procedūru

3. Attīsta izpratni par
zinātnisko izpēti

3.a Uzdod jautājumu
3.b Plāno stratēģiju
3.c Izvērtē risku
3.d. Ievāc atbilstošus datus
3.e. Atbilstoši pasniedz datus.
3.f. Analizē un interpretē datus
3.g. Formulē secinājumu
3.h. Izvērtē secinājumu
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1.2. Ilgtspējības kompetences
Ilgtspējības kompetences veidojas, iegūstot dziļāku izpratni par ilgtspējas izaicinājumiem, ar ko Eiropa
sastopas; plašāka informācija ir atrodama šeit2. Vispārīgi tos var aprakstīt kā:
Pirmais līmenis: mēs zinām problēmas un kā tās risināt; izglītības loma ir informēt sabiedrību par to,
kas tai jādara. Piemērs ir atkritumu pārstrāde kā risinājums problēmām ar atkritumiem. Sabiedrības
mērķi un paradigma paliek nemainīti3.
Otrais līmenis: Mēs zinām, kādas ir problēmas; to risināšana prasa radikālas pieejas izmaiņas, un par
izglītības lomu kļūst attīstīt kompetences, kas nepieciešamas, lai izpētītu un ieviestu jaunus
risinājumus. Piemērs ir aprites ekonomika, kurā atkritumi ir izejvielas jauniem procesiem. Sabiedrības
mērķi un paradigma paliek nemainīti.
Trešais līmenis: šai līmenī tiek apšaubīti sabiedrības mērķi un paradigmas; rodas jaunas organizācijas
formas; rodas pilnīgi jauna veida risinājumi. Mācīšanās ir pastāvīga eksperimentēšana, atgriezeniskā
saite, pārskatīšana un jaunas versijas radīšana, skolēniem risinot kompleksus un savstarpēji saistītus
problēmjautājumus.
Šis projekts ir pārejā no pirmās kārtas uz otrās kārtas mācīšanos un pārmaiņām; iedrošinot skolēnus
iztēloties, kāda varētu būt nākotnes pilsēta, un skolotājus aptvert plašākas pārveidojošo mācību
iespējas. Šādā kontekstā skatāmas arī ilgtspējības kompetences; kompetences, ko raksturo īpaša
loma tajā, kā mēs vērtējam ilgtspējības izaicinājumus un iespējas, ar ko cilvēce saskaras.
Ilgtspējības kompetence
1. Spēj saprast sistēmas un
pielietot sistēmisku
domāšanu (ievade, izvade,
savienojumi, cilpas,
atgriezeniskā saite)4.

Apraksts
1.a Spēj savienot dažādus pilsētvides elementus;
1.b Saskata, kā tie ir saistīti savā starpā;
1.c Atpazīst, ka visas darbības ir daļa no sistēmas; un
1.d Tām bieži ir pozitīvas vai negatīvas sekas.

2. Izpratne par dabisko sistēmu
darbību, ekoloģiskajiem un
resursu pieejamības
ierobežojumiem5.

2.a Izprot, kā dabiskās sistēmas darbojas, ņemot vērā
ierobežojumus, un izmanto pielāgošanās un optimizācijas
stratēģijas;
2.b. Saprot cilvēka darbības, kas pārsniedz ekoloģiskos
ierobežojumus vai kapacitāti, negatīvās ietekmes;
2.c. Ilgtspējīgas sistēmas līdzsvaro resursu lietojumu fiksētas
kapacitātes ietvaros.
3.a Attīstīt alternatīvas nākotnes scenārijus
3.b Saprot alternatīvas nākotnes
3.c Izvērtē alternatīvas nākotnes
3.d. Spēj prognozēt sekas šodienas rīcībai un tās ietekmi uz

3. Spēja domāt laika
perspektīvā - prognozēt,
domāt par nākotni un plānot
iepriekš.
2

Mācīšanās pārmaiņām
Plašāka informācija http://donellameadows.org/archives/leverage-points-places-to-intervene-in-a-system/
4
Skat. vairāk par progresu sistēmkompetencēs Vašingtonas pavalsts dabaszinātņu standartā.
5
See The Donut of Social and Planetary Boundaries and Planetary Boundaries.
3
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4. Spēja domāt kritiski par
vērtību jautājumiem6.

5. Spēja atšķirt skaitu,
kvantitāti, kvalitāti un
vērtību.

izvēles iespējām nākotnē
4.a Spēj atpazīt uzvedību un vērtības, kas veicina ilgtspējīgu
nākotni;
4.b Spēj lēmumu pieņemšanā izmantot vērtību perspektīvu,
veikt izvēli integrējot zināšanas ar personīgajām un sabiedrības
vērtībām.
5.a Spēj atšķirt darbības, kas uzlabo dzīves kvalitāti no
materiālu standartu kvantitatīvām izmaiņām.

6. Spēja virzīties no
apzināšanās uz zināšanām
un rīcību.

6.a Spēj uzņemties atbildību par plānu izstrādi un īstenošanu;
6.b Spēj izvērtēt plānu sekmes.

7. Spēja attīstīt estētisku un
līdzjūtīgu atbildes reakciju
pret apkārtējo vidi.

7.a Ir sajūta par saistību ar apkārtējo pasauli,
7.b Uztver citu vajadzības;
7.c Izrāda līdzjūtību pret citiem un dabu.

8. Spēj lietot zināšanas,
pētnieciskās prasmes,
vērtēšanu, iztēli, un
izvēlēties.

8.a Spēj integrēt plašu klāstu tehnisko un emocionālo spēju, un
8.b Spēj tās izmantot atbilstoši situācijai.

6

Skat. The Common Cause Handbook.
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2. pielikums. Izvērtējuma rīku krājums
Mācīšanās
cikla fāze

Kas tiek
vērtēts

Rīki

Novērtēšanas mērķis

Rīka veids

Saite

Pirms
nodarbību
sākuma

skolēni

Hermana
motivācijas un
pašefektivitātes
aptauja

Noteikt iesaistīto
skolēnu motivāciju un
pašefektivitāti

Pašvērtējums
vai ārējs
PIRMS/PĒC
novērtējums

1

Zinu/ gribu
uzzināt/ iemācījos
tabula (3K tabula)

Noskaidrot, ko skolēni
jau zina, ko viņi vēlas
uzzināt un novērot
izmaiņas mācību
procesā

Pašvērtējums
vai
klasesbiedra
vērtējums,
formatīvs

2

Motivētas
mācīšanās
stratēģijas
aptauja

Novērtēt skolēnu
motivāciju un
pielietotās mācīšanās
stratēģijas

Pašvērtējums,
formatīvs

3

skolotāji

Zinātniskās
domāšanas
pašvērtējums

Atbalstīt skolotāju
refleksiju par
lietojamo mācīšanas
tehnoloģiju;
pierādījumu un
piemēru vākšana

Pašvērtējuma
rīks refleksijai

4

skolēni un
skolotāji

Sniegumu līmeņu
tabula

Piedāvāt ietvaru
refleksijai par
atsevišķiem mācību
aspektiem. Lietojams
kopā ar atvērtiem
jautājumiem

sadarbīgs
summatīvs
vērtējums

5

Sniegt ieskatu tajā, kā
skolēni vērtē savu un
vienaudžu mācīšanos

Formatīvs
vērtējums

6

Pēc
nodarbības 3.
posma

Refleksijas un
novērojuma rīks

skolēni

vienaudžu
vērtējums

1

https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1150071
https://www.twinkl.fr/teaching-wiki/kwl-grid
3
https://eric.ed.gov/?id=ED338122
4
and https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4459239.pdf
5
https://resources.ats2020.eu/resource-details/LITR/professional-reflection
6
https://www.celt.iastate.edu/teaching/assessment-and-evaluation/peer-assessment/
2
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skolēni

Ātrā
izvērtēšana

skolēni

Skolēnu
pašvērtējums,
kontrolsaraksts

Lai novērtētu rakstisku
uz skolēnu
dabaszinātnisko
izziņu/ dizaina izziņu
balstītu projekta
rezultātu

Pašvērtējuma
rīks

7

Piecpakāpju
skolēnu
dabaszinātniskās
izziņas summatīvs
vērtēšanas rīks

Lai novērtētu skolēnu
progresu katrā
dabaszinātniskās
izziņas cikla posmā

Skolotāja
vadītas
summatīvās
vērtēšanas rīks

8

Biomimikrijas
tabula

Iegūt informāciju par
skolēnu progresu
mācīšanās ciklā

Pašvērtējuma
summatīvās
vērtēšanas rīks

9

Skolotāja-skolēna
dialoga protokols

Novērtēt skolēna
priekšstatus par uz
skolēnu
dabaszinātnisko izziņu
balstītu mācīšanās
procesu

dialogs,
formatīvās
vērtēšanas rīks

10

Skolēnu veidoti
testa jautājumi

Lai pārbaudītu skolēnu
zināšanas pēc
nodarbības/mācību
posma

Summatīvs
vērtējums

11

Sniegumu līmeņu
tabula

Novērtēt specifiskas
kompetences

pašvērtējums

12

PISA

Komplekss
kompetenču
novērtējums

Anketa,
summatīvs
vērtējums

13

Kopsavilkuma
kartiņas

Atbalstīt refleksiju par
galvenajām apgūtajām
idejām un izveidot
jautājumus jomās, kur
nav pilnīgas izpratnes

Formatīvs
vērtējums

14

7

http://www.teacherstryscience.org/lp/give-me-biomimetic-shelter
https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ark/files/summative_assessement.pdf
9
https://www.teacherstryscience.org/sites/default/files/lessonplan/resources/biomimicry_rubric.pdf
10
https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ark/files/dialogue_protocol.pdf
11
https://www.prodigygame.com/blog/experiential-learning-activities/
https://schools.ednet.ns.ca/avrsb/070/tawebb/Appraisalindex/Cats/4Application/25StudentGeneratedtest.pdf
12
https://videsizglitiba.wordpress.com/vertesanas-kriteriji/
13
http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
14
http://distrategykit.weebly.com/index-card-summaries.html
8

14

Neskaidrais
punkts

Noskaidrot
tēmas/jēdzienus, kam
nepieciešams
turpmāks skaidrojums

Formatīvs
vērtējums,
pašrefleksija

15

Ieteikumu kaste

Pārskatīt atsevišķus
jautājumus
(neskaidras tēmas,
īpašos momentus,
vispārīgus iespaidus –
atkarībā no sniegtajām
instrukcijām)

Formatīvs
vērtējums,
pašrefleksija

16

ABC apkopojums

Iegūt ātru priekšstatu
par skolēnu izpratni

Formatīvs
vērtējums

17

Blob Tree

Fiksēt sajūtas, kādas
rodas par izvēlēto
tēmu

Formatīvs
vērtējums

18

Minūtes ziņojums

Noskaidrot tēmas/
problēmas, kas
skolēniem ir
izprotamas un tās, kas
būtu jāpārskata

Formatīvs
vērtējums

19

Ķēdes piezīmju
stratēģija

Lai gūtu ātru pārskatu Formatīvs
par skolēnu izpratni vērtējums
par tēmu

20

Pieteikuma raksts

Novērtēt zināšanu un
prasmju pielietojumu

21

Tiešsaistes
konkurss

Gūt ātru atgriezenisko Summatīvs
saiti par skolēnu
vērtējums
apgūto. Galvenokārt
zināšanu novērtēšanai.

15

Formatīvs
vērtējums

22

https://www.celt.iastate.edu/teaching/assessment-and-evaluation/classroom-assessment-techniques-quickstrategies-to-check-student-learning-in-class/
16
https://www.celt.iastate.edu/teaching/assessment-and-evaluation/classroom-assessment-techniques-quickstrategies-to-check-student-learning-in-class/
17
https://goalbookapp.com/toolkit/v/strategy/abc-summary
18
https://www.blobtree.com/
19
https://oncourseworkshop.com/self-awareness/one-minute-paper/
20
https://www.s2temsc.org/uploads/1/8/8/7/18873120/chain_notes_strategy.pdf
21
https://www.celt.iastate.edu/teaching/assessment-and-evaluation/classroom-assessment-techniques-quickstrategies-to-check-student-learning-in-class/
22
https://www.socrative.com/ and https://goformative.com/
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3. pielikums. Piemēri
skolotāju izglītošanā

izvērtēšanas

rīku

izmantošanai

Krātuvē apkopotie izvērtējuma rīki var tikt izmantoti arī skolotāju sagatavošanai darbam ar
pilsētvides dabaszinātņu nodarbībām. Tie veido labāku izpratni par izvērtējuma rīku pielietošanu un
nepastarpinātu mācīšanās pieredzi skolotājiem. Tālāk sniegti daži piemēri no rīkiem, kas tika
pārbaudīti nodarbībās starptautiskajā projekta partneru sanāksmē un pedagogu apmācībās Ungārijā.

3.1. Skolēnu veidoti testa jautājumi
Sagatavojiet 3 jautājumus grupai par iepriekšējās nodarbības tēmu!

3.2. Hermana motivācijas un pašefektivitātes aptauja
(pārveidojiet šo aptauju atbilstoši Jūsu mērķim)
Dabaszinātnes: Cik pārliecināts Tu esi, ka vari
1 2 3 4 N/A
Sagatavot eksperimentu, ar ko pārbaudīt izvirzīto hipotēzi?
Izveidot grafiku, lai ilustrētu iegūtos datus?
Sniegt prezentāciju klasei par kādu zinātnisku problēmu?
Izskaidrot kādam, kā tavs izveidotais grafiks ilustrē svarīgu zinātnisku
informāciju?
Izaicināt cita skolēna/ skolotāja apgalvojumu, izmantojot zinātniskus datus kā
pierādījumu?
Strādāt kopā ar citiem, lai izpētītu dabaszinātnisku problēmu?
Izmantot internetu, lai atrastu informāciju par pētāmo problēmu?
Izmantot datoru pētāmās problēmas analīzei?
Nākt klajā ar zinātniskās izpētes jautājumu?
Atrast atbildi uz nopietnu zinātnisku jautājumu, neizmantojot skolotāja sniegtu
atbildi?
Saprast, kādi dati nepieciešami, lai atbildētu uz izpētes jautājumu?
Izvēlēties zinātnisku jautājumu vai problēmu, ko varētu izpētīt?
Zinu, kā paveikt
Es zinu, ko darīt, kad jāsagatavo zinātnisks raksts vai atskaite
Es zinu, ko darīt, kad jāsagatavo prezentācija
Es izprotu uzdotos uzdevumus tikpat labi, kā citi šajā grupā/klasē
Es zinu, kā analizēt datus
Es zinu, kā izmantot datus, kad es runāju par kādu zinātnes jautājumu vai
problēmu.
Esmu samulsis/ negatīvi noskaņots kad: (apgriezts vērtējums)
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Es neesmu pārliecināts, ka man ir vajadzīgās prasmes, lai veiksmīgi veiktu
pilsētvides dabaszinātniskos pētījumus.
Es nesaprotu, kas darāms, lai būtu sekmīgs dabaszinātnēs
Reizēm esmu samulsis par uzdevumiem šajās nodarbībās
Skolotājs izdara pārāk lielu spiedienu uz mani
3.3. Zinātniskās domāšanas pašvērtējuma rīks
Šis rīks ir lietojams, lai reflektētu par Jūsu mācīšanas paņēmieniem – vai tie atbalsta zinātniskās
domāšanas attīstīšanu skolēniem. Var tikt pielietots arī stundu vērošanā un atgriezeniskās saites
sniegšanā.
Zinātniskās domāšanas
aspekti

Es varu novērot ar visām
maņām pēc
nepieciešamības
Es varu sistematizēt savus
novērojumus
Es atpazīstu likumsakarības
dažādās sistēmās
Es varu formulēt un
pārbaudīt hipotēzi
Es domāju par cēloņiem un
sekām
Es varu efektīvi pamatot
teoriju ar pierādījumiem
Es vizualizēju
Es pazīstu savu domāšanu
un kontrolēju to
Es lietoju metaforas un
analoģijas
Es sadarbojos domāšanā

Analīze
Atbalsta/ daļēji
atbalsta/
neatbalsta
atbalsta

atbalsta
atbalsta
neatbalsta
daļēji atbalsta
atbalsta
atbalsta
atbalsta

Pierādījumi (piemērs)

Redze: gaismas, materiālu, dzīvnieku novērošana

Materiālu un gaismas raksturojums, novērotās sugas
tika sistematizētas
Saista polarizētās gaismas parametrus ar
sastopamajām sugām
Skolēni bija pasīvi, gaidīja skolotāja idejas.
Skolēni analizēja cēloņsakarības, ja skolotājs viņus
pamudināja
Izmantojot literatūru, salīdzinot novērojumus ar
datiem
Veido diagrammas
Grupu darbā diskusijas par to vai atbalsta vai
neatbalsta kādu secinājumu, saredz apgalvojumus,
kas ir pretrunā ar resursos rakstīto

neatbalsta
atbalsta

Gaismas mērījumi pāros, grupu darbs projekta
izstrādes fāzē, izvērtējums ar argumentāciju
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3.4. 3K tabula
Aizpildiet šo tabulu!
Ko es zinu?

Ko es gribu zināt?

Ko es iemācījos?

3.5. Refleksijas un novērošanas tabula
Rīcības plāna – mīklas piemērs. Jāsavieno plāna un attiecīgā komentāra daļas. Tad jānoformulē 3
jautājumi un viena rekomendācija skolotājam, kas šo rakstījis.
Plāns
Refleksija pēc 5 stundu pašvērtējuma. Sapratu,
cik maz iespēju skolēniem dodu pašvērtējuma
veikšanai. Sagatavošu refleksijas jautājumu
katrai stundai šonedēļ.
Šonedēļ pārskatu savu mērķi – vēl aizvien
fokusējos uz skolēnu pašvērtējumu, bet gribu
iekļaut šo domāšanu

Domā –aprunājies-dalies šķita efektīvāks
stundās nekā pašvērtējums steigā stundas
beigās. Pamēģināšu “atzīmēšanos”stundas
beigās, kad man būs pietiekami laika, lai
skolēniem būtu iespēja padomāt.

Turpināt regulāru pašvērtējumu, bet pievienot
vairāk klasesbiedru vērtējumu. Meklēju iespējas
likt skolēniem apmainīties ar alternatīvām
stratēģijām, lai viņi redz dažādas iespējas un
tādējādi veicinātu savu domāšanu.

Komentārs
vairāk instrukciju stundas laikā. Izmēģināts
domā –aprunājies-dalies vairākās stundās.
Skolēni uzrakstīja to, par ko nav pārliecināti un
tad runājās ar klasesbiedriem, lai noskaidrotu
savu izpratni.
Tas palīdzēja. Tiešām uzzināju, ko skolēni domā
– daudz niansētāk, nekā es gaidīju, bet dažviet
vērojama arī neizpratne. Palīdzēja man
turpmāko stundu plānošanā.
Skolēni veica “atzīmēšanos” katras stundas
beigās, lai noskaidrotu vienu jautājumu, kas
viņiem bija licies mulsinošs/neskaidrs. Sašķiroju
kartiņas grupās un izmantoju nākamās stundas
plānošanai. Konstatēju, ka nepieciešama lielāka
daudzveidība uzdevumos, lai skolēniem būtu
jādomā, ko viņi saprot un ko nesaprot,
izmantojot katru dienu nedaudz atšķirīgas
metodes.
Skolēnu iesaistīšana sarunās par savu paveikto
radīja problēmas. Kopš tā laika vairāk pielietoju
savstarpēju novērošanu skolēnu starpā.
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Mans kolēģis teica, ka viņam veiksmīgi izdevies
iesaistīt skolēnus sarunās par viņu matemātisko
spriešanu. Domāju, ka es varētu no viņa
mācīties.
Ir ļoti grūti izvirzīt tiešām labus diskusiju
jautājumus, bet mēs apvienojāmies ar kolēģi,
kas māca tajā pašā klasē.

Turpināšu lietot domā –aprunājies-dalies
stundās, kurās ir jauns saturs vai idejas.

Balstoties uz kolēģa novērošanu, es tiešām
iemācijos jaunu veidu diskusiju organizēšanai
klasē. Sapratu, ka man skaidrāk jāparāda, ka
man svarīgs skolēnu ieguldījums. Plānoju izvirzīt
risināmo problēmu katrai stundai šajā nedēļā,
lai veicinātu skolēnu diskusijas savā starpā un ar
mani.
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4. pielikums. Pilsētvides dabaszinātņu sniegumu līmeņu tabula
Pilsētvides dabaszinātņu un ilgtspējības kompetences apvienotas 11 pamatprasmju jomās un apkopotas vienā tabulā 4 dažādos sniegumu līmeņos.

Pamatprasmju joma

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

1

Attīsta zināšanas un izpratni par galvenajiem
dabaszinātņu problēmjautājumiem pilsētvidē
(tai skaitā saprot zinātniskās domāšanas un
pilsētvides pamatīpašības)

Nepieciešams attīstīt
izpratni par zinātnisku
domāšanu pilsētvides
kontekstā

Spēj noteikt zinātniskas
domāšanas elementus
un pilsētvides
izaicinājumus

Izmanto zinātnisko
domāšanu, lai saprastu
pilsētvides
izaicinājumus

2

Veic zinātniskās izziņas aktivitātes (tai skaitā
izvirza jautājumu, attīsta stratēģiju, izvēlas
metodiku, vāc un interpretē datus, formulē
secinājumus) pilsētvides kontekstā

Nepieciešams apgūt
zinātniskās izziņas
aktivitātes pilsētvidē

Nepieciešams atbalsts,
lai veiktu zinātniskās
izziņas aktivitātes
pilsētvidē

Izmanto atsevišķus
zinātniskās domāšanas
elementus, lai saprastu
pilsētvides
izaicinājumus
Ar nelielu atbalstu spēj
veikt zinātnisku izziņu
pilsētvidē

3

Izmanto sistēmisko domāšanu (analizē
Nepieciešamas papildus Saskata atsevišķas
sistēmas elementu savstarpējās mijiedarbības), zināšanas par cilvēka
cilvēka darbības sekas
lai izvērtētu cilvēka darbību sekas pilsētvidē
darbības sekām un
pilsētvidē
pilsētu kā sistēmu

Ar atbalstu izmanto
sistēmiskās domāšanas
elementus, lai izvērtētu
cilvēka darbību sekas
pilsētvidē

Izmanto sistēmisko
domāšanu, lai izvērtētu
cilvēka darbības sekas
pilsētvidē

4

Pielieto dabaszinātņu zināšanas, lai izprastu
dabas likumsakarības un sistēmas pilsētvidē

