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Priekšvārds
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Mārīte Seile,

Pasaules izglītības foruma (the Education
World Forum) programmas direktors

Vai jūs esat ievērojuši, kā bērni noteiktā vecumā,
saskaroties ar sarežģītu situāciju, lēnām sāk saprast
ieguvumus, kas rodas, ja secīgi pamaina pa vienam
parametram? Tikai tādā veidā viņi var saprast un
sāk saprast katra parametra ietekmi. Daudzi bērni
iemācās šo pieeju rotaļājoties. Bet pirms šo fāzi
sasniegt, bērni un dažreiz arī pieaugušie, reaģējot
uz problēmām, rīkojas šķietami haotiski, gluži kā
meklējot adatu siena kaudzē.
Mans draugs, kas ir biomehāniskās podiatrijas
speciālists, stāstīja man par savu pieeju, lai
noskaidrotu diagnozi un izvēlētos piemērotāko
ārstēšanu. Ja kāds atnāk pie viņa un saka, ka
viņam ir stājas problēmas, mans draugs vispirms
vienkārši aprunājas ar pacientu. Pēc tam pacientu
lūdz apgulties, lai viņu izmeklētu. Tas, piemēram,
dod iespēju pārbaudīt, vai viena kāja nav garāka
par otru. Pēc tam draugs izmeklē pacientu stājas
pozīcijā, vērojot, kā viņš tur ķermeni, pārbauda stājas
līdzsvaru un komfortu. Pēc tam viņš vēro, kā pacients
staigā, nosakot, kā kustas katra kāja, kā pārvietojas
katra pēda un kāda ir gaita. Tad, kad ir iegūta šo četru
grupu informācija, viņš var sākt nojaust, kas tieši kait
pacientam. Protams, mans draugs šajā brīdī nebeidz
vākt informāciju un to analizēt. Viņš pacientam
piedāvā noteiktu rīcības programmu un, piemēram,
pēc sešām nedēļām tiekas ar viņu atkal, lai noteiktu,
kāda ir bijusi reakcija uz ieteikto risinājumu. Vizītes
laikā viņš pēta pārmaiņas, ja nepieciešams, pamaina
ieteikumus rīcībai un tā turpina, kamēr pacients ir
atveseļojies. Šāda pieeja ir pašsaprotama ārstniecībā
un var tik nosaukta par tās darba DNS.

Edurio izglītības konsultante

Ar draugu mēs pārrunājām, kā šāda informācijas
ievākšana no dažādiem avotiem un tās analīze
palīdz, lai veidotu uzticēšanos analīzei un ieteiktajam
rīcības plānam.
Mans pirmais piemērs apraksta pirmos soļus
informācijas lietošanā. Otrais piemērs ir daudz
sarežģītāks. Kā mēs jūtamies, vācot un analizējot
izglītībai nepieciešamos datus, lai uzlabotu savu
efektivitāti? Cik labi mēs izprotam datu vākšanas
procesu un izmantošanu, un cik precīza un labi
pārdomāta ir mūsu reakcija? Atzīstu, man ļoti
patīk medicīnas profesionāļu pieeja un tas, cik labi
ir integrēta datu vākšana un izmantošana viņu
darbā. Tāpēc es atbalstu šī bukleta izdošanu, jo tas
piedāvā idejas datu izmantošanai izglītībā. Es ceru,
ka tas veicinās rūpīgu datu vākšanu, informācijas
iegūšanu no šiem datiem, kas rezultēsies rīcībā un
uzlabojumos. Es ceru, ka tas veicinās pārdomātu
datu izmantošanu. Un es ceru, ka tas būs noderīgs
solis ceļā uz datos balstītu lēmumu pieņemšanas
kultūru starp skolēniem, vecākiem, skolotājiem,
izglītības iestāžu vadītājiem un politikas veidotājiem.
Iespējams, ka tad katra no šīm cilvēku grupām un
izglītības nozare kopumā būs spējīga baudīt daudzus
potenciālos ieguvumus no datu ievākšanas un
analīzes, un tā varētu kļūt par daļu arī no izglītības
DNS.

Daudzos cienījamos pētījumos atzīts, ka “izglītības
kvalitāte ir tik laba, cik labi ir skolotāji”. Arī ikdienas
sarunās, jo īpaši, kad bērnam jādodas 1. klasē,
vecāki mēģina saprast, kas būs klases audzinātāja,
skaidri apzinoties, cik tam ir milzīga loma, bet mūsu
izpratnes par to, kas tieši ir labs skolotājs, atšķiras.
Labs skolotājs lielā mērā vienlaikus ir gan mākslinieks,
gan amatnieks, gan zinātnieks.
Līdzīgi kā mākslinieks, labs skolotājs pārzina dažādas
metodes, bet sev atrod tās, kas der vislabāk tieši
viņam. Labs skolotājs izveido savu mācīšanas
filozofiju un stilu, viņš atklāj savu talantu un iemācās,
kā to radoši vislabāk izmantot tik daudzveidīgajās
situācijās klasēs, lai atrastu labāko pieeju katram
skolēnam. Labs mākslinieks spēj atšķirt smalkākās
krāsu nianses. Labs skolotājs spēj atšķir smalkākās
noskaņas nianses klasē.
Labs amatnieks nerodas vienā dienā. Viņš dienu no
dienas neatlaidīgi slīpē savu meistarību. Līdzīgi –
labs skolotājs dienu no dienas slīpē savas prasmes.
Un to ir iespējams izdarīt, tikai praktiski strādājot
klasē un nemitīgi mācoties no savām kļūdām un
sasniegumiem.
Līdzīgi kā zinātnieks, labs skolotājs seko jaunākajiem
pētījumiem un nepārtraukti izmēģina jaunas pieejas
un vāc datus, lai saprastu, vai vispār notiek ne tikai
mācīšana, bet arī mācīšanās, un kā skolēni mācās
labāk. Īsts zinātnieks spēj nošķirt viltus faktus un
viltus ziņas un māk atšķirt īstu pierādījumu no
tukšvārdības. Tāpat īsts skolotājs.

Gan labam māksliniekam, gan amatniekam, gan
zinātniekam, gan arī skolotājam emocionāla vai
racionāla atgriezeniskā saite ir ikdienas darba
sastāvdaļa, lai radītu emocionāli uzrunājošāku
gleznu; ideālu kurpju pāri; jaunu, nozīmīgu,
atklājumu; zinošu, prasmīgu un emocionāli un fiziski
inteliģentu skolēnu.
Skolu vadītāji, kas vēlas un māk veidot tādu vidi,
kurā mācību process veidojas ciešā sadarbībā
starp skolotājiem, skolēniem, vecākiem, atbalsta
personālu un kur šī sadarbība ir balstīta realitāti
atspoguļojošā informācijā, nešaubīgi rada milzu
priekšrocības skolēnu nākotnei.
Nav šaubu, ka lūgt viedokli un to uzklausīt ne
vienmēr ir viegli. Bet kā gan citādi izkļūt no savu
iedomu un stereotipu komfortablā slazda? Un kā gan
citādi skolēniem iemācīt atšķirt maldus no realitātes
un patiesi sagatavot viņus mērķtiecīgai un atbildīgai
pieaugušo dzīvei?

Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību

9

Atgriezeniskās saites kultūra
Ikvienam no mums gan personīgai, gan profesionālai
izaugsmei ceļā uz saviem mērķiem ir būtiski
pastāvīgi saņemt atgriezenisko saiti. Dažkārt tā
ir patīkama uzslava, bet citreiz – ne tik patīkama
kritika. Mērķtiecīgi izmantojot iegūto informāciju,
atgriezeniskā saite palīdz mums labāk saprast,
cik lielā mērā mūsu pašu priekšstati par sevi vai
paveikto sakrīt ar citu iesaistīto cilvēku redzējumu
un kas darāms tālāk. Atgriezeniskā saite arī palīdz
pilnveidoties, pamatīgāk iedziļinoties un labāk
saprotot likumsakarības.
Mūsu pieredze neapšaubāmi palīdz pieņemt
lēmumus. Tomēr tā var būt arī maldinoša, jo
situācijas, kuras šķietami izskatās līdzīgas, var tomēr
būt gana atšķirīgas un to risināšanai var nederēt
iepriekš izmantotās pieejas. Tādēļ pēc iespējas labāka
situācijas izpratne, kas balstīta nevis pieņēmumos
un tikai pagātnes pieredzē, bet arī attiecīgā brīža
realitātē, palīdz mums pieņemt labākus lēmumus.
Ļoti svarīgu lomu efektīva atgriezeniskā saite spēlē
mācīšanas un mācīšanās procesos.
Analizējot dažādu faktoru ietekmi uz mācību
procesu klasē, profesors Džons Hatijs (John Hattie)
savā grāmatā “Visible Learning for Teachers.
Maximizing Impact on Learning”*, balstoties vairāk
nekā 900 starptautisku meta-pētījumu datos, min
vissvarīgākās labam skolotājam nepieciešamās
īpašības. Starp tām ir arī prasmes
• koncentrēties uz piemērotas un savlaicīgas
atgriezeniskās saites sniegšanu, lai palīdzētu
skolēniem sasniegt stundas mērķus,
• iegūt atgriezenisko saiti par viņu mācīšanas
ietekmi uz katra skolēna izaugsmi un meistarību,
• fokusēties uz mācību procesa uztveri no skolēnu
skatupunkta, novērtējot viņu veiksmes mācību
procesā, atbalstot viņu centienus, sniedzot
atgriezenisko saiti par kļūdām un neveiksmīgi
izvēlētu virzienu.

Arī efektīvu skolu un skolu sistēmu attīstībai
profesionāla sadarbība starp iesaistītajām pusēm
un atgriezeniskās saites kultūras veidošana daudzos
starptautiskajos pētījumos tiek minēta kā viens no
vissvarīgākajiem priekšnoteikumiem.
Visbiežāk
izmantotā
atgriezeniskās
saites
informācija gan skolās, gan pašvaldībās, gan valsts
līmenī ir skolēnu atzīmes. Tā ir vērtīga informācija,
tomēr nesniedz pietiekamu informāciju par norisēm
skolā. Skolotāji saņem vairāk tiešas atgriezeniskās
saites mācību procesā, klases stundās, kā arī sarunās
ar skolēniem un ģimenēm, bet bieži vien tā paliek
tikai viņu zināšanai un netiek pilnvērtīgi izmantota
visas skolas vai pašvaldības mērogā.
Pilnvērtīgas
atgriezeniskās
saites
kultūras
īstenošanā gan individuālu skolotāju, gan skolu,
gan pašvaldību, gan reģionu līmenī slēpjas milzīgs
potenciāls, lai katram skolēnam nodrošinātu
arvien pilnvērtīgāku un efektīvāku mācīšanās
pieredzi. Galvenais atgriezeniskās saites mērķis ir
sniegt informāciju skolotājiem, skolu vadītājiem,
izglītības politikas veidotājiem, lai labāk saprastu,
kas jāmaina vai jāsaglabā rīcībā, virzoties uz saviem
profesionālajiem vai skolas, vai pašvaldības mērķiem.
Diemžēl,
piemēram,
OECD
Starptautiskajā
mācību vides pētījumā** vairāk nekā puse skolotāju
norāda, ka aptaujā iesaistītajās skolās eksistējošās
atgriezeniskās saites sistēmas darbojas tikai
administratīvām vajadzībām, nevis lai nodrošinātu
uzlabojumus skolā. Latvijā gandrīz puse šo skolotāju
ir snieguši šādu vērtējumu.
Šajā
rokasgrāmatā
autori
sniedz
ieskatu
pamatprincipos, kas var palīdzēt izglītības sistēmā
veidot atgriezeniskās saites kultūru, izmantojot
aptaujas.

* Hattie, J. (2012) Visible Learning for Teachers. Maximising Impact on Learning. Abingdon: Routledge.
** OECD (2014) TALIS 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning, TALIS, OECD Publishing.
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Aptauju izmantošana, lai iegūtu vairāk vērtīgu datu

Mācīšanās no atgriezeniskās saites

Analizējot pēc iespējas daudzveidīgu informāciju, piemēram, skolēnu sekmes, novērojumus mācību stundās
un iesaistīto pušu viedokļus, iespējams rast pilnvērtīgu un līdzsvarotu viedokli par norisēm skolā un mācību
procesa efektivitāti. Aptaujas ir viens no svarīgiem informācijas iegūšanas veidiem, ko izmantot, lai labāk
izprastu skolēnu mācīšanās pieredzi, vecāku un skolotāju viedokli.

Atgriezeniskā saite ir īpaši vērtīga, ja tā ir iegūta, skaidri apzinoties mērķus tās ievākšanai, un ja iegūtā
informācija tiek izmantota rīcībā, lai šos mērķus sasniegtu. Analizējot situāciju vai kāda procesa attīstību ilgākā
laika periodā, ļoti svarīgi informāciju iegūt pietiekami regulāri, balstoties iepriekš izdarītajos secinājumos.
Mācīšanās no atgriezeniskās saites, izmantojot aptaujas, vislabāk notiek, mērķtiecīgi atkārtojot ciklu:

Anonīmas aptaujas sniedz papildu vērtību, ļaujot daudziem bērniem un pieaugušajiem izteikties brīvāk, nekā
tas būtu iespējams klātienes sarunā.
Šajā rokasgrāmatā balstīsimies Edurio sistēmas piedāvātajās iespējās datu ievākšanā un analīzē, tomēr
kvalitatīvu anketēšanu var veikt, arī izmantojot papīra anketas un citas elektroniskās sistēmas. Katrai aptauju
ievākšanas metodei ir savas stiprās puses: piemēram, papīra anketas ir iespējams izdalīt respondentiem bez
īpašu ierīču uzstādīšanas. Tomēr jārēķinās, ka datu apstrādei un informācijas analīzei vajadzēs diezgan daudz
laika. Ja respondentiem, lai atbildētu uz jautājumiem, ir iespēja izmantot datorus vai viedtālruņus ar interneta
pieslēgumu, tad pēc tam analizēt datus būs daudz vieglāk un ātrāk, izmantojot elektroniskās aptauju
veikšanas platformas, kas ļauj sekot rezultātiem tiešsaistē un ar kuru palīdzību iespējams nekavējoties iegūt
datu analīzi, tos filtrējot nepieciešamajās grupās.
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mērķus

Sagatavojiet
aptauju un ievāciet
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Izpētiet
atgriezenisko
saiti

Izprotiet
atgriezenisko
saiti

Rīkojieties

Pārskatiet
iegūto pieredzi
un turpiniet

Atgriezeniskā saite noder, lai labāk izprastu situāciju gan pirms kāda procesa sākšanas, gan tā laikā, kā arī lai
novērtētu sasniegto rezultātu.
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Izprotiet
atgriezenisko
saiti
palīdz izprast pašreizējo situāciju,
balstoties uz respondentu viedokli

apkopo informāciju par respondentu
viedokli kāda procesa starpposmā,
lai, ņemot to vērā, pieņemtu
lēmumus turpmākai rīcībai

veic snieguma vai situācijas
novērtējumu kāda procesa
noslēgumā

Detalizētāk aplūkosim mērķtiecīga atgriezeniskās saites ievākšanas
procesa soļus, organizējot aptaujas.

4

1
5
6

12

1. solis. Nosakiet aptaujas mērķus

Aptaujai vajadzētu būt nevis pašmērķim, bet gan līdzeklim, lai iegūtu papildu informāciju tālākai rīcībai saskaņā
ar jūsu mērķiem. Skaidrība par to, kāpēc aptauja tiek veikta, palīdzēs to izveidot precīzu un koncentrētu. Līdz
ar to palielināsies varbūtība, ka iegūtā informācija būs patiesi noderīga - ka būs uzdoti īstie jautājumi īstajiem
cilvēkiem īstajā laikā.

Pirms sākat aptauju, atbildiet uz turpmākajiem jautājumiem

Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību

1. solis. Nosakiet aptaujas mērķus

Respondenti

Ne vienmēr ir nepieciešams aptaujāt visus izglītības procesā
iesaistītos. Piemēram, skolēnu vecāki visticamāk nespēs atbildēt
uz jautājumiem par sadarbību starp skolotājiem, bet būs
vispiemērotākie respondenti jautājumiem par vecāku sapulcēm.

Kuru cilvēku viedokli vēlamies noskaidrot? Kāpēc?
skolēni
vecāki

Aptaujas saturs

Ir nepieciešams skaidri izvirzīt tēmas, par ko veikt aptauju: aptauja,
kas virspusēji pieskaras daudzām tēmām, būs mazāk noderīga kā
aptauja par vienu konkrētu tēmu – turklāt tādu, par kuru pašlaik jums
pietrūkst informācijas.

skolotāji
skolas administrācija

Ko mēs jau zinām par interesējošo tēmu?

Rezultāti un rīcība

Vislielākās grūtības aptaujāšanas procesā rodas pēc datu ievākšanas –
ir grūti pieņemt lēmumus, ko ar tiem darīt tālāk. Tāpēc iesakām jau
aptaujas veidošanas laikā iezīmēt aprises tālākajai rīcībai – ja tā nav
skaidra, vēlreiz jānovērtē, vai aptauja tiešām ir nepieciešama.

Ko mēs vēlamies uzzināt?
Kādam nolūkam aptaujas rezultāti varētu būt noderīgi? Kāpēc?

Kāpēc tas ir svarīgi?
Ko darīsim ar rezultātiem?

Vai tā būs atgriezeniskā saite

Kā un kam prezentēsim rezultātus?

diagnostikai pirms kāda procesa uzsākšanas
informācijai procesa starpposmā

Kādas darbības veiksim, balstoties uz iegūto informāciju?

informācijai procesa noslēgumā

Kāda ir mūsu hipotēze aptaujas rezultātiem?

Aptaujas mērķi
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2. solis. Sagatavojiet aptauju un
ievāciet atgriezenisko saiti

Veidojot aptauju, jūs varat pielāgot citu iepriekš sagatavotus jautājumus, kas atbilst jūsu mērķiem, vai
izstrādāt jaunus. Sagatavojot aptauju, pievērsiet uzmanību šīm labās prakses vadlīnijām!

Ieteikumi aptaujas jautājumu un atbilžu izveidei
Kā formulēt jautājumus

2. solis. Sagatavojiet aptauju un ievāciet atgriezenisko saiti

Uzdodiet jautājumus, par ko respondenti
ir kompetenti atbildēt

Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību

Neapvienojiet vienā jautājumā divus

NEPAREIZI

NEPAREIZI
Vai Tavs skolotājs labi organizē savu
darbu?

Cik bieži Jūs sniedzat un saņemat
atgriezenisko saiti no citiem Jūsu
skolas skolotājiem?

PAREIZI
Aptaujas sākumā uzdodiet jautājumus par vissvarīgākajām tēmām

Vai Tavs skolotājs mācību stundas
sāk laikā?

PAREIZI
Cik bieži jūs sniedzat atgriezenisko saiti
citiem Jūsu skolas skolotājiem?
Cik bieži Jūs saņemat atgriezenisko saiti
no citiem Jūsu skolas skolotājiem?

Pārliecinieties, ka ir skaidri saprotams, par kādu laika periodu ir
attiecīgais jautājums

Izvairieties no ievirzošiem jautājumiem
Veidojiet pēc iespējas konkrētākus un
viennozīmīgi saprotamus jautājumus, ja
vēlaties noskaidrot precīzus iemeslus

NEPAREIZI
Izmantojiet skaidru formulējumu – bez saīsinājumiem
un svešvārdiem

Vai Jūs piekrītat apgalvojumam, ka skolas
vadība pret Jums izturas ar cieņu?

PAREIZI
Pievērsiet uzmanību niansēm un kontekstam, novēršot
jebkādas nepareizas interpretācijas un pārpratumus

Vai Jūs piekrītat vai nepiekrītat
apgalvojumam, ka skolas vadība pret
Jums izturas ar cieņu?

NEPAREIZI
Cik bieži Jūsu stundas tiek traucētas?

PAREIZI
Cik bieži Jūsu stundas tiek traucētas
apkārtējo trokšņu dēļ?

Pārliecinieties, ka visi jautājumi attiecas uz visiem respondentiem
Izvairieties no dubultā nolieguma

Izmantojiet respondentu vecumam un pieredzei
piemērotus formulējumus

NEPAREIZI
Mans skolotājs neizturas pret mani
ar necieņu.

Raugieties, lai jautājumi emocionāli neaizskartu kādu
respondentu grupu

PAREIZI
Mans skolotājs izturas pret mani ar cieņu.

Izvairieties no „apgrieztā vērtējuma”
jautājumiem. Tos parasti iekļauj, lai noturētu
respondentu uzmanību, bet šie jautājumi
parasti samazina aptaujas datu ticamību

NEPAREIZI
Mūsu klase neuzvedas tā, kā to vēlas
mūsu skolotājs.

PAREIZI
Pārliecinieties, ka visi respondenti pietiekami labi zina valodu, kurā
aptauja sagatavota

Mūsu klase uzvedas tā, kā to vēlas
mūsu skolotājs.
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Kā formulēt atbildes
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Noderīgas atbilžu kategorijas
Izmantojiet līdzsvarotu skalu (t.i., vienādu
skaitu pozitīvo un negatīvo atbilžu)

Atbilžu alternatīvām jābūt pilnīgām un
savstarpēji izslēdzošām
Cik seminārus jūs šajā pusgadā
apmeklējāt?

NEPAREIZI

Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību
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Ja jūs vēlaties zināt, cik bieži kaut kas notiek, varat lūgt norādīt precīzu skaitu vai jautāt:
„Cik bieži…” un izvēlēties kādu no šīm vai līdzīgām kategorijām

Kā jūs vērtējat bibliotēkas resursus?

NEPAREIZI

PAREIZI

PAREIZI

PAREIZI
Gandrīz nekad

Nekad

Nekad

Gandrīz nekad

Nekad

Laiku pa laikam

Gandrīz nekad

Reti

Reti

Laiku pa laikam
Vienmēr

1-2

0

Apmierinoši

Vāji

Dažreiz

Dažreiz

Dažreiz

Dažreiz

2-3

1-2

Labi

Apmierinoši

Bieži

Diezgan bieži

Lielākoties

Bieži

3 vai vairāk

3-4

Teicami

Vidēji

Nezinu

Ļoti bieži

Vienmēr

Ļoti bieži

Labi

5 vai vairāk

Teicami
Vidējais atbilžu variants (vidēji; ne labi, ne slikti; dažreiz palīdz, dažreiz nē u.tml.) paredzēts situācijām, kad
respondentam ir viedoklis par uzdoto jautājumu, bet viņš nespēj precīzi novērtēt, vai viņa viedoklis ir vairāk
pozitīvs vai negatīvs.
Savukārt atbilžu varianti “nezinu”, “uz mani tas neattiecas”, “nevēlos atbildēt”, “grūti pateikt” u.tml. paredzēti
situācijām, kad respondentam par attiecīgo jautājumu nav viedokļa vai viņš nevēlas atbildēt. Šādi atbilžu
varianti jānovieto atbilžu skalā kā pēdējie, nevis vidū.
Pievienojiet šādus atbilžu variantus jautājumiem, ja jūs paredzat, ka starp respondentiem varētu būt cilvēki,
a) uz kuriem konkrētais jautājums neattiecas (“Uz mani tas neattiecas”, “Neesmu piedalījies”),
b) kas varētu justies nepietiekami informēti, lai atbildētu (“Grūti pateikt”, “Nav viedokļa”),
c) kas varētu justies tā, ka jautājums ir pārāk personisks un viņi nevēlas to komentēt (“Nevēlos atbildēt”).
Tomēr nav vēlams veidot tādu aptauju, kur katram jautājumam ir šāds izslēdzošs atbilžu variants. Tas var
radīt respondentos vēlmi neiedziļināties aptaujas jautājumos un atbildēt pavirši.

NEPAREIZI

PAREIZI

Ja vēlaties uzzināt cilvēku sajūtu līmeni, viņu attieksmi vai pārliecības pakāpi, varat jautāt:
„Cik lielā mērā…” un izvēlēties kādu no šīm vai līdzīgām kategorijām

PAREIZI
Labi sagatavots

Neapmierināts

Nepiekrītu

Ļoti vāji

Piekrītu

Drīzāk labi
sagatavots

Drīzāk
neapmierināts

Drīzāk nepiekrītu

Vāji

Drīzāk piekrītu

Viduvēji

Neitrāli

Ne piekrītu,
ne nepiekrītu

Drīzāk nepiekrītu

Vidēji
sagatavots

Labi

Nepiekrītu

Ļoti labi

Grūti pateikt

Drīzāk slikti
sagatavots
Slikti sagatavots

Drīzāk
apmierināts

Nepiekrītu

Nepiekrītu

Drīzāk nepiekrītu

Drīzāk nepiekrītu

Drīzāk nepiekrītu

Grūti pateikt

Drīzāk piekrītu

Ne piekrītu, ne nepiekrītu

Drīzāk piekrītu

Piekrītu

Drīzāk piekrītu

Piekrītu

Grūti pateikt

Piekrītu

Piekrītu

Apmierināts

PAREIZI

Nepiekrītu

Drīzāk piekrītu

PAREIZI
Ja vēlaties noskaidrot cilvēku
nodomus vai vēlmes, varat jautāt:
„Vai jūs sagaidāt, ka…” un izvēlēties
kādu no šīm vai līdzīgām kategorijām

Noteikti nē
Drīzāk nē
Drīzāk jā
Noteikti jā
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Ieteikumi aptaujas īstenošanai

Veidojot aptauju, var iekļaut arī atvērtos jautājumus, lūdzot respondentiem detalizētāk paskaidrot viedokli.
Atvērtie jautājumi dod iespēju respondentiem izmantot tādu izteiksmes formu, kas viņiem tuvāka un

1. SADARBĪBA

precīzāk apraksta viņu viedokli, neierobežojot izvēli starp noteiktām atbildēm.

• Pārrunājiet ar kolēģiem plānotos aptaujas
mērķus un saturu.

• Centieties iegūt kolēģu atbalstu aptaujas
veikšanai.

• Ja nepieciešams, pēc sarunām precizējiet tos.

• Uzklausiet kolēģu pieredzi, kas varētu būt
noderīga aptaujas veikšanā.

• Atvērtajiem jautājumiem jābūt precīziem un mērķtiecīgiem, lai nodrošinātu, ka atbildes ir pēc iespējas
saistītas ar tēmu, kas atbilst aptaujas mērķiem. Pārāk vispārīgi formulēts atvērtais jautājums sniegs
plašu atbilžu loku, no kurām daudzas var neattiekties uz galveno aptaujas tēmu.
• Izmantojiet tik daudz atvērto jautājumu, lai jūs spētu tos pēc aptaujas beigām patiešām arī izlasīt un
izanalizēt.

2. APTAUJAS STRUKTŪRA

• Ņemiet vērā, ka parasti respondenti ne labprāt atbild uz daudziem atvērtajiem jautājumiem. Ja to ir
pārāk daudz, tad respondenti mēdz aptauju nepabeigt – izmantojiet izvēļu jautājumus atvērto jautājumu
vietā, ja tas ir iespējams.

• Pievērsiet uzmanību aptaujas garumam. Labāk
izveidot dažas īsākas aptaujas nekā vienu garu
aptauju, kurā mēģināts aptvert pārāk daudz. Ja
aptauja ir pārāk gara, respondentiem var apnikt
to pildīt.

• Pārdomājiet jautājumu secību aptaujā.
Nenovietojiet jautājumus, kas var izraisīt
spēcīgāku emocionālo reakciju aptaujas sākumā,
jo tas var ietekmēt respondentu objektivitāti
nākamajos jautājumos.

• Ietveriet tikai tādus jautājumus, kas atbilst
aptaujas mērķiem. Atmetiet ziņkārību un „nebūtu
slikti uzzināt” jautājumus, kas pagarina aptauju.

• Izmēģiniet aptauju pirms lietošanas ar
plānotajiem respondentiem līdzīgu grupu,
lai pārliecinātos, ka jautājumi un atbildes tiek
uztverti tā, kā plānots. Precizējiet aptauju, ja
nepieciešams.

• Novietojiet atvērtos jautājumus tuvāk aptaujas beigām. Prakse liecina, ka respondentu skaits pēc
atvērtajiem jautājumiem mēdz samazināties.

Atvērto jautājumu piemēri

• Nepieciešamības gadījumā iekļaujiet jautājumu
skaidrojumus, lai nodrošinātu, ka katrs
respondents precīzi saprot uzdoto jautājumu.

Lūdzu, ierakstiet...
Komentējiet...

3. LOĢISTIKA

Lūdzu, detalizētāk pastāstiet par…

• Izlemiet, kad tiks veikta aptauja. Ņemiet vērā
respondentu darba slodzi - nebūtu labi aptaujas
rīkot laikā, kad respondenti ir ļoti aizņemti ar
citiem pienākumiem, piemēram, eksāmenu laikā.

Aprakstiet galvenos iemeslus…
Nosauciet trīs galvenos iemeslus...
Ja jums ir radušies papildu komentāri par šajā aptaujā iekļautajiem
jautājumiem, lūdzu, uzrakstiet tos…

Izvairieties no pieņēmumiem par
respondentu viedokli

NEPAREIZI

Neapvienojiet vienā jautājumā divus

NEPAREIZI

Paskaidro, kāpēc Tev patīk mācīties
mūsu skolā.

PAREIZI
Paskaidro, kāpēc Tev patīk vai nepatīk
mācīties mūsu skolā.

• Izlemiet, kur tiks veikta aptauja. Vai respondenti
to pildīs individuāli sev ērtā vietā un laikā, vai arī
tā tiks organizēta respondentu grupai vienuviet.
Ja vienuviet - pārbaudiet, vai telpa ir pieejama un
vai tur ir viss nepieciešamais aprīkojums.

• Jau laikus ieplānojiet un padomājiet par
tehnoloģijām, kas nepieciešamas – piemēram,
rezervējiet datorklasi, uzlādējiet planšetdatorus.
Esiet gatavi situācijai, ja elektroniskas aptaujas
laikā tomēr rodas tehniskas problēmas.
• Ja aptauja būs jāaizpilda uz papīra,
pārliecinieties, lai tā būtu sagatavota pietiekamā
eksemplāru skaitā un lai būtu nodrošināti
rakstāmpiederumi.
• Izvēdiniet telpu pirms aptaujas sākšanas.

4. KOMUNIKĀCIJA

Nosauc trīs lietas, kas Tev visvairāk patīk
Tavā skolā un tās skolotājos.

PAREIZI
Nosauc trīs lietas, kas Tev visvairāk patīk
Tavā skolā.

• Informējiet respondentus par aptaujas mērķi.
Paskaidrojiet, kāpēc vēlaties ievākt datus.

• Informējiet respondentus par aptaujas veikšanas
termiņu, ja tā nenotiek visiem kopīgi vienā laikā.

• Uzsveriet godīgas atgriezeniskās saites nozīmi.

• Informējiet respondentus par nākamajiem
soļiem un plānoto rīcību pēc aptauju rezultātu
saņemšanas.

• Informējiet respondentus par to, vai aptauja ir
anonīma vai nē.

• Izpildiet solījumus!
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Aplūkojot aptaujas rezultātus, jums jāizvēlas, ar ko sākt analizēt datus, lai nonāktu pie jēgpilna rezultāta. Vēlams tos analizēt, paturot prātā aptaujai izvirzītos mērķus. Lūk, daži ieteikumi pirmajiem soļiem:
Kurās aptaujas jomās ir augstākie rezultāti?

Kurām respondentu grupām ir visaugstākie
rezultāti?

Cik lielā mērā aptaujas rezultāti apstiprina
vai neapstiprina aptaujai sākumā izvirzīto
hipotēzi?

Kuri rezultāti saskan ar iepriekš prognozēto?

Kurās aptaujas jomās ir zemākie rezultāti?

Kurām respondentu grupām ir viszemākie
rezultāti?

Kādi ir rezultāti jums vissvarīgākajās jomās
saskaņā ar aptaujas sākumā izvirzītajiem
mērķiem?

Vai ir kādi pārsteidzoši rezultāti?

Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību
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21

Sadarbība ar kolēģiem, skolotājiem, vecākiem rezultātu analīzē un lēmumu pieņemšanā par nākamajiem
soļiem piešķir aptaujas rezultātiem patiesu vērtību. Svarīga procesa sastāvdaļa ir aptaujas rezultātu
paziņošana.

Padomi aptaujas rezultātu paziņošanai
ESIET ATKLĀTS
Aptaujas rezultātu paziņošanā ir ļoti svarīgi būt godīgam. Nemēģiniet padarīt rezultātus labākus vai
sliktākus, nekā tie ir. Runājiet atklāti par rezultātiem un nesāciet tos interpretēt. Tas, kā jūs runājat
par aptaujas rezultātiem, nosaka gaisotni, vai turpmāk saņemsiet godīgu atgriezenisko saiti un idejas
uzlabojumiem. Atvērtība veido uzticēšanos.

ESIET MĒRĶTIECĪGS

NEVAINOJIET RESPONDENTUS

Atgādiniet par aptaujas mērķiem un norisi kad notika aptauja, kas piedalījās, kāda bija
respondentu aktivitāte. Paskaidrojiet, kā plānots
izmantot aptaujas rezultātus un kāpēc tie ir
svarīgi.

Respondentiem nekad nevajadzētu justies tā,
it kā viņu atbildes aptaujas laikā būtu bijušas
aplamas – mēģiniet saprast, kāpēc respondenti
atbildējuši tā, kā to darījuši. Atgriezeniskā saite
liek visiem iesaistītajiem uzklausīt visdažādākos
viedokļus

IZSAKIETIES SKAIDRI

NEAPSPRIEDIET, KURAM IR
TAISNĪBA UN KURAM NAV

Stāstot par rezultātiem, izsakieties iespējami
skaidrāk un kodolīgāk. Izvairieties no
svešvārdiem un komentāriem, kas var radīt
neskaidrības.

Kategorizēšana pareizās un nepareizās atbildēs
sniedz vēstījumu, ka ne visu respondentu
viedoklis un pieredze tiek uzskatīta par derīgu.

ESIET OBJEKTĪVS

NEMĒĢINIET MAINĪT VIEDOKLI

Stāstot par aptaujas rezultātiem, esiet pēc
iespējas neitrālāks. Izklāstiet iegūtos datus,
nenorādot personīgo viedokli.

Pat tad ja jūs neesat apmierināts ar iegūtajiem
rezultātiem, pieņemiet tos un nemēģiniet
mainīt respondentu viedokli.

IEDROŠINIET

ROSINIET RĪCĪBAI

Apspriežot aptaujas rezultātus, aiciniet
respondentus izteikt viedokli. Pārliecinieties, ka
respondenti sajūt, ka jūs runājat ar viņiem, nevis
par viņiem. Tas palīdzēs veicināt sarunu.

Veiciniet diskusiju par rezultātiem, lai
noskaidrotu, kāda papildu informācija vēl
nepieciešama, lai labāk izprastu aptaujas
rezultātus, vai kādas izmaiņas jūsu organizācijā
jāveic vispirms.

Kāda papildu informācija ir nepieciešama, lai labāk izprastu kādu no aptaujas jomām?

VIENOJIETIES PAR NĀKAMAJIEM SOĻIEM
Aptaujai būs jēga tikai tad, ja sekos pārdomāta un savlaicīga rīcība.
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Strādājot ar anketām, kas aizpildītas papīra formātā, vajadzēs vairāk resursu datu apkopošanai un
vizualizācijai – visbiežāk šos datus apstrādā elektroniski, lai spētu uztvert kopsakarības, ne tikai anketas pa
vienai. Izmantojot elektroniskās atgriezeniskās saites ievākšanas platformas, aptaujas dati nekavējoties tiek
apkopoti. Tā jūs uzreiz varat konstatēt pētīto aspektu stiprās un vājās puses.

Ko es redzu?

Turpmāk apskatīsim vairākus piemērus, kā Edurio izmantojušas dažādas izglītības organizācijas.

Par ko tas liek domāt?

Piemērs
Izmantojot dažādus filtrus, iespējams labāk izprast rezultātus attiecībā uz
konkrētu klasi, skolu, mācību priekšmetu, skolotāju vai skolēnu grupu.

Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību

Šajā piemērā redzam, ka 60% 10. klases skolēnu uzskata, ka vēstures stundās analizē kļūdas vienmēr vai bieži,
un 20% to apgalvo par ķīmijas stundām.

Rādītājs par vēstures stundām ir diezgan labs, jo 60% skolēnu ir novērtējuši, ka vēstures stundās kļūdas tiek
analizētas vienmēr vai bieži, un neviens skolēns nav novērtējis, ka kļūdas netiek analizētas nekad. Turpretim
ķīmijas stundās tikai 20% skolēnu ir novērtējuši, ka ķīmijas stundās kļūdas tiek analizētas bieži, savukārt 20%
skolēnu ir novērtējuši, ka kļūdas netiek analizētas nekad, un 40% novērtējuši, ka tās tiek analizētas reti. Ar šo
situāciju būtu nepieciešams iepazīties padziļināti.

Ko man vēl vajadzētu uzzināt?

Cik bieži jūs klasē analizējat kļūdas?
Priekšmeti
Vienmēr

10%

Ķīmija

Bieži

50%

Sociālās zinības

Dažreiz

35%

Vēsture

Reti

5%

Nekad

0%

Klases

• Kā uz šo pašu jautājumu atbild šo skolotāju citu klašu skolēni? Vai situācija ir līdzīga vai atšķirīga?
• Kā paši skolotāji vērtē rezultātu?
• Kā kļūdu labošana aprakstīta piezīmēs pēc stundu vērošanas?
• Kādas ir vecāku atsauksmes?

Kādi ir iespējamie risinājumi, kad situācija būs noskaidrota?
• Skolotāju savstarpēja dalīšanās pieredzē par kļūdu analīzi.

10.a

• Profesionālās pilnveides nodarbības.

10.b

• Individuāla stundu vērošana un analīze.

Cik bieži jūs klasē analizējat kļūdas?
Priekšmeti
Vienmēr

0%

Ķīmija

Bieži

20%

Sociālās zinības

Dažreiz

20%

Reti

40%

Nekad

20%

Vēsture

Klases
10.a
10.b
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Piemērs

Piemērs

Vai Tu saproti, kur stundās apgūtais tiek izmantots dzīvē?
Nē, nekad

Gandrīz nekad

Reizēm

25

Gandrīz vienmēr

Vai pēdējā mēneša laikā par Tevi skolā kāds ir ņirgājies?
Jā, vienmēr

Ķīmija
Sociālās zinības

Jā, ļoti bieži

Bieži

Reizēm

Reti

Nekad

Nav speciālās
izglītības
vajadzības

Vēsture

Ir speciālās
izglītības
vajadzības

Ko es redzu?

Ko es redzu?

Vairums skolēnu aptaujā norāda, ka viņi nekad vai gandrīz nekad nesaprot, kur vēstures (60% respondentu)
un sociālo zinību (55% respondentu) stundās apgūtais tiek izmantots ārpus mācību stundām. Ķīmijas stundās
rezultāts ir daudz labāks, tomēr arī tajās 35% skolēnu neredz sasaisti ar dzīvi ārpus skolas.

Vairāk nekā 20% skolēnu norāda, ka viņi pēdējā mēneša laikā ir bijuši pazemoti vai par viņiem kāds ir ņirgājies.
Bērniem ar īpašām vajadzībām šis rādītājs ir vēl lielāks - 30%.

Par ko tas liek domāt?

Par ko tas liek domāt?
Līdz ar to iespējams, ka ļoti lielai skolēnu daļai pietrūkst motivācijas vēsturi un sociālās zinības apgūt labi.

Šī ir patiesi uztraucoša informācija. Bija skaidrs, ka ir atsevišķi apcelšanas gadījumi, bet nedomājām, ka
rezultāts būs tik slikts.

Ko man vēl vajadzētu uzzināt?

Ko man vēl vajadzētu uzzināt?

• Kādi bija rezultāti, atbildot uz šo jautājumu, dažādos laika periodos (piemēram, pagājušajā mācību gadā,
1. semestrī)?
• Kā paši skolotāji vērtē rezultātu?
• Kādi ir secinājumi pēc stundu vērošanas?

Kādi ir iespējamie risinājumi, kad situācija būs noskaidrota?
• Skolotāju savstarpēja dalīšanās pieredzē par tēmu sasaisti ar dzīvi ārpus skolas.
• Profesionālās pilnveides nodarbības par daudzveidīgām mācību metodēm.
• Individuāla stundu vērošana un analīze.
• Mācību satura pārstrukturēšana.
• Vietējo uzņēmēju un aktīvo vecāku iesaistīšana, aicinot uz mācību stundām vai viesojoties viņu darba
vietās.
• Datu bāzes izveidošana skolotājiem, lai dalītos ar labās prakses piemēriem.
• Bibliotēkas resursu papildināšana ar piemērotām filmām un citiem resursiem.

• Kā izskatās rezultāti dažādām klasēm?
• Vai ir atšķirības starp zēnu un meiteņu atbildēm?
• Vai skolēni tiek apcelti stundu vai starpbrīžu laikā, vai ceļā no un uz mājām?
• Kāds ir vecāku viedoklis?

Kādi ir iespējamie risinājumi, kad situācija būs noskaidrota?
• Pārrunāt ar skolotājiem viņu vērojumus.
• Pārrunāt ar klases audzinātājiem viņu vērojumus.
• Pārrunāt aptaujas rezultātus un iespējamos risinājumus ar skolēnu pašpārvaldi.
• Skolā rīkot filmu vakarus, kas emocionāli varētu uzrunāt skolēnus.
• Izstrādāt rīcības plānu apcelšanas gadījumu novēršanai.
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Piemērs
Pirmie aptauju rezultāti ir ļoti svarīgs informācijas avots, tomēr ar tiem bieži vien nepietiek, lai pilnvērtīgi

Skolotāja
Anna Liepa

Skolotājs
Jānis Ozols

Vēsture

Matemātika

izprastu situāciju un noskaidrotu problēmas patieso cēloni. Tāpēc, ja nepieciešams:

• salīdziniet tos ar stundu vērojumu secinājumiem,

9.a

9.a

9.b

Pirms sāc darbu, cik bieži Tu saproti, kā
skolotājs vērtēs Tavu darbu?

3.0

4.2

4.0

Cik bieži Tu saproti, kāpēc esi saņēmis tieši
šādu, nevis augstāku vai zemāku vērtējumu?

2.3

4.0

3.9

Cik bieži jūs klasē analizējat kļūdas?

3.1

4.8

4.5

• salīdziniet tos ar skolēnu mācību sasniegumu rezultātiem,
• salīdziniet tos ar klātienes sarunās dzirdēto vai
• veiciet kāda faktora padziļinātu izpēti,
• salīdziniet tos ar citiem datu avotiem, piemēram, ar stundu kavējumu statistiku,
tālākās izglītības vai darba izvēļu statistiku u. c.

Vispilnvērtīgākā skolēnu izaugsme ir iespējama, ja izglītības procesā ir nodrošināti 5 pamatkomponenti*:

Ko es redzu?
Skolotājas Annas Liepas vidējais novērtējums par vērtēšanas procesu viņas stundās ir ļoti viduvējs (2.3 līdz 3.1
balles no 5). Savukārt skolotāja Jāņa Ozola sniegums ir ļoti labs (3.9 - 4.8 balles no 5).

Par ko tas liek domāt?
Skolotājai Annai Liepai varētu būt nepieciešams atbalsts, lai uzlabotu sniegumu. Skolotājs Jānis Ozols varētu
būt labs padomdevējs kolēģiem attiecībā uz vērtēšanas procesu.

Ko man vēl vajadzētu uzzināt?
• Cik skolēnu aizpildījuši aptauju katrā klasē? Vai pastāv iespēja, ka atšķirības ir nejaušas?
• Kā izskatās rezultāti šiem skolotājiem citām klašu grupām, vai vidusskolā rezultāti ir līdzīgi vai atšķirīgi?
• Kā paši skolotāji vērtē aptaujas rezultātus?
• Kādi ir stundu vērojumu rezultāti?
• Vai skolotājs Jānis Ozols iepriekš ir dalījies pieredzē ar kolēģiem?
• Kāds ir skolēnu vērtējums par citu skolotāju stundām?

Kādi ir iespējamie risinājumi, kad situācija būs noskaidrota?
• Nodrošināt skolotājai Annai Liepai nepieciešamo profesionālo atbalstu un sekot izaugsmei.

Tāpēc aptauju rezultātu salīdzināšana un analīze, ņemot vērā dažādu iesaistīto pušu redzējumu un salīdzinot
dažādus datu avotus, ir ļoti svarīga.
Raugoties tikai no vienas cilvēku grupas skatu punkta vai izmantojot tikai vienu datu avotu, iegūtā
informācija var būt ļoti nepilnīga un neatspoguļot objektīvo situāciju. Tikai analizējot situāciju no dažādiem
skatu punktiem, varam iegūt patiesu izpratni par to.

• Lūgt skolotāju Jāni Ozolu dalīties pieredzē.
• Izveidot mācīšanās grupu skolā, kas strādā pie vērtēšanas procesa kvalitātes uzlabošanas.

* Bryk et al. (2010) Organizing Schools for Improvement: Lessons from Chicago. Chicago: Chicago University Press.
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Piemērs
Cik bieži pirms darba
pildīšanas Tu saproti, kā
skolotāji vērtēs Tavu darbu?

Vai Jūsu skolā ir vai nav nodrošināti vienoti
standarti skolēnu vērtēšanā?
Administrācijas viedoklis

Skolotāju viedoklis

Skolēnu viedoklis

Skaidrība par saviem mērķiem un pēc iespējas precīza izpratne par pašreizējo situāciju, kas balstīta
daudzveidīgos datu avotos, palīdz produktīvāk virzīties uz priekšu.
Izmantojiet aptaujas rezultātus rīcībai. Skolēni, skolotāji un vecāki turpmāk arvien aktīvāk iesaistīsies, ja viņi
redzēs, ka jūs patiešām sadzirdat viņu viedokli un to izmantojat, pieņemot lēmumus par turpmāko rīcību.

Jā, ir

83%

Jā, ir

71%

Vienmēr

17%

Drīzāk ir

15%

Drīzāk ir

23%

Bieži

37%

Drīzāk nav

2%

Drīzāk nav

3%

Dažreiz

32%

Nav

0%

Nav

1%

Reti

12%

Grūti pateikt

2%

Nekad

Veiksmīgas rīcības plānošanas posmi
1
Iesaistiet cilvēkus,
kuru dalību vēlaties pārmaiņu procesā, piemēram, kolēģus, vecākus, skolēnus.

2%

Ko es redzu?
83% aptaujāto skolu administrācijas pārstāvju uzskata, ka skolā ir nodrošināti vienoti standarti skolēnu
vērtēšanai. Tāpat uzskata nedaudz mazāks skolotāju skaits - 71% aptaujāto skolotāju. Savukārt atbildot
uz jautājumu: “Cik bieži pirms darba pildīšanas Tu saproti, kā skolotāji vērtēs Tavu darbu?”, apmēram puse
skolēnu - 54% atbild, ka saprot bieži vai vienmēr, 32%, ka saprot dažreiz, savukārt 14% , ka saprot reti vai
nekad.

Par ko tas liek domāt?
Daļā skolu vērtēšanas standarti varētu būt diezgan formāli. Neskatoties uz to, ka gandrīz visi administrācijas
pārstāvji un skolotāji uzskata, ka šādi standarti ir nodrošināti, tomēr gandrīz puse skolēnu – 46% uz jautājumu:
“Cik bieži pirms darba pildīšanas Tu saproti, kā skolotāji vērtēs Tavu darbu?” atbild ar: dažreiz, reti vai nekad.

Ko man vēl vajadzētu uzzināt?
• Ko skolu administrācijas pārstāvji un skolotāji saprot ar vienotiem vērtēšanas standartiem?
• Kā rezultātus vērtē skolu administrācija?

2
Izvēlieties prioritātes,
ar kurām strādāt nākamajā periodā, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.
Formulējiet sasniedzamos mērķus viennozīmīgi saprotami.

3
Nosakiet skaidrus sasniegumu kritērijus
(kā zināsiet, ka mērķis ir sasniegts, kādus datus izmantosiet pamatojumam,
nosakiet termiņus, atbildīgos).

4
Pārrunājiet turpmāko rīcību un izveidojiet pietiekami detalizētu darbības plānu.
Vienojieties, kad un kā sekosiet darbības plāna izpildei.

• Kā rezultātus vērtē skolotāji?
• Kā atšķiras rezultāti dažādās skolās?
• Vai ir kādas atšķirības rezultātos atkarībā no skolēnu vecuma, kam tiek uzdots jautājums?
• Vai rezultāti ir atšķirīgi dažādos mācību priekšmetos?
• Kādi ir stundu vērošanas rezultāti?

Kādi ir iespējamie risinājumi, kad situācija būs noskaidrota?
• Skaidri definēt, kas ir vienoti vērtēšanas standarti un kā tie izpaužas mācību darbā ar skolēniem.
• Organizēt dalīšanos pieredzē ar skolām, kuru skolēni aptaujā apgalvo, ka izprot vērtēšanas standartus.

5
Regulāri sekojiet plāna izpildei, ja nepieciešams, savlaicīgi izdariet nepieciešamās
izmaiņas plānā, ņemot vērā atgriezeniskās saites informāciju, raugieties, lai visi
iesaistītie cilvēki būtu informēti un justos piederīgi.

6
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Skolotāju pašvērtējums par
prasmēm atpazīt un risināt
emocionālās vardarbības situācijas
tiek vērtēts kā labs
Viss personāls
Skolas personāla seminārs
par progresu emocionālās
vardarbības situāciju atpazīšanā
un risināšanā. Secinājumi un
vienošanās par turpmāko rīcību
Aprīlis

Administrācija

Semināra
laikā

Skolotāju prasmes atpazīt un risināt
emocionālās vardarbības situācijas
uzlabojas
Ārējs speciālists
Ārējs speciālists

Personāla
grupās

Skolēnu aptaujas rezultāti ir
uzlabojušies vismaz par 15%.
Personāla
sanāksmē
Skolas
administrācija

Vērojumi skolā un sarunas ar
skolēniem, skolas personālu un
vecākiem

Profesionālās pilnveides pasākumi skolotājiem, lai mācītos atpazīt un risināt emocionālās vardarbības
situācijas skolā.

Skolas
administrācija

Marts

Stratēģija, lai risinātu problēmu

Skolotāju pašvērtējums par
prasmēm atpazīt un risināt
emocionālās vardarbības situācijas
uzlabojas

Aptauja skolēniem par
emocionālo labklājību skolā

50% no 4.klases skolēniem, pabeidzot skolā A sākumskolu, neturpina šajā skolā mācīties pamatskolā, bet
brauc uz 20 km attālo skolu B kaimiņu pašvaldībā.

Skolēni neturpina mācīties skolā A, jo pamatskolā skolēni tiek apcelti (saskaņā ar aptaujas datiem 70% skolēnu
norāda, ka aizvadītajā mācību gadā ir regulāri apcelti).

Viss personāls

Februāris

Problēma

Hipotēze

Skolas psihologs
Skolas personāla seminārs
par progresu emocionālās
vardarbības situāciju atpazīšanā
un risināšanā

+ Katrā klašu grupā vidējais rādītājs
jautājumos par padziļinātu teksta
interpretāciju ir 75% (pagājušā gada
vidējie rezultāti: 48% 6.kl, 55% 7.kl,
52% 8.kl)

Decembris

20. maijā

Kursa vadītājs

Gada noslēguma
latviešu valodas
eksāmens

Kursa vadītājs

Ilgtermiņš

Profesionālās pilnveides kurss
par emocionālās vardarbības
situāciju risināšanu

+ Visu skolēnu prasmes iedziļināties
tekstā uzlabojas vismaz par vienu
pakāpi (attiecībā pret vienotiem
kritērijiem)

Oktobris

1. februārī,
15. februārī,
1. martā

Personāla
grupās

Trīs sacerējumi, kuros
skolēniem jāpauž
viedoklis par literāro
tēlu motivāciju

Ārējs speciālists

Vidējais termiņš

Ārējs speciālists

+ Piedaloties lomu spēlēs, visi
skolēni demonstrē, ka izprot tēlu
motivāciju
+ Visi skolēni spēj pamatot, kā
tekstā lasītais lika viņu tēliem
rīkoties un kādus lēmumus pieņemt

Vērojumi skolā un sarunas ar
skolēniem, skolas personālu un
vecākiem

9.-20. februārī

Septembris

Diskusijas par stundās
organizētajām lomu
spēlēm, pārrunājot ar
skolēniem lēmumus,
ko viņi pieņēma,
interpretējot teksta
fragmentus

Skolotāji, atbalsta personāls,
administrācija

Īstermiņš

Ikdienas novērojumi par
emocionālās vardarbības
situācijām

Mērķis

∞

Kad

Kā dalās ar
datiem?

Datu avots

Kurš dalās ar
datiem?

Laika posms

Kurš ievāc datus?

Izmantot lomu spēles, lai veicinātu skolēnu dziļāku izpratni par literārajiem tēliem.

Datu avots

Stratēģija, lai risinātu problēmu

Mēnesis

Mēs, latviešu valodas skolotāji, nerosinām skolēniem lasot padziļināti interpretēt tekstu, ne tikai to uztvert
burtiski.

Progresa mērķi

Hipotēze

Semināra
laikā

Skolēni neprot izdarīt dziļākus secinājumus no lasītās daiļliteratūras.

Skolotāju prasmes risināt
emocionālās vardarbības situācijas
viņu pašvērtējumā uzlabojas

Problēma

Nodarbību
laikā

Skolotāju prasmes atpazīt
emocionālās vardarbības situācijas
viņu pašvērtējumā uzlabojas.

Fragmenti no rīcības plānu piemēriem
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3

Ņemiet vērā, ka konflikti un nepiekrišana ir ne tikai neizbēgami, bet pat fundamentāli svarīgi
sekmīgām pārmaiņām. Tā kā jebkurai cilvēku grupai ir atšķirīgi priekšstati par realitāti, jebkurš
kolektīvu pārmaiņu mēģinājums izraisīs konfliktsituācijas. Visas nozīmīgās pūles, neatkarīgi no tā,
cik labi izplānotas, sākuma stadijā piedzīvos “ieviešanas bedri”. Gluda ieviešana bieži vien ir zīme,
ka īstenībā nekas daudz nemainās.

4

Ņemiet vērā, ka, lai mainītos, cilvēkiem ir nepieciešams pamudinājums (pat ja viņi vēlas pārmaiņas),
bet tas būs efektīvs tikai gadījumā, ja cilvēkiem tiks dota iespēja reaģēt, izveidot viņu pašu pozīciju,
sadarboties ar citiem ieviesējiem, iegūt tehnisku palīdzību u. c. Ja vien netiek plānots esošos
cilvēkus aizstāt ar citiem, tad pārmācīšanās ir pārmaiņu procesa centrā.

5

Ņemiet vērā, ka efektīvām pārmaiņām ir nepieciešams laiks. Tā ir “attīstība lietojot”. Ievērojamām
pārmaiņām, lai ieviestu nozīmīgas inovācijas, ir nepieciešami vismaz 2-3 gadi; lielām institucionālām
pārmaiņām - pat vairāk kā 5 gadi. Neatlaidība ir ļoti svarīga sekmīgām pārmaiņām.

6

Nepieņemiet, ka gadījumā, ja ieviešana nesokas tik raiti, kā plānots, tad cēlonis tam ir nepietiekams
atbalsts pārmaiņu idejai. Tam var būt pavisam citi iemesli: nepietiekami resursi ieviešanas
atbalstam, nepietiekams laika daudzums u. c.

7

Nesagaidiet, ka visi cilvēki mainīsies. Pārmaiņas ir tik sarežģīts process, ka nav iespējams to uzreiz
ieviest lielās sociālās sistēmās. Attīstība notiek soli pa solim, palielinot ietekmēto cilvēku skaitu.
Tā vietā, lai justos sarūgtināts no visa, ko nav izdevies izdarīt, izmantojiet to, ko ir izdevies izdarīt,
kā atspērienu tālākai attīstībai.

8

Ņemiet vērā, ka jums būs nepieciešams plāns, kas sastādīts, ņemot vērā visu iepriekš minēto.

9

Ņemiet vērā, ka neviens zināšanu daudzums nebūs pietiekams, lai precīzi zinātu, ko darīt. Lēmumi
darbībai ir kombinācija no vērtīgām zināšanām, politiskiem apsvērumiem, lēmumiem “uz vietas” un
intuīcijas. Labāka izpratne par pārmaiņu procesu uzlabos to resursu kombināciju, uz ko balstoties
tiek pieņemti lēmumi, bet tā nekad nevar un nedrīkst būt vienīgā bāze lēmumiem.

10

Ņemiet vērā, ka organizācijas kultūras maiņa ir īstais mērķis, nevis vienas inovācijas ieviešana. Vai
citiem vārdiem - kad ieviešam kaut ko jaunu, vienmēr ir jāpievērš uzmanība, vai arī organizācija
attīstās.

Mērķtiecīga regulāru aptauju veikšana, saskaņā ar jūsu organizācijas mērķiem un vajadzībām, uzlabo kolēģu,
skolēnu, vecāku iesaisti pilnveides procesā un palīdz ieraudzīt un atrisināt izaicinājumus, pirms tie pārtop
ievērojamās problēmās.
Ar vienu aptauju nekas nebeidzas – tas ir datu vākšanas procesa sākums. Regulāri sekojiet situācijas attīstībai,
neatlieciet to uz pārāk ilgu laiku, lai nenokavētu brīdi, kad bija jāmaina plānotā rīcība. Izvirziet situācijai
atbilstošus mērķus savlaicīgi, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi.

Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību

3
2

Izprotiet
atgriezenisko
saiti

4

1
5
6

Bieži vien ir vieglāk izdomāt, ko vajadzētu darīt, un daudz grūtāk šīs ieceres īstenot. Pārmaiņu procesā gan
skolotājiem savās klasēs, gan skolu vadītājiem skolās un pašvaldībās, gan izglītības politikas veidotājiem var
noderēt izglītības pētnieka un daudzu nozīmīgu izglītības sistēmu pārmaiņu vadītāja Maikla Fulana (Michael
Fullan) ieteikumi savu ieceru īstenošanas procesā*:

1

2

Nepieņemiet, ka jūsu pārmaiņu versija var tikt ieviesta vai ka tai vajadzētu tikt ieviestai. Tieši pretēji,
pieņemiet, ka viens no galvenajiem pārmaiņu procesa mērķiem ir mainīt jūsu priekšstatus par to,
kas būtu darāms, ņemot vērā citu iesaistīto cilvēku viedokļus. Vai, citādi formulējot, ņemiet vērā,
ka veiksmīgs ieviešanas process sastāv no sākotnējās idejas transformācijām vai nepārtrauktas
tās attīstības.

Apzinieties, ka jebkurām nozīmīgām inovācijām, ja to rezultātā jārodas pārmaiņām, ir nepieciešams,
lai katrs ieviesējs izstrādā savu izpratni un formulējumu par plānoto. Ievērojamas pārmaiņas
ietver zināmu daudzumu neskaidrību, un efektīvs ieviešanas process ir noskaidrošanas process.
Ļoti svarīgi sākumā neveltīt pārāk daudz laika vajadzību noskaidrošanas, programmu attīstības un
problēmu definēšanas aktivitātēm. Liela daļa skaidrības radīsies tieši darbojoties.

* Fullan M.G. with S. Stiegelbauer (1991) The New Meaning of Educational Change. London: Cassell Educational Limited.

Par Edurio

Edurio sadarbības partneri

Edurio palīdz pašvaldībām un citiem skolu tīkliem sekmīgi īstenot stratēģiskus izglītības kvalitātes pilnveides
projektus.

Edurio pateicas visiem sadarbības partneriem par iedvesmojošu un jēgpilnu pieredzi. Katrs projekts palīdz
veidot Edurio arvien vērtīgāku klientiem.

Edurio inovatīvā tiešsaistes platforma dod iespēju ievākt viedokļus no skolēniem, skolotājiem, skolēnu
ģimenēm. Lietotājiem ir pieejamas pētījumos balstītas aptaujas, kas radītas, lai gūtu jēgpilnas atbildes no
visiem izglītības procesā iesaistītajiem. Edurio piedāvā arī interaktīvu rezultātu analīzi, kas ļauj platformas
lietotājiem:

Edurio lielākie sadabības partneri līdz 2017. gada augustam:

• filtrēt rezultātus pēc klases, klašu grupas, skolotāja, priekšmeta vai skolas;
• salīdzināt dažādas grupas savā starpā vai ar skolas vidējiem rezultātiem;
• ērti un ātri noteikt sava darba stiprās puses un identificēt vietas uzlabojumiem.
Sadarbojoties ar skolēniem, skolotājiem, skolu vadītājiem un vecākiem, Edurio komanda aktīvi strādā, lai
atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību, kļūtu par neatņemamu skolu un pašvaldību ikdienas darba sastāvdaļu.
Edurio pakalpojumi apvieno ekspertīzi izglītības un datu zinātnē, piedāvā pētījumos balstītas aptaujas, kā arī
lietotājiem ērti lietojamu aptauju veikšanas un datu analīzes platformu.
Edurio atgriezeniskās saites platformu izmanto jau vairāk nekā 600 skolās Latvijā, Lielbritānijā, Lietuvā,
Dienvidāfrikas Republikā un citās valstīs.
2016. gadā Edurio saņēma Eiropas Savienības izpētes un inovāciju grantu programmas Horizon 2020 atbalstu
platformas tālākai attīstībai. Tas dod iespēju lietotājiem piedāvāt arvien pilnīgākus pakalpojumus un iespēju
skolām Latvijā Edurio platformu līdz 2018. gada septembrim izmantot bez maksas.
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“Kvalitatīva izglītība ir nemitīgu pārmaiņu process, kurā ik pa laikam ir būtiski apstāties un uzdot
jautājumus “Kā mums veicas?”, “Kā mēs to zinām?”, “Ko darīsim tālāk?”. Tikpat svarīgi ir saņemt
godīgas atbildes un spēt ieklausīties skolēnu, vecāku, skolotāju viedokļos, izdarīt secinājumus.
Ilglaicīgā pieredze skolu darbības kvalitātes vērtēšanā ļauj man apgalvot, ka tikai nodrošinot
regulāru atgriezenisko saiti ir iespējams objektīvi izvērtēt savu darbu, ar gandarījumu apzināties
sasniegto un jēgpilni īstenot jaunas idejas.”
Inita Juhņēviča,
Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja

“Atgriezeniskā saite nav uzslava, novērtējums, padoms, atzinība vai atzīme, bet gan informācija
par progresu ceļā uz noteiktu mērķi. Tikai skolas un skolotāji, kas nebeidz mācīties paši, proaktīvi
meklējot un izmantojot informāciju par savu sniegumu, lai turpinātu augt, var piedāvāt saviem
skolēniem pilnvērtīgu izglītības pieredzi. Jo tām ir mērķis, tās apzinās savas stiprās puses un
izaicinājumus un tādēļ var pieņemt informētus lēmumus par tālāko.”
Zane Oliņa,
Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā”
mācību satura ieviešanas vadītāja

“Līdzīgi kā valsts līmenī attīstot nozari, arī izglītības iestādes stratēģiskiem lēmumiem ir jābūt
pierādījumos balstītiem. Lai iegūtu ticamus un reprezentatīvus datus par savas iestādes darbību,
vadītāja rīcībā ir jābūt standartizētam, kvalitatīvam un regulāram mērinstrumentu kopumam,
kas nodrošina izglītības iestādes pamatfunkciju darbības monitoringu. Šādai atgriezeniskajai
saitei jābūt regulārai, un tās rezultātus jāizmanto atbilstoši noteiktajam mērķim.
Būtiskākie izaicinājumi izglītības iestādes vadītājam ir komunicēt regulāras atgriezeniskās saites
nepieciešamību un nozīmi visām iesaistītajām pusēm. Tas nozīmē, ka liela nozīme ir ne tikai
korektai datu ieguvei, bet arī to skaidrai interpretācijai un izmantošanai lēmumu pieņemšanā.
Tikai šādā veidā radīsies auditorijas uzticība gan mērinstrumentam, gan tā sniegto rezultātu
izmantošanai.”
Rūdolfs Kalvāns,
Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas prezidents,
Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors

“Atgriezeniskā saite ir svarīgs rīks, lai labi skolotāji kļūtu par lieliskiem skolotājiem. Tā ir iespēja
ieraudzīt sevi no malas un nokalibrēt savu pasaules redzējumu, lai zinātu, ko uzlabot. Tā ir arī
iespēja novērtēt savu izaugsmi jomās, kas ir būtiskas kvalitatīvam mācību procesam.”
Kārlis Andersons,
izglītības programmas “Iespējamā misija” direktors
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