2. pielikums.

Profesionālo studiju programma
“Sākumskolas skolotājs”

CIEN. 1. KURSA STUDENT – PRAKTIKANT!
Sākas Tava ievadprakse, kurā Tev būs iespēja iepazīties ar mācību
vidi, pētīt rotaļu nozīmi mācību procesā.
“..priekšstati, kas radušies nepastarpinātas pieredzes rezultātā, sāk
darboties... patiešām, šajā stadijā rotaļāties – tas nozīmē – vēlreiz izdzīvot
iepriekš pieredzēto.”
L.S.Mičela (Bankstrītas Izglītības Koledžas (Amerika) dibinātāja)

To iepazīstot atceries, ka:
•

Rotaļa ir patīkama, iztēles bagāta, izteiksmīga, radoša un daudzveidīga
darbība;

•

Rotaļa ir viens
audzināšanā ;

•

Rotaļa ir līdzeklis, kas palīdz bērnam iepazīt un izprast pasauli.

no

pamatelementiem

pilnvērtīgas

personības

Lai Jums veicas!

Pirmsskolas un sākumskolas metodiku katedra

Ievadprakses uzdevumi
1. kurss
1. Mācību iestādes vides pētījums - Informācija par prakses vietu:
1.1.
Vispārēji dati – vispārīgas ziņas, kontaktinformācija (adrese, telefoni, e pasts), iestādes vadība, sākumskolas klašu komplekti u.c.;
1.2.
Nozīmīgākie, interesantākie fakti no mācību iestādes vēstures (var būt
pievienoti pielikumi).
2. Teorijas un prakses pētījums - Rotaļu un spēļu loma un nozīme
2.1. izpēti un izanalizē literatūru par spēlēm un rotaļām;
2.2. izveido iedalījumu spēlēm un rotaļām, kuras tiek izmantotas konkrētajā
mācību iestādē;
2.3. noskaidro, kāda ir spēļu, rotaļu nozīme mācību stundās, nodarbībās, aprakstot
3 konkrētas situācijas. Ieraksti to piedāvātajā tabulā:
Konkrēta situācija
1.

Spēles, rotaļas nozīme
•
•
•
•

2.
3.
3. Metodiskā daļa
Dažādu veidu 5(piecu) spēļu, rotaļu vadīšana + apraksts, secinājumi
Nosaukums:
Mērķis:
Dalībnieku vecums:
Dalībnieku skaits:
Nepieciešamie piederumi:
Scenārijs:
Secinājumi pēc vadīšanas (kas izdevās, ko vajadzētu mainīt, ko ieteiktu citiem, ko
gribējās savādāk):
4. Vērtējums
5. Pielikumi

Daugavpils Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes
Pirmsskolas un sākumskolas metodiku katedra
Studentes /-a ievadprakses vērtējums
* Lūdzam vērtējot ievērot piedāvāto secību!
Studente/-s: ____________________
Vārds uzvārds

(iesaistīšanās grupas/klases dzīvē, kas izdevās, ko turpmāk darītu savādāk)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
studentes/-a paraksts: _______________
datums: _______________

Skolotāja/-s: ____________________________
Vārds uzvārds

(izvērtējiet studentes/-a darbību un attieksmi)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
skolotājas/-a paraksts: ___________________
datums: _________________

Pasniedzēja: ____________________________
Vārds uzvārds

(studentes/-a sagatavotie prakses materiāli, piedalīšanās noslēguma konferencē u.c.),

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
pasniedzējas paraksts: ___________________
datums:____________________

CIEN. 2. KURSA STUDENT – PRAKTIKANT!

Sākas Tava otrā ievadprakse – novērošanas prakse. Tev būs
iespēja iepazīties ar skolotāja darba specifiku, pārliecināties par to,
cik svarīgi ir iemācīties novērot bērnus, attīstīt spējas rūpīgi
analizēt savāktos datus integrējot dažādus novērošanas pierakstus
un izstrādājot ieteikumus veiksmīgai izvēlētā bērna un skolotāja
sadarbībai.
“..nekāda daiļrunība nespēs Jums pastāstīt visu par kalniem.. paskatieties, cik
labprāt Daba pozē fotogrāfam. Tomēr nekādas ķīmiskas vielas nav tik jūtīgas
kā cilvēka dvēsele. Vajadzīga tikai gatavība to uztvert un skaidrs materiāls.”
Dž. Muirs (ASV)

Lai Jums veicas!

Pirmsskolas un sākumskolas metodiku katedra

Ievadprakses uzdevumi
2. kurss
6. Mācību iestādes vides pētījums – skolotāja darbs:
1.3. skolotāja tiesības, pienākumi (skolā, klasē/ grupā);
1.4. skolotāja darba specifika;
1.5. interesanti, nozīmīgi fakti u.c.
7. Teorijas un prakses pētījums – Bērna novērošana (1 bērns klasē/
grupā)
2.1. pamato savu izvēli:
- kāpēc es pētīšu un kāpēc mani interesē šis bērns?
- kādi ir mani vispārēji iespaidi, personīgās izjūtas, jautājumi pašreizējā
brīdī par šo bērnu?
- Kāda ir mana reakcija uz šo bērnu?
- Ko man šis bērns atgādina?
2.2. atbilstoši savām interesēm, iespējām, situācijai izvēlies vienu līdz divus
uzdevumus no piedāvātajiem un veic šī bērna novērošanu (uzdevumus
skatīt pielikumā)
2.3. izstrādā ieteikumus veiksmīgai sadarbībai ar šo novēroto bērnu.
3. Dienasgrāmata - ikdienas ieraksts mācību dienas beigās:
- ieraksti, pārdomas par paveikto - kā iejuties klases/ grupas dzīvē;
- kas izdevās, ko darītu savādāk;
- ko jaunu uzzināji, ko interesantu pamanīji skolotāja darbībā, ko
gribētu izmantot aktīvajā praksē.
- kādas konkrētas problēmas radās prakses laikā.
4. Metodiskā daļa
Students - skolotāja palīgs:
− Aktīvi iesaisties grupas/ klases dzīvē!
− Palīdzi skolotājam veikt ikdienas pasākumus!
5. Vērtējums
6. Pielikumi

Daugavpils universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes 3.kursa pedagoģiskā prakse
2001/2002. st.gads.