Izprot atsevišķas
dabisko sistēmu
pazīmes pilsētvidē

Patstāvīgi pielieto
dabaszinātņu zināšanas,
lai izprastu dabiskās
sistēmas pilsētā

Nepieciešamas papildus Spēj atpazīt atsevišķas
zināšanas par dabisko
dabisko sistēmu
sistēmu galvenajām
pazīmes pilsētvidē
pazīmēm
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Pastāvīgi veic zinātnisko
izziņu pilsētvides
kontekstā

Pamatprasmju joma

Pirmais līmenis

5

Izprot ilgtspējīgas pilsētas galvenās pazīmes

6

Spēj attīstīt dažādus nākotnes scenārijus
pilsētvidē, izmantojot dabaszinātņu zināšanas

7

Atpazīst uzvedību un vērtības, kas veicina
ilgtspējīgu nākotni

8

Spēj lēmumu pieņemšanā izmantot vērtību
perspektīvu, veikt izvēli integrējot zināšanas
ar personīgajām un sabiedrības vērtībām.

9

Izmanto zinātniskus pierādījumus, lai atšķirtu
ilgtspējīgas un neilgtspējīgas darbības
pilsētvidē

Otrais līmenis

Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Nepieciešamas papildus Spēj identificēt
zināšanas par
atsevišķas ilgtspējīgas
galvenajām ilgtspējīgas pilsētas pazīmes
pilsētas pazīmēm

Spēj atšķirt ilgtspējīgas
pilsētas no
neilgtspējīgām

Izprot galvenās
ilgtspējīgas pilsētas
pazīmes

Nepieciešams attīstīt
spēju domāt laika
perspektīvā pilsētas
kontekstā

Spēj izprast prognozes
pamatus un prognozēt
alternatīvus scenārijus,
izmantojot
dabaszinātņu zināšanas
Nepieciešamas papildus Atpazīst atsevišķas
zināšanas par vērtībām uzvedības un vērtības
ilgtspējības kontekstā
kas saistītas ar ilgtspēju

Spēj attīstīt idejas par
alternatīvām nākotnēm
un ar atbalstu izvērtē
tās, izmantojot
dabaszinātņu zināšanas
Atpazīst atsevišķas
uzvedības un vērtības,
kas veicina ilgtspējīgu
nākotni

Attīsta idejas un izprot
alternatīvas nākotnes
pilsētvidē, izmantojot
dabaszinātņu zināšanas

Nepieciešama izpratne
par zinātnisku faktu un
vērtību lomu lēmumu
pieņemšanā
Nepieciešama papildus
informācija par
ilgtspējīgām un
neilgtspējīgām
darbībām pilsētvidē

Nepieciešams atbalsts
lēmumu pieņemšanā
izmantot vērtību
perspektīvu
Atsevišķos gadījumos
vai ar atbalstu spēj
atšķirt ilgtspējīgas
darbības no
neilgtspējīgām,
izmantojot zinātniskus
pierādījumus

Spēj lēmumu
pieņemšanā izmantot
vērtību perspektīvu
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Saprot zinātnisku faktu
un vērtību lomu
lēmumu pieņemšanā
Spēj saprast atšķirību
starp ilgtspējīgām un
neilgtspējīgām
darbībām pilsētvidē

Atšķir uzvedību un
vērtības, kas veicina
ilgtspējīgu vai
neilgtspējīgu nākotni

Spēj atšķirt ilgtspējīgas
darbības no
neilgtspējīgām,
izmantojot zinātniskus
pierādījumus

Pamatprasmju joma

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

10 Zinātniskās domāšanas atbalstīta rīcība un
atbildība

Nepieciešams attīstīt
Izprot atbildīgu, uz
atbildību par savu rīcību zinātniskiem
pilsētvidē
pierādījumiem balstītu
rīcību pilsētvidē

11 Izvērtē piedāvātās izmaiņas pilsētā, balstoties
uz zinātnisko domāšanu

Nepieciešams pilnveidot Parāda prasmi izvērtēt
prasmi izvērtēt sekas
darbības sistēmās
darbībām tādās
kompleksās sistēmās kā
pilsēta
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Trešais līmenis

Ceturtais līmenis

Zina, kā rīkoties
atbildīgi, bet vēl
nepieciešams
praktizēties tās
īstenošanā
Spēj pielietot zinātnisko
domāšanu, lai novērtētu
veiktos uzlabojumus
pilsētvidē

Īsteno atbildīgu, uz
zinātniskiem
pierādījumiem balstītu
rīcību pilsētvidē
Izmanto zinātnisko
domāšanu, lai
piedāvātu veikt
uzlabojumus pilsētvidē

