40 refleksijas jautājumi

Atskats pagātnē
1. Ko tu jau zināji par šo tēmu pirms darba uzsākšanas?
2. Kāds bija darba process, veicot šo uzdevumu?
3. Vai tu līdzīgu darbu esi veicis iepriekš? (Kādā citā mācību priekšmetā, iepriekšējā mācību gadā,
ārpus skola?) Kā šie darbi atšķīrās un kas tiem bija kopīgs?
4. Kā ir uzlabojušās tavas prasmes, veicot šāda veida uzdevumu?
5. Kādas prasmes tev vēl jāuzlabo?
6. Ar kādām problēmām/grūtībām tu saskāries, veicot šo uzdevumu? Kā tu tās risināji?
7. Kādus resursus tu izmantoji, veicot šo uzdevumu? Kuri resursi bija visnoderīgākie? Kurus tu
izmantotu atkārtoti?
8. Ar kādu tēlu tu salīdzinātu paveikