
Atgriezeniskā saite 
attālinātajā mācību 
procesā: iespējas un 

izaicinājumi 

Oskars Kaulēns,                
eTwinning vēstnieks 



 

TAGAD ESMU: Ventspils Valsts 1. 
ģimnāzijas direktores vietnieks 
metodiskajā darbā; politikas un vēstures 
skolotājs 
 
 

ESMU BIJIS: “Skola2030” mācību satura 
izstrādes un ieviešanas eksperts; mācību 
programmas “Iespējamā misija” 
absolvents 
 

MAZLIET 
PAR 

MANI 



 

1. KAS IR ATGRIEZENISKĀ SAITE UN KĀDA IR 
TĀS NOZĪME ATTĀLINĀTAJĀ MĀCĪBU 
PROCESĀ? 

 

2. KĀDI IR IZAICINĀJUMI UN IESPĒJAS 
ATGRIEZENISKĀS SAITES SNIEGŠANĀ 
ATTĀLINĀTAJĀ MĀCĪBU PROCESĀ? 

 

3. KĀ SNIEGT UN SAŅEMT ATGRIEZENISKO 
SAITI ATTĀLINĀTĀ MĀCĪBU PROCESĀ?  
 

PAR KO BŪS 
SARUNA? 



 

1. Iepazīsties ar APGALVOJUMIEM par tēmu 
“Atgriezeniskā saite”! 
 

2. Izvēlies 1 APGALVOJUMU, kuram tu piekrīti 
visvairāk saistībā ar attālināto mācību 
procesu! 
 

3. Pie izvēlētā apgalvojuma pieraksti savu 
KOMENTĀRU, kāpēc tu piekrīti šim 
apgalvojumam! 
 

ej.uz/AS_apgalvojumi   
 

KAS 
IR 
AS? 



 

1. AS mācīšanās uzlabošanai (formatīvā 
vērtēšana un diagnostika; skolotājs 
novērtē progresu un izvirza mērķus) 
 

2. AS kā mācīšanās (skolēns izvērtē un 
reflektē par savu mācīšanos; izvirza 
turpmākās mācīšanās mērķus) 
 

3. AS mācīšanās novērtēšanai (skolotājs 
novērtē skolēnu iegūtās zināšanas un 
prasmes; fokusā mācīšanās rezultāts) 
 

AS 3 
DIMENSIJAS 



 

1. Ieraksti, kādas IESPĒJAS saistībā ar 
atgriezeniskās saites sniegšanu rada 
attālinātā mācīšanās! 
 

 

2. Ieraksti, kādus IZAICINĀJUMUS 
saistībā ar atgriezeniskās saites 
sniegšanu rada attālinātā mācīšanās! 
 

ej.uz/iespejas_izaicinajumi 
 

IESPĒJAS  
UN 

IZAICINĀJUMI 



 

1. Formatīvā vērtēšana kā daļa no ikdienas 
mācību procesa 

2. Sarunāšanās par procesu (KĀ?), nevis 
tikai rezultātu (KO?) 

3. Atbildības deleģēšana skolēniem par 
mācīšanos un atbalsta prasīšanu 

4. Daudzveidīgi IKT rīki atgriezeniskās saites 
sniegšanai un saņemšanai 

5. Mācīšanās vienam no otra kā daļa no 
atgriezeniskās saites procesa  

 

 

 

 
 

IESPĒJAS 



 

6. Atgriezeniskās saites iegūšana par to, kā 
veicas mums kā skolotājiem 

7. Pierādījumos balstīta argumentācija par 
atgriezeniskās saites lietderību 

8. Problēmu apzināšanās kā daļa no 
atgriezeniskās saites pieprasījuma 

9. Atbrīvošanās no neefektīvām praksēm 
atgriezeniskās saites sniegšanā un 
saņemšanā 

 

 

 
 

IESPĒJAS 



 

1. Fokusēšanās uz ātri iegūstamu, īstermiņā 
lietojamu atgriezenisko saiti 

2. Manipulēšana ar skolēnu rīcību, 
izmantojot vērtēšanas instrumentus 

3. Daudzveidīgu IKT rīku lietošana rīku 
demonstrēšanai, nevis mācīšanās jēgai 

4. Ierobežotas piekļūšanas iespējas katram 
skolēnam 

5. Atgriezeniskā saite kā atskaitīšanās, nevis 
mācīšanās sistēma 

 

 

 
 

IZAICINĀJUMI 



 

6. Atgriezeniskā saite par to, kam nav 
tiešas ietekmes uz skolēnu mācīšanos 
un rezultātiem 

7. Pieprasījuma pieaugums no skolēniem 
pēc atgriezeniskās saites 

8. Ierobežotas iespējas drošticamai, 
objektīvai summatīvajai vērtēšanai 

9. Mācīšanās prakses bez atgriezeniskās 
saites elementiem (darba lapas bez 
jebkādas interakcijas) 

 

 

 

 
 

IZAICINĀJUMI 



 

1. Ieraksti VISMAZ 1 PIEMĒRU, kā tu 
sniedz un saņem atgriezenisko saiti 
attālinātajā mācību procesā! 
 

 

2. Paskaidro, AR KĀDU MĒRĶI un KĀDĀ 
VEIDĀ tu to izmanto atgriezeniskās 
saites sniegšanai un saņemšanai! 
 

ej.uz/AS_piemeri 
 

LABĀS 
PRAKSES 
PIEMĒRI 



 

1. Izmantot SADARBĪBAS IESPĒJAS ar savas 
un citu skolu skolotājiem (piemēram, 
kopīgai pārbaudes darbu veidošanai) 
 

2. Izmantot KOPRADES iespējas skolēnu 
savstarpējās mācīšanās nodrošināšanai 
(piemēram, Google dokumenti) 
 

3. Pamatzināšanu pārbaudīšanai izmantot 
IKT RĪKUS (piemēram, Socrative.com, 
Uzdevumi.lv u.c.)  

 

 

 

 

 
 

VISPĀRĪGI 
IETEIKUMI 



 

4. Atgriezenisko saiti par mācību satura 
jautājumiem padarīt skolēniem pēc 
iespējas PUBLISKI PIEEJAMĀKU 
 

5. Izmantot TIEŠSAISTES PLATFORMAS 
konsultēšanai, nevis satura mācīšanai 
(piemēram, Zoom, Skype, WhatsApp u.c.) 
 

6. Izmantot audio un video formāta 
iespējas atgriezeniskās saites sniegšanai 
un saņemšanai 

 
 

 

 

 

 

 
 

VISPĀRĪGI 
IETEIKUMI 



 

1. Ieraksti savus JAUTĀJUMUS par 
atgriezeniskās saites sniegšanu un 
saņemšanu attālinātajā mācību procesā! 

 

2. Balsojot izvēlies tos JAUTĀJUMUS, kas ir 
aktuāli arī tev saistībā ar atgriezeniskās 
saites sniegšanu un saņemšanu! 

 

 

ej.uz/jautajumi_AS 
 

LABĀS 
PRAKSES 
PIEMĒRI 



Paldies par uzmanību! 