5.
pielikums.
Piemērs
sniegumu
pārveidošanai par pašvērtējuma rīku
Pamatprasmju joma
1

2

3

4

Attīsta zināšanas un izpratni par galvenajiem
dabaszinātņu problēmjautājumiem pilsētvidē (tai skaitā
saprot zinātniskās domāšanas un pilsētvides
pamatīpašības)
Veic zinātniskās izziņas aktivitātes (tai skaitā izvirza
jautājumu, attīsta stratēģiju, izvēlas metodiku, vāc un
interpretē datus, formulē secinājumus) pilsētvides
kontekstā
Izmanto sistēmisko domāšanu (analizē sistēmas elementu
savstarpējās mijiedarbības), lai izvērtētu cilvēka darbību
sekas pilsētvidē
Pielieto dabaszinātņu zināšanas, lai izprastu dabas
likumsakarības un sistēmas pilsētvidē
Izprot ilgtspējīgas pilsētas galvenās pazīmes

6

Spēj attīstīt dažādus nākotnes scenārijus pilsētvidē,
izmantojot dabaszinātņu zināšanas
Atpazīst uzvedību un vērtības, kas veicina ilgtspējīgu
nākotni
Spēj lēmumu pieņemšanā izmantot vērtību perspektīvu,
veikt izvēli integrējot zināšanas ar personīgajām un
sabiedrības vērtībām.

8

9

tabulas

Pierādījumi no darba stundās

5

7

līmeņu

Izmanto zinātniskus pierādījumus, lai atšķirtu ilgtspējīgas
un neilgtspējīgas darbības pilsētvidē

10 Zinātniskās domāšanas atbalstīta rīcība un atbildība
11 Izvērtē piedāvātās izmaiņas pilsētā, balstoties uz
zinātnisko domāšanu
Piezīme: Ja tabula tiks lietota skolēnu pašvērtējumam, formulējumi jāpielāgo skolēnu izpratnes
līmenim.
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6.pielikums. Pilsētvides dabaszinību pašvērtējuma rīki
Pamatojums
Pašvērtējums ir vērtēšanas nozīmīgākais aspekts. Lai iedzīvinātu jaunas zināšanas un kompetences,
skolēniem jāreflektē par savu mācīšanos. Pašvērtējuma pieredze ir svarīga “mācīšanas mācīties”
stratēģijas iedzīvināšanai(James et al., 2007). Pašvērtējuma rezultāts ir skolēns ar lielāku izpratni par
sevi un savu mācīšanos.
Skolēna pašvērtējums virzīts uz skolēna personības attīstību un attīstības dokumentēšanai
nepieciešamo prasmju apguvei. Pašvērtējumā skolēna progress tiek mērīts attiecībā pret skolēna
iepriekšējo sniegumu. Tas palīdz skolēniem būt motivētiem un iesaistītiem veido atbildību par savu
mācīšanos.
Spēja sevi novērtēt attīstās ar laiku un pieredzi (Cassidy, 2007). Ir svarīgi, lai skolotāji domātu, kā
darīt zināmu skolēniem vērtēšanas procesu, tādējādi veicinot skolēnu mācīšanos. Tāpēc skolotāji
palīdz skolēniem attīstīt viņu pašvērtējuma prasmes (īpaši ilgtspējas kompetencēm). Tas var notikt
diskusiju veidā ar skolēnu par viņa spēju sevi novērtēt, tādējādi sagatavojot skolēnu mūžizglītībai
Pašvērtējuma rīki
Projekts “Dabaszinātnes pilsētā” piedāvā vairākus skolēnu pašvērtējuma rīkus. Skolotājs var izvēlēties
vienu vai vairākus no tiem, lai sniegtu skolēniem pašvērtējuma pieredzi.
Seko piemēri rīkiem:
1. Pašvērtējuma jautājumi dažādiem nodarbības posmiem.
2. Likerta skala.
3. Diskusiju piramīda.
4. Zinu/ gribu uzzināt/ iemācījos tabula (3K tabula)
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I. REFLEKSIJAS JAUTĀJUMI DAŽĀDIEM NODARBĪBU POSMIEM
Skolēni atbild uz sekojošiem jautājumiem
1. posms. Ierosināt un noskaidrot
1. Šajā stundā manu ziņkāri rosināja ..........
2. Šajā stundā es iemācījos … … ….
3. Pēc šīs stundas man radās jautājums/jautājumi … … … …?
2. posms. Noteikt un precizēt
4. Izvirzot ideju mūsu klases turpmākiem pilsētvides pētījumiem man vislabāk patika/nepatika … …
5. Turpmākajam darbam mani iedvesmo … … ….
6. Šajās aktivitātēs es iemācījos … … ….
3. posms. Radīšana
7. Mūsu klases izpētes procesā es veicu šādus uzdevumus: … … ….
8. Mans darbs man šķita nozīmīgs, jo … … ….
9. Šajās aktivitātēs es iemācījos … … ….
10. Mana atbilde uz 1. posma jautājumu ir … … ….
vai
11. Mans izpētes jautājums ir mainījies, jo … … ….
4. posms. Komunikācija
12. Mūsu projekta lieliskākais/ bēdīgākais brīdis bija… … ….
13. Mana ziņa pasaulei ir … … ….
Piezīme skolotājam: Skolēni iedrošināti dalīties savās refleksijās ar klasesbiedriem (ja viņi to vēlas) un
pārrunāt tās, tā veicinot vienaudžu atgriezenisko saiti.
Piezīme skolotājam: Atkarībā no konkrētās nodarbības satura, skolotāji aicināti pievienot papildus
refleksijas jautājumus.
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II. Likerta skala
Piezīme skolotājam: Izdaliet to pirms un pēc pilsētvides pētījumiem, nevis pēc katra posma.