Daugavpils Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes
Pirmsskolas un sākumskolas metodiku katedra
Studentes /-a ievadprakses vērtējums
* Lūdzam vērtējot ievērot piedāvāto secību!
Studente/-s: ____________________
Vārds uzvārds

(iesaistīšanās grupas/klases dzīvē, kas izdevās, ko turpmāk darītu savādāk)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
studentes/-a paraksts: _______________
datums: _______________

Skolotāja/-s: ____________________________
Vārds uzvārds

(izvērtējiet studentes/-a darbību un attieksmi)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
skolotājas/-a paraksts: ___________________
direktora/-es paraksts: ___________________
Datums:

Skolas zīmogs:
_________________

Pasniedzēja: ____________________________
Vārds uzvārds

(studentes/-a sagatavotie prakses materiāli, piedalīšanās noslēguma konferencē u.c.),

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________________________________
pasniedzējas paraksts: ___________________
Datums:____________________

Papildus informācija: DU PPF dekanāts, Parādes 1-221., t. 54 28636
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CIEN. 3. KURSA STUDENT – PRAKTIKANT!
Š. g. 29. oktobrī sākas pedagoģiskā prakse. Tev būs iespēja atrasties citā vidē
un iejusties skolotāja lomā līdz 16. decembrim.
Sākot savus pirmos skolotāja soļus, atceries, ka būtiski svarīgi bērniem ir:
• justies aizstāvētiem un mīlētiem, būt pieņemtiem un cienītiem kā
cilvēkiem.
• justies drošībā, aizsargātiem no fiziskām, morālām un sociālām briesmām.
• būt aktīviem pētniekiem un brīvi pārvietoties, ar maņu orgānu palīdzību
eksperimentēt ar visdažādākajiem objektiem un materiāliem.
• attīstīt dažādus sazināšanās līdzekļus: valodu, mākslu, mūziku, zinātni un
citus līdzekļus.
• just lepnumu par saviem sasniegumiem, iegūt neatkarību, attīstīt
pašpaļāvību, risināt problēmas ar aizvien pieaugošu kompetenci, kļūt par
kritiskiem domātājiem un attīstīt sekmīgas attiecības ar līdzcilvēkiem.
• spēlēties un rotaļāties, adekvāti atpūsties, nodarboties ar lietām, kas
interesē, spontāni smieties, priecāties un jokoties .

Labu veiksmi vēlot - PPF dekanāts

Papildus informācija: DU PPF dekanāts, Parādes 1-221., t. 54 28636
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Pedagoģiskā prakse - 3.kurss
Saturs
1.

Mācību vide, tās pētījums - Izvirzītais pētnieciskās problēmas apraksts, praktiski uzdevumi, apraksts.

2.

Mācīšanās stili, mācību vides pielāgošanas iespējas atšķirīgiem mācīšanās stiliem.

3.

Dienasgrāmata, prakses pašizvērtējums

4.

Praktiskā pieredze - stundu novērošana un analīze, mācību stundu plānošana, vadīšana un analīze
dažādos priekšmetos.

5.

Pielikumi - paraugi, fotogrāfijas, kopijas; anketu paraugi, interviju vadlīnijas, novērojumu lapas,
izstrādātie mācību materiāli u.c.

6.

Skolas vērtējums

Dienasgrāmata
Informācijas apkopojums:
1.

Pamatinformācija par prakses vietu - vadība, kontaktadrese, kontakttelefons, nozīmīgākie fakti.

2.

Stundu saraksts, dienas režīms

3.

Audzināšanas plāns/ kalendārais plāns/ aktivitāšu kalendārs.

4.

Ikdienas ieraksti – mācību dienas beigās ieraksti par paveikto, piezīmes, ko vajadzētu atcerēties, ievērot
nākamajā praksē, vadot stundas, interesantas idejas - refleksija par dienā paveikto.

5.

Iknedēļas ieraksti – svarīgākie notikumi, jautājumi, idejas nedēļas laikā, neatkārtojot ikdienas ierakstus;

6.

Pašvērtējums:
Kas izdevās, kādas jaunas idejas radās, ko vēl vēlētos izmēģināt, uzzināt, kādas konkrētas problēmas
radās prakses laikā, ko turpmāk darītu citādi, pie kā vairāk vajadzētu piestrādāt.

Papildus informācija: DU PPF dekanāts, Parādes 1-221., t. 54 28636
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Mācību vides pētījums:

1. uzdevums
Atzīmējiet, kuri no šiem mācību vides komponentiem ir jūsu pētāmajā mācību vidē, piedāvā iespēju
dažādu mācīšanās stilu attīstībai, atbilstošs klasē dominējošajam mācīšanās/ mācīšanas stilam,
veicina skolēnu mācīšanos, sociālo prasmju attīstīšanu utt.
Mācību vidi veidojošie komponenti
Telpas dizains
Skaņa
Apgaismojums
Temperatūra
Krāsas, to saderība, psiholoģiskā ietekme
Telpas iekārtojums
Darba vietu izkārtojums
Iekārtojuma atbilstība mācību stiliem

Jā

Nē

Daļēji

Piezīmes. komentāri

Emocionālā vide
Sajūtu izmantošanas iespējas
Psiholoģiskais klimats
Savstarpējās attiecības sociālo prasmju attīstīšanai
Drošība
Mijdarbība
Skolēnu spēju ievērošana
Uzmundrinājums, atbalsts
Aktivitāšu piedāvājumu atbilstība dažādiem mācīšanās
stiliem
Aktivitāšu piedāvājumu atbilstība bērnu vecumam
Tehniskais nodrošinājums (audio, video utt.)
Dažādu informācijas avotu izmantošana
Iespējas variēt darbošanās veidu (individuāli, pāri, grupas,
dažādi)

•

Raksturot:

Kas ir tie pamatkomponenti, kas veicina attīstību veicinošu vidi.

Papildus informācija: DU PPF dekanāts, Parādes 1-221., t. 54 28636
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2. uzdevums
Novērojot stundu, atzīmējiet nodarbības stundas vadītāju/ (skolotāju, audzinātāju)
raksturojošo vārdu, vai papildiniet ar savu variantu:
cits variants
Balss
Sejas izteiksme
Stāja

maiga
smaidoša
Atslābināta, ķermenis
pagriezts pret personu
Skatās acīs
Atvērti, aicinoši
tuvums

Stingra
stingra, vienaldzīga
Saspringta, ķermenis nav pagriezts
pret personu
Izvairās no acu kontakta
Slēgti, noraidoši, piesardzīgi
distance

Jautājumi

atvērti

Slēgti

Klausīšanās

aktīva

pasīva

Acu kontakts
Žesti
Fiziskais attālums

3. uzdevums
Mācību vides veidošana – stundas sākuma ievaddaļas veidošana
Atcerieties un aprakstiet 5 vadīto stundu sākuma fragmentus, atzīmējiet, kuri no piedāvātajiem aspektiem tajos
bija iekļauti:
1. runājiet uzmundrinoši un iedrošinoši! Pārdomājiet valodas lietojumu
2. aktivizējiet skolēnu pieredzi
3. nebaidieties veidot un piedāvāt uzdevumus, ko iespējams veikt, lai noticētu saviem spēkiem un radītu
drošu un brīvu gaisotni, kurā skolēns nebaidās sākt kaut ko jaunu.
4. ieintriģējiet, ieinteresējiet skolēnus.
5. mēģiniet iesaistīt visus skolēnus.
Stundas fragments

1.

2.

3.

Papildus informācija: DU PPF dekanāts, Parādes 1-221., t. 54 28636

4.

5.
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4.

uzdevums -nosakiet, kuriem no šiem kritērijiem atbilst Jūsu klases videi
Jā

Nē

Telpa sadalīta noteiktos aktivitāšu laukumos
Materiāli ir loģiski sagrupēti un atrodas noteiktās telpas vietās
Ir izveidots, strikti noteikts iedalījums aktivitāšu centros
Materiāliem un aktivitāšu centriem ir uzlīmēti nosaukumi
Mēbeles un aprīkojums ir novietots telpā tādā veidā, lai sekmētu drošību, ļautu bērniem
pārvietoties pa telpu
Telpas laukumi ļauj spēlēties individuāli un organizēt mazu vai lielāku grupu aktivitātes
Klusie un trokšņainie laukumi ir atdalīti, tā, lai bērni netraucētu viens otru
Mīkstie laukumi, piem., spilveni, matrači, maisveidīgie krēsli ir pieejami, lai lasītu atpūstos un
klausītos mūziku
Telpā ir pietiekams skaits galdu un krēslu, lai bērni ērti sēdētu un paēstu brokastis un
pusdienas
Telpa izveidota tā, lai skolotāji var redzēt lielāko daļu no aktivitāšu centriem un bērnus
rotaļājoties
Bērni var iet spēlēties laukā rotaļu laukumos
Materiāli un bērnu darbi ir izstādīti bērnu acu augstumā
Telpā ir vieta, kur bērniem glabāt savas personīgās lietas

Studenta – praktikanta vērtējums un ieteikumi:

5. uzdevums
Jūsu klases mācību vides izvērtējums - raksturojiet
• kas un kādi komponenti veido mācību vidi;
• definējiet, kas ir attīstību veicinoša vide;
• jūsuprāt vai nepieciešams pielāgot mācību vielu, mācīšanās veidu un metodes tā, lai tās būtu pielāgotas
konkrētiem bērniem, pamatojiet savu izvēli;
• kas Jums patika/ ko darītu savādāk.

Papildus informācija: DU PPF dekanāts, Parādes 1-221., t. 54 28636

Daļēji
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Izvēlieties 1-3 skolēnus novērošanai. Izpildiet iedotos uzdevumus (1.-7.). Uzrakstiet secinājumus vai nu uz
iedotajām darba lapām, vai uz atsevišķām lapām.
1. Uzdevums. Izvēlieties vienu vai vairākus bērnus novērošanai. Kuras no tabulā minētajām pazīmēm ir
saskatāmas pētāmo bērnu uzvedībā? Kāds mācīšanās tips raksturīgs izvēlētajam(-jiem) bērniem?
JĀ (+)

GLOBĀLĀ MĀCĪŠANĀS STILA PAZĪMES

ANALĪTISKĀ MĀCĪŠANĀS STILA PAZĪMES

Patīk vājš apgaismojums
Darbojoties labprāt ieēd
Patīk skaņas, mūzika, troksnis
Patīk neformāla vide
Patīk pārtraukumi
Vienlaikus veic vairākus darbus

Patīk spilgta gaisma
Darbojoties neēd
Patīk klusums
Patīk formāls dizains
Pacietīgs, nemīl pārtraukumus
Katru darbu veic atsevišķi

JĀ (+)

Novērojumu piezīmes:

Secinājumi pēc novērotā:

Izjautājiet bērnu par sekojošajiem jautājumiem:
kura no pieminētajām pazīmēm viņiem ir svarīgas?
vai bērni var paskaidrot, kāpēc viņiem šīs pazīmes ir svarīgas?
Vai bērna sniegtā informācija apstiprina jūsu novērojumos secināto?
Piezīme: bērniem uzdodiet īsus, vienkāršus jautājumus un lūdziet, lai viņi paskaidro kāpēc viņiem patīk kāda no
pazīmēm.
Secinājumi pēc bērna(u) iztaujāšanas:

Novērotā un iztaujātā bērna mācīšanās tips:

Papildus informācija: DU PPF dekanāts, Parādes 1-221., t. 54 28636
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2. Uzdevums. Turpiniet novērot bērnu, kuram iepriekšējā uzdevumā atklājāt kādas noteiktas mācīšanās stila
pazīmes. Uz ko vairāk reaģē bērns, kuru pētāt?
analītiskā tipa bērni vairāk reaģē uz:
• faktiem
• skaitļiem
• izskaidrojumiem
• vārdiem
• detaļām
globālā tipa bērni vairāk reaģē uz:
• humoru
• anekdotēm
• stāstiem
• attēliem
• diagrammām
• krāsu
• fantāziju
• iegūto rezultātu
Vai iepriekšējā uzdevumā iegūtais secinājums apstiprinājās? Ko jaunu uzzinājāt?
Novērojumu piezīmes:

Secinājumi:

Papildus informācija: DU PPF dekanāts, Parādes 1-221., t. 54 28636
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3. Uzdevums. Piedāvājiet bērniem spēles situāciju, kurā viņi kaut ko mācās. Spēles laikā iztaujājiet pētāmo
bērnu(s) par to, kas viņiem vairāk patiks mācoties:
• humors, dažādi stāsti vai iespēja netraucēti mācīties pašam;
• vājš apgaismojums vai tas, ka veicot darbu neko nedrīkst uzkost;
• troksnis ap viņu vai ciets krēsls;
• darbs grupā vai tas, ka tiek ievērots klusums;
• mīksts krēsls vai spilgts apgaismojums.
Kuras no minētajām globālā vai analītiskā mācīšanās stila pazīmēm bērnus kaitinātu?
Cik globālā mācīšanās stila un cik analītiskā mācīšanās stila pazīmes Jums izdevās noskaidrot?
Secinājumi:

Kādus mācīšanās apstākļus jārada bērniem, kurus pētījāt? Kāpēc tie būs efektīvi?

Papildus informācija: DU PPF dekanāts, Parādes 1-221., t. 54 28636
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4. Uzdevums. Izvēlieties vienu vai vairākus bērnus novērošanai. Kuras no tabulā minētajām pazīmēm ir
saskatāmas pētāmo bērnu uzvedībā?
SOCIĀLĀS MIJIEDARBĪBAS VEIDS

+/-

NOVĒROJUMU PIEZĪMES

Darbojas viens

Darbojas kopā ar kādu (pārī)

Darbojas nelielā grupiņā

Aprunājas ar pieaugušajiem un
prasa padomu

Darbojas
un
nepieciešamo
informāciju iegūst dažādos veidos
(skat. iepriekš minētos)

Kāda veida sociālā mijiedarbība ir nepieciešama bērniem, kurus pētījāt, lai viņi varētu efektīvi darboties?

5. Uzdevums. Izvēlieties bērnus, kurus novērosiet, lai noskaidrotu viņiem raksturīgāko uztveres tipu.
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Vērojiet bērnu darbību un atzīmējiet gadījumus, kuri apliecina, ka bērns izmantoja kādu(s) no uztveres veidiem :
• vizuālo (uztvere ar redzes palīdzību)
• audiālo (uztvere ar dzirdi)
• taktilo (uztvere ar tausti)
• kinestētisko (uztvere iesaistoties ar visu ķermeni).
Kā kombinējas dažādie uztveres veidi novēroto bērnu darbībā?
Kādus uzdevumus jūs piedāvāsiet šiem bērniem?
6. Uzdevums. Piedāvājiet bērniem rotaļu, kurā informācija tiek sniegta vārdiski, ar attēliem vai to var iegūt ar
tausti. Piedāvājiet bērniem izvēlēties, kurš no informācijas iegūšanas veidiem viņiem ir pirmajā vietā, kurš otrajā
un kurš trešajā? Vienojieties ar bērniem, ka rezultātus atzīmēsiet, lai varētu uzzināt, kā katram rotaļas dalībniekam
vieglāk iegūt informāciju.
Vai jūsu novērojumu rezultāti saskan ar rotaļas rezultātiem?
BĒRNU VĀRDI

AR REDZI

AR DZIRDI

AR TAUSTI

AR ĶERMENI

Piedāvājiet bērniem aizvērt acis un noteikt priekšmetus pēc to smaržas. Lūdziet bērnus izstāstīt, ko viņi uzzināja
jaunu par sevi šajā rotaļā.
Piezīmes par bērnu dominējošajiem uztveres veidiem:

Kā jūs izmantosiet iegūtos rezultātus mācīšanās uzdevumu sagatavošanā?

7. Uzdevums. Emocionālās inteliģences pazīmju novērošana. Izpētiet pētāmās
parādības raksturojumu, kas piedāvāts uzdevumā, izvēlieties bērnu(s), kuriem
Papildus informācija: DU PPF dekanāts, Parādes 1-221., t. 54 28636
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novērosiet pazīmju izpausmes.
tabulā.

Raksturīgākās situācijas un novēroto atzīmējiet

Emocionālā inteliģence: inteliģences paveids, ko raksturo spējas vienlaikus piecās jomās:
* savu emociju izpratne un apzināšanās;
* savu emociju pārvaldīšana, kas balstīta uz sevis apzināšanos;
* pašmotivācijas veidošana, kas ir pamatā radošumam;
* citu cilvēku emociju izpratne;
* attiecību veidošanās vadīšana.
Emocionālā inteliģence ar emocijām, vajadzībām, virzību un vērtībām ietekmē uzvedību. Tā nosaka panākumus attiecībās ar cilvēkiem un
panākumus jebkurā darbā. Tas nozīmē, ka atbildība, apspriešanās ar citiem, gatavība sadarboties palīdz veidot attiecības, bet egoisms,
negatīvisms, naidīgums izjauc attiecības.
Emocionālā inteliģence attīstās visas dzīves laikā. Pirmsskolas vecumā tā ir saskatāma un tajā var atklāt individuālās atšķirības un attīstību.
Bērni piedzimst ar noteiktām emocionālās inteliģences tendencēm (ir aktīvāki, pasīvāki, uzbudināmi, pacietīgi, klusi, uzstājīgi, piesardzīgi,
darbīgi u.c.).

Pazīmes
izpausme
(apvilkt
raksturīgāko
piedāvāto pāri)
Nav - izteikta
Reta - reta
Izteikta - nav

Tipa pazīme
Lēns – ātrs

Problēmmeklējošs
(pesimists) – pozitīvs
(optimists)
Pazemīgs –
pašpārliecināts
Bezdarbīgs – darbīgs
Piesardzīgs – drošsirdīgs
Svārstīgs – izlēmīgs
Piekāpīgs – uzstājīgs
Neiecietīgs – iecietīgs
Ietiepīgs – taktisks
Atturīgs – sociāls

Novērotās situācijas

Nav - izteikta
Reta - reta
Izteikta - nav
Nav - izteikta
Reta - reta
Izteikta - nav
Nav - izteikta
Reta - reta
Izteikta - nav
Nav - izteikta
Reta - reta
Izteikta - nav
Nav - izteikta
Reta - reta
Izteikta - nav
Nav - izteikta
Reta - reta
Izteikta - nav
Nav - izteikta
Reta - reta
Izteikta - nav
Nav - izteikta
Reta - reta
Izteikta - nav
Nav - izteikta
Reta - reta
Izteikta - nav

Ko jūs uzzinājāt par pētīto bērnu emocionālo inteliģenci?
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DU PPF studiju programmas “sākumskolas skolotājs”
3. kursa pedagoģiskās prakses
uzdevumu metodikās
kopsavilkums
priekšmets
1. Dzimtā valoda
(Latviešu)

St.skaits
vērotas
vadītas
15-20
4 bez
vērtējuma,
1 ar
vērtējumu

2. Matemātika

10 - 15

3-5

atskaite
Hospitētās stundas
vadīto st. konspekti
izdales materiāli
st.analīze

Piezīmes
Labot skolēnu
rakstu darbus;
Iesaistīties
uzskates materiālu
gatavošanā;

Hospitēto stundu
pieraksti

bez vērtējuma
5
ar Vadīto stundu konspekti
vērtējumu
St. analīzes protokols

4 (ja
iespējams
dažādās
klasēs)

3

4. vizuālā māksla

3

4

4 st.plāni + bērnu
darbi, to apraksti

Izpētīt programmas

5. sports

4

6

hospitēto st. pieraksti
vadīto st. konspekti
1 st. analīzes protokols
lit.saraksts

Iepazīties ar 1 klases
tematisko plānu

6. integrēts
pasākums

1

1

Novērotā pasākuma
analīze, pasākuma
scenārijs

Saistīts ar izziņas
aktivitātēm dažādos
mācību priekšmetos

3. dabas mācība

2 vadīto st. konspekti
hospitēto st. pieraksti
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Skolas vērtējums, aizpilda klases/ grupas audzinātājs

Studenta – praktikanta darbības vērtējums
Praktikanta vārds: .............................................................................
Prakses vieta, klase: .............................................................................

iztrūkst

vāji

Jāpievērš
uzmanība

Daļēja
izpausme

izcili

Vērtējums/ kritēriji

Pietiekama
kompetence

Prakses vadītājs skolā .............................................................................

Profesionalitāte novērojot mācību stundas
Iemaņas stundu plānošanā, laika sadalījums
Mērķu formulēšana
Mācību darba saturs un zināšanas – pielietoto zināšanu
līmenis dažādās jomās un priekšmetos
Zināšanu integrācija
Prasme izvēlēties mācību tēmai atbilstošas metodes,
aktivitātes, materiālus...
Prasību piemērotība skolēniem
Dažādība mācību stratēģiju izvēlē – frontāli, grupu darbs,
individuālais darbs u.c.
Mācību individualizācija – mācību saturs, metodes,
mācīšanās stili.
Mācību
sasniegumu
vērtēšanas
organizēšana,
daudzveidība – testi, diskusijas, mutiskais, simboli, žesti,
Skolēnu pašvērtējums
Sadarbība ar skolēniem klasē
Sadarbība ar klases audzinātāju, citiem skolotājiem
Pozitīvas vides veidošana – draudzīgas atmosfēras, labu
darba apstākļu nodrošināšana
Profesionālā izaugsme prakses laikā
Vērtējums un ieteikumi:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.........................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................. ....................
datums ................................

paraksts .............................
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CIEN. 4. KURSA STUDENTE – PRAKTIKANTE!
Šī ir Tava pēdējā - kvalifikācijas prakse, kuras laikā Tev būs
iespēja pētīt ģimenes līdzdalību bērna izglītošanā, pārbaudīt,
daudzu teorētisko zināšanu pielietojamību praksē, realizēt
integrētos projektus.
Lai izveidotu veiksmīgāku sadarbību ar vecākiem, ievēro šādus
ieteikumus:
Ļauj katram no vecākiem pašiem izlemt, kādā veidā
viņi var iesaistīties vislabāk;
Cieni vecāku lomu;
Izrādi atzinību;
Saglabā konfidencialitāti;
Lieto daudzveidīgus ģimeņu iesaistīšanas pasākumus:
māci sadarboties, esi radoša un elastīga.
Atceries, bērna pašapziņa jūtami ceļas, ja ģimenes loceklis
piedalās skolas dzīvē ar pozitīvu attieksmi. Ģimene kā pirmā
nozīmīgā mikrosistēma, atrod saskaņu ar skolu - otro, bet ne
mazāk nozīmīgo vietu bērna dzīvē.
Lai Tev veicas!
PPF Pirmsskolas un sākumskolas metodiku katedra

Papildus informācija: DU PPF dekanāts, Parādes 1-221., t. 54 28636

DU PPF studiju programma "SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJS"
4. KURSA KVALIFIKĀCIJAS PRAKSES UZDEVUMI

Kvalifikācijas prakses kopsavilkums
1.

Mācību iestādes vides pētījums: sadarbība ar vecākiem.
Noskaidro atbildes uz sekojošiem jautājumiem:
1.1.

izmantojot esošos piemērus, definē, kas ir skolas un ģimenes sadarbība? Noskaidro
atbildes uz piedāvātajiem anketas jautājumiem.
pārrunājot ar skolotājiem, klases audzinātāju, skolas vadību, vecākiem, bērniem,
noskaidrojiet kādas šīs izpausmes formas ir Jūsu prakses skolā, klasē - salīdzini
izmantojot J. Epšteina (ASV) skolas- ģimenes- sabiedrības iesaistīšanas veidus (skatīt
pielikumu). Izveido tabulu, kolāžu, pārskatu, nosaucot konkrētu aktivitāti katram no
šiem veidiem.

1.2.

Ģimenes iesaistīšanas veidi (piemērs)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

veidi
Vecāku rūpes
saziņa
brīvprātīga palīdzība
mācīšanās mājās
lēmumu pieņemšana
sadarbība ar sabiedrību
1.3.

2.

Konkrētas aktivitātes, piemēri Tavā klasē, skolā

kādi ieguvumi, nozīme no vecāku un skolas sadarbības ir vecākiem, skolai, klasei,
bērnam?

Teorijas un prakses pētījums- integrētā pieeja un tās realizēšana.

2.1. veic vienu no piedāvātajiem testiem (skatīt pielikumu) visas klases skolēnu mācīšanās stilu
noteikšanai un izstrādā klases mācīšanās profilu. Izvēlieties kādu no anketām mācīšanās
stilu noteikšanai. Jūs varat tās pielāgot savas klases/situācijas vajadzībām. Noanketējiet klasi,
apkopojiet iegūtos datus (grafiki vai diagrammas iegūto informāciju vizuāli paspilgtinās) un
aprakstiet situāciju klasē. – atskaitei Mācīšanās stilu apraksts visai klasei, pievienojot
arī izmantoto anketu;
2.2. Saplānojiet, novadiet 3 mācību stundas/nodarbības, izmantojot informāciju par mācīšanās
stiliem (sk. iedotos mācību stundu plānus), un uzrakstiet secinājumus - 3 mācību stundu
plāni un secinājumi.
2.3. integrētā projekta realizēšana, izmantojot izstrādātos teorētiskos integrētos modeļus un priekšmetu mācību
metodiku zināšanas.

3. dienasgrāmata - iknedēļas ieraksti
-

ieraksti, pārdomas par paveikto - kā iejuties klases/ grupas dzīvē;
kas izdevās, ko darītu savādāk;
ko jaunu uzzināji, ko interesantu pamanīji skolotāja darbībā, ko gribētu izmantot savā
turpmākajā darbībā.
kādas konkrētas problēmas radās prakses laikā.

3.

metodiskā daļa:

4.
5.

vērtēšana: skolas vērtējums, pašizvērtējums;
pielikumi

Studente - skolotāja palīgs: Aktīvi iesaisties grupas/ klases dzīvē! Palīdzi skolotājam veikt
ikdienas pasākumus!
Iepazīsties ar skolas pieredzi, veidojot skolēnu pašvērtējumus vai skolēnu darba mapes –
portfolio; Popularizē citu skolu pieredzi pašvērtējuma veidošanā;
Īsteno priekšmetu mācību metodiku prakses uzdevumus.
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pielikums 1.1.
Vecāku iesaistīšanās novērtējums
Izmantojiet šādus jautājumus, lai novērtētu, cik efektīva ir jūsu skolas un ģimeņu sadarbība.
1.
Vai vecākiem un citiem pieaugušajiem ģimenes locekļiem ir bijušas iespējas piedalīties
lēmumu pieņemšanā gan klases, gan skolas līmenī? Vai viņi ir izmantojuši šīs
iespējas?

2.

Vai jums ir informācija par ģimeņu vajadzībām un interesēm bērnu izglītošanā? Kā jūs
to iegūstat?

3.

Vai jūs piedāvājat vecākiem izglītošanās un/vai sadarbības (remonti, ekskursijas
u.tml.) iespējas?

4.

Kādi bijuši iemesli tam, ka vecāki nav piedalījušies pasākumos? Kā var palīdzēt
pārvarēt šos šķēršļus?

5.

Vai ir ērta vieta, kur vecāki var atpūsties, kad viņi viesojas skolā? Vai viņi to izmanto?
Kādus materiālus jūs šajā vieta variet piedāvāt?

6.

Vai arī tēvi tiek iedrošināti iesaistīties?
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pielikums 1.2.
Ģimenes iesaistīšanas seši veidi

1.

Vecāku rūpes – Palīdzēt visām ģimenēm izveidot mājās tādu vidi, kas
veicina bērna mācīšanos un palīdz bērnudārziem/skolām saprast
ģimenes.

2.

Saziņa – Izstrādāt un realizēt efektīvu divpusēju sazināšanos
jautājumos par bērnudārza/ skolas programmām un bērna
panākumiem.

3.

Brīvprātīga palīdzība – Sameklēt palīgus un organizēt palīdzību un
atbalstu darbam grupā/ klase, bērnudārza/ skolas pasākumiem un
skolēnu aktivitātēm.

4.

Mācīšanās mājās – Nodrošināt informāciju, idejas un iespējas
ģimenēm attiecībā uz to, kā palīdzēt mājās bērniem pieņemt
akadēmiskus lēmumus, veikt mājas darbus un citas mācību programmā
paredzētās aktivitātes.

5.

Lēmumu pieņemšana – Iesaistīt vecākus bērnudārza/ skolas
pārvaldīšanā.

6.

Sadarbība ar sabiedrību – Identificēt un integrēt resursus un
pakalpojumus no sabiedrības, lai stiprinātu un atbalstītu bērnudārza/
skolas bērnus un viņu ģimenes, kā arī resursus un pakalpojumus no
skolām, ģimenēm, bērniem, lai atbalstītu sabiedrību.
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2. Mācību stundas plāns
Stundu plānojot, aizpildiet I – V daļu, pēc novadītās mācību stundas pievienojiet kritiku – VI daļu.
Vārds, uzvārds --------------------------------------------------------------------------------------------Mācību priekšmets ----------------------------------------------------------------------------------------------------Stundas raksturojums -------------------------------------------------------------------------------------------------Stundas nosaukums/ tēma --------------------------------------------------------------------------------------------Skola, klase --------------------------------------------------------------------------------------------------------------I MĒRĶIS -

AKADĒMISKAIS - ---------------------------------------------------------------------------------------SOCIĀLAIS - -----------------------------------------------------------------------------------------------

II IEPRIEKŠĒJĀS ZINĀŠANAS - (specifiskas prasmes, iemaņas, zināšanas, kuras skolēniem nepieciešamas
pirms jaunās mācību vielas apgūšanas)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III MĀCĪBU TELPAS IEKĀRTOJUMS - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV NEPIECIEŠAMIE MĀCĪBU LĪDZEKĻI-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V STUNDAS GAITA – (sk. nākošajā lapā)
VI PĀRDOMAS – (vai tika sasniegti izvirzītie mērķi; vai izraudzītās stratēģijas palīdzēja izpildīt izvirzītos
uzdevumus; vai plānotais laika sadalījums atbilda skolēnu reālajām iespējām un vajadzībām; kas īpaši izdevās ,
neizdevās, kāpēc; ko nākošreiz mainītu; kur/ kā skolēni tālāk izmantos iegūtās zināšanas;...)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Paraksts:-----------------------------Datums-----------------------------

MĀCĪBU STUNDAS GAITA

GLOBĀLAIS IEVADS:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ANALĪTISKAIS IEVADS:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
UZDEVUMI:
Audiālais 2

Vizuālais 1

Taktilais 1

Kinestētiskais m

GLOBĀLAIS NOBEIGUMS:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ANALĪTISKAIS NOBEIGUMS:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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ANKETA “50 VĀRDI”
Noskaidrojiet,
kāds uztveres veids dominē
jūsu mācīšanās stilā!

Atzīmējiet asociāciju,
kādu jums izraisa nosauktais vārds
Vārda nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Attēls

Skaņa

Struktūra

Sajūta

1

2

1

m

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Asociācija

Punktu
skaits

A
B
C
D

Uztveres veids
Vizuālais
1
Audiālais
2
Taktilais
1
Kinestētiskais
m

Man ir …………… mācīšanās stils!

Vārds, uzvārds:

Klase, vecums:

Skola, rajons:

KOPĀ

Saskaitiet, cik reizes esat atzīmējis
katru burtu un pierakstiet skaitu!
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ANKETA “IZVĒLIES KĀ MĀCĪTIES”
Aplūkojiet, KAS JĀIEMĀCĀS,
un tad izdariet savu IZVĒLI – A, B, C vai D –
atkarībā no tā, kā jūs labprātāk mācītos.
Atzīmējiet savu izvēli un saskaitiet punktus!

Kas jāiemācās

Izvēle A

Izvēle B

Izvēle C

Izvēle D

1

2

1

m

REIZRĒĶINA
TABULA

Aizklāšu to un
iztēlošos

Nosaukšu skaļā
balsī

Rēķināšu uz
pirkstiem

VĀRDA

Uzrakstīšu;
iztēlošos, kā tas
izskatās

Nosaukšu skaļi
katru burtu

Rakstīšu ar
pirkstu
smiltīs

Uzrakstīšu vārdu
kartes un tās ik pa
laikam izlasīšu;
skatīšos uz attēlu
blakus vārdiem
Noskatīšos video,
kur attēloti
vēsturiskie
notikumi

Atkārtošu skaļi
pie sevis

Rakstīšu ar
pirkstu
smiltīs

Noklausīšos
ekspertu
stāstījumu

Izveidošu
diegu/papīra
darinājumu
par vēstures
faktiem
Izveidošu
kolāžu, kurā
attēloti stāsta
notikumi

PAREIZRAKSTĪBA

SVEŠVALODAS
VĀRDIŅI

VĒSTURES FAKTI

STĀSTS

Uzzīmēšu attēlus,
plānu, pēc kura
stāstīt; iztēlošos
to praktiski

Atstāstīšu to
skaļi vai palūgšu
to atstāstīt
citiem

JAUNS SPORTA

Noskatīšos
paraugdemonstrējumu
Izlasīšu
norādījumus uz
paciņas;
noskatīšos, kā to
dara citi
Apskatīšu,
uzzīmēšu acs
uzbūves shēmu

Atkārtošu
trenera
instrukcijas
Pajautāšu, kā to
dara citi un
noklausīšos viņu
pieredzi

Izveidošu
karikatūrisku
zīmējumu
Mēģināšu to
pagatavot

Noklausīšos, ko
par to stāsta
fiziologs

Izgatavošu
acs modeli

VEIDS

TORTES CEPŠANA

ACS UZBŪVE
KOPĀ
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Iestudēšu
vajadzīgo
informāciju
repa stilā
Iestudēšu
vajadzīgo
informāciju
repa stilā
Izspēlēšu
grīdas spēli

Kopā ar
citiem
iestudēšu
vēsturisku
inscenējumu
Iejutīšos
stāstā;
izspēlēšu
stāsta
epizodes
Izmēģināšu
to praktiski
Izspēlēšu ar
draugiem
tortes
cepšanas
situāciju
Iestudēšu ar
draugiem acs
darbību
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Skolas vērtējums, aizpilda klases/ grupas audzinātājs

Studenta – praktikanta darbības vērtējums
Praktikanta vārds: .............................................................................
Prakses vieta, klase: .............................................................................

Nav
novērojama

Jāpievērš
lielāka
uzmanība

Daļēja
izpausme

izcili

Vērtējums/ kritēriji

Pietiekama
kompetence

Prakses vadītājs skolā .............................................................................

Profesionalitāte novērojot mācību stundas
Iemaņas stundu plānošanā, laika sadalījums
Mērķu formulēšana
Mācību darba saturs un zināšanas – pielietoto
zināšanu līmenis dažādās jomās un priekšmetos
Zināšanu integrācija
Prasme izvēlēties mācību tēmai atbilstošas
metodes, aktivitātes, materiālus...
Prasību piemērotība skolēniem
Dažādība mācību stratēģiju izvēlē – frontāli,
grupu darbs, individuālais darbs u.c.
Mācību individualizācija – mācību saturs,
metodes, mācīšanās stili.
Mācību sasniegumu vērtēšanas organizēšana,
daudzveidība – testi, diskusijas, mutiskais,
simboli, žesti,
Skolēnu pašvērtējuma izmantošana
Sadarbība ar skolēniem klasē
Sadarbība ar klases audzinātāju, citiem
skolotājiem
Pozitīvas mācību vides veidošana – draudzīgas
atmosfēras, labu darba apstākļu nodrošināšana
Profesionālā izaugsme prakses laikā
Vērtējums un ieteikumi:

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................... .................... .................... ...................
datums ................................

paraksts .............................
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KOPSAVILKUMS
Mācību priekšmets

Stundu skaits
apmeklēt.
hospitēt

1. Dzimtā valoda

8

novadīt

10
* 5 - 10

2. Matemātika 1. – 4. kl.

5 - 10

10
* 5 - 10

3. Dabas mācība

Atskaites forma
* izmēģinājuma stundas
hospitācijas piezīmes
2 konspekti,
8 st. plāni, vadīto stundu
pašizvērtējums un izdales
materiāli.
* izmēģinājuma stundas
hospitācijas piezīmes
10 st. plāni,
1 stundas rakstiska analīze
izgatavotie uzskates vai izdales
materiāli;
izvērtējuma tests

1-2

4

Hospitācijas piezīmes,
2 stundu plāni,
izstrādātie uzskates/ izdales
materiāli;

4. Vizuālā māksla(1-6. kl.)

4

3

Atskaites formas prakses
uzdevumos

5. Rokdarbi

2

3

Atskaites formas prakses
uzdevumos

6. Matemātika 5-6 kl.

5

5

Atskaites formas prakses
uzdevumos

1

Projekta apraksts

Integrēts projekts vai
projektu nedēļas vadīšana
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Cien. / god. Skolotāj
Vairākas nedēļas kopā ar Jums būs cilvēks, kas iespējams arī turpmāk savu dzīvi saistīs
ar izglītības sfēru. Lūdzam palīdzēt viņam iejusties skolas dzīvē! Šajā pavadvēstulē ir
daži punkti, kas atvieglos Jūsu kopējo sadarbību.
Skolotājs – prakses vadītājs:
•
•
•
•
•

apspriež ar studentiem viņu apmeklētās stundas;
konsultē studentu stundu sagatavošanas gaitā;
vēro studentu darbu stundās, analizē to;
vērtē ar atzīmi pēc dotajiem kritērijiem;
prakses nobeigumā rakstiski vērtē studenta darbību, ņemot vērā DU metodiķu kritērijus.

Kam pievērst uzmanību darbā ar studentu – praktikantu:
1) mācību stundās, kuras vada students – praktikants, pievērst uzmanību viņu prasmei:
• izvirzīt mācību uzdevumus skolēniem;
• vadīt jaunās vielas apgūšanu;
• organizēt skolēnu patstāvīgo darbu;
• teksta uzdevumu risināt mācīšana;
• vadīt galvas rēķinus;
• veikt mācību individualizāciju, respektēt skolēnu mācīšanās stilu;
• gūt pretinformāciju par skolēnu zināšanu, prasmju un iemaņu apguves gaitu, iesaistīt
skolēnus pašizvērtēšanā;
• veikt stundas rezumējumu; refleksiju par paveikto, apgūto.
2) Pedagoģiskās prakses laikā studentam – praktikantam jāiepazīstas ar dažādu mācību
līdzekļu, palīglīdzekļu, uzskates līdzekļu, izdales materiāla izmantošanu mācību procesā.
Studentam jāiesaistās dažādu izdales un uzskates materiālu izgatavošanā.
3) Studentam – praktikantam jāiesaistās skolēnu rakstu pārbaudē, kopīgi ar skolotāju – prakses
vadītāju apspriežot vērtējumu;
4) Studentam – praktikantam vēlams iepazīties ar ārpusklases darbu un pulciņu nodarbību
vadīšanu (papildnodarbības skolēniem ar zemāku mācāmību);
Studenta – praktikanta vadīto stundu vērtēšanas kritēriji:
“9”-“10” balles
“8” balles
“7” balles
“6” balles
“4”- “5” balles

stunda novadīta metodiski pareizi ar novatorisku elementu
pielietošanu, radošiem uzdevumiem.
ja stunda novadīta metodiski pareizi, ir izvirzīti stundas mērķi un tie
sasniegti.
ja grūtības sagādā stundas mērķu realizēšana;
ja stunda plānota pareizi, bet stundas vadīšanā vērojamas
atsevišķas metodiskas nepilnības.
ja stundu vadīšanā ir atsevišķas metodiskas kļūdas.

Vērtējums varētu būt zemāks par “4” ballēm, ja stundā ir vairākas metodiskas vai teorētiskas
kļūdas.
Piezīme: Pēc katras stundas skolotājs – prakses vadītājs īsi pamato vērtējumu , norādot pozitīvo
vai kļūdas un nepilnības.
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Studenta praktikanta prakses vērtēšanas
kritēriji
9 - 10 balles

8 balles

7 balles

ja prakses laikā students strādā ar
iniciatīvu, radoši, ievieš praksē
pedagoģiskas, metodiskas novitātes.
ja prakses uzdevumi realizēti
atbilstoši prasībām, ar atbildības
sajūtu.
ja prakses uzdevumi ir realizēti, bet
studenta darbība ir nedroša, reizēm
darba vērojamas atsevišķas
nepilnības.

6 balles

ja prakses uzdevumu realizēšanā ir
vērojamas nepilnības, darbā pietrūkst
centības.

4 - 5 balles

ja prakses uzdevumi veikti pavirši,
students nepieņem, neievēro prakses
vadītāja norādījumus.

Neieskaitīts

ja prakses uzdevumi nav veikti,
vērojama nepedagoģiska,
bezatbildīga studenta praktikanta
rīcība.
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