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eTwinning vēstniece



Kritiskā domāšana un problēmu 
risināšana 

 Prasme izvērtēt jebkuras informācijas, uzskatu, viedokļu 

ticamību un lietojamību; spēja izmantot ticamu 

informāciju darbības plānošanai; prasme mērķtiecīgi un 

elastīgi plānot problēmu risināšanas procesu, ievērojot 

reālo situāciju.

 SKOLĒNIEM JĀAPGŪST PRASME ANALIZĒT, STRUKTURĒT, 

IZVĒRTĒT SAŅEMTO INFORMĀCIJU UN NOTEIKT TĀS MĒRĶI.



Metodes un paņēmieni kritiskās 
domāšanas veicināšanai

 Diskusijas

 Debates

 Darbs mazajās grupās

 Prāta vētra

 Tekstu un attēlu analīze

 Apgalvojumu pamatošana

 Pētnieciskās metodes

 Projektu metode

 Lomu spēles, modeļi



Diskusija
eTwinning projekts «Enerģija nezūd»



Attēlu analīze
eTwinning projekts «Spēks ir visur!?!»



Datorika 4.klasei 
1.temats Kā droši lieto dažādus tiešsaistes informācijas 

avotus un atsaucas uz tiem?

 No standarta prasme: Veidojot 

dokumentus, kuros izmantota 

kādos resursos atrastā 

informācija, norāda korektas 

atsauces uz izmantoto avotu. 

(T.6.3.3.6.)



Autortiesību, drošības un privātuma politikas 

ievērošana eTwinning projektos



Mācību procesā sistemātiski tiek iekļauti 

uzdevumi, kuru atrisināšana prasa no 

skolēniem augstākā līmeņa domāšanu 

Jā, bet……
- Jautājumu uzdošana

- Apšaubīšana 

Kā es to zinu?

Prasme atšķirt faktu no viedokļa

Domāšana 



Zināšanas, 

prasmes

Domāšana

Virspusējā 

mācīšanās

Dziļā mācīšanās



SOLO taksonomija

Skolotājs sagatavo jautājumus visiem līmeņiem.

Virspusēja mācīšanās

Dziļā mācīšanās -

Pielietošana 

Analizēšana 

Izpratne 

Izvērtēšana

Radošā 

mācīšanās

Kura planēta atrodas 

vistālāk no Saules?

Uz kuras planētas ir 

siltāks – Marsa vai 

Venēras?

Kas nosaka gaisa 

temperatūru uz 

Zemes?

Kā Tu (personīgi) vari 

mazināt cilvēka 

izraisītās klimata 

pārmaiņas?



Ķīmija 9.klase Izlasi avīzes raksta fragmentu!



Informātika
 Iepazīties ar dokumentā ievietoto informāciju.

 Izveidot un noformēt prezentāciju “Elektroiekārtu un bateriju pārstrāde” 

(informāciju atlasīt no dotā teksta).



Darbs ar tekstu mazās grupās vai pāros

Fakti Viedokļi 
(autors)

Vārdi -
marķieri





 eTwinning projekti

Mācību process tiek organizēts kā atsevišķas 

tēmas pētījums, kas tiek veikts, skolēniem 

interaktīvi mijiedarbojoties



Inženierzinības



Sadzīvē un daudzu ierīču veidošanai izmantotās 

dažādās gāzes, šķidrumi un to īpašības





“

”

Mācīšanās bez domāšanas 

ir enerģijas izšķērdēšana

Paldies par uzmanību!

Konfūcijs