Noteikti nē

Drīzāk nē

Neesmu pārliecināts

Drīzāk Jā

Noteikti Jā

1.

(Izvēles) Vai esi informēts par kompetencēm*, kas nepieciešamas veselīgu pilsētu un zemu
oglekļu emisiju nākotnei**?
2. Vai esi informēts par iespejām apgūt dabaszinātnes Tavai nākotnes profesijai?
3. Vai esi apdomājis iespēju studēt dabaszinātnes?
4. Vai izproti pilsētu ilgtspējas problēmas un kā tās ir saistītas ar dabaszinātnēm?
*Šis jautājums ļauj skolotājam iepazīstināt skolēnus ar kompetenču jēdzienu. Var būt nepieciešams
organizēt ievadnodarbību par šo tēmu (atkarībā no skolēnu vecuma un iepriekšējās izpratnes par
kompetencēm).
**Skolotājs paskaidro zemu oglekļa emisiju jēdzienu.
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III. DISKUSIJU PIRAMĪDA
Piezīme skolotājam: Piramīda ir balstīta uz 8 ilgtspējas kompetencēm, kas definētas projekta
pedagoģiskajā ietvardokumentā un pievienotas 1. pielikumā . Piramīdu var izmantot kā pirms- un
pēc- novērtējuma rīku, nevis pēc katra mācību posma. Skolēniem var būt nepieciešama
ievadnodarbība kompetenču skaidrošanai (atkarībā no viņu vecuma).
Piezīme skolotājam: Skolēni ir aicināti pārdomāt zemāk uzskaitītās ilgtspējas kompetences un salikt
tās atbilstošos lauciņos.

Uzraksti vienu jautājumu, kas Tev
radies par ilgtspējas kompetencēm
Uzskaiti 2 kompetences, ko Tev
vajadzētu attīstīt labāk
Uzskaiti 3 kompetences,
Tavuprāt Tev piemīt

kas

1. Spēj saprast sistēmas un pielietot sistēmisku domāšanu (ievade, izvade, savienojumi,
cilpas, atgriezeniskā saite)29.
2. Izpratne par dabisko sistēmu darbību, ekoloģiskajiem un resursu pieejamības
ierobežojumiem30.
3. Spēja domāt laika perspektīvā - prognozēt, domāt par nākotni un plānot iepriekš.
4. Spēja domāt kritiski par vērtību jautājumiem31.
5. Spēja atšķirt skaitu, kvantitāti, kvalitāti un vērtību.
6. Spēja virzīties no apzināšanās uz zināšanām un rīcību.
7. Spēja attīstīt estētisku un līdzjūtīgu atbildes reakciju pret apkārtējo vidi.
8. Spēj lietot zināšanas, pētnieciskās prasmes, vērtēšanu, iztēli, un izvēlēties.

29

Skat. vairāk par progresu sistēmkompetencēs Vašingtonas pavalsts dabaszinātņu standartā.

.

31

Skat. The Common Cause Handbook.

27

IV. 3-K tabula
Piezīme skolotājam: Skolēni lieto tabulu, lai reflektētu par mācīto tēmu un noskaidrotu pie
skolotāja/klasesbiedriem neskaidros jautājumus (tabula tiek aizpildīta pamazām visa nodarbību
cikla garumā)
Pēc šīs nodarbības Ko es zinu par šo Ko es gribu zināt par šo Ko es esmu uzzināju,
man ir šāds jautājums: jautājumu?
jautājumu?
meklējot atbildi uz šo
jautājumu?

.
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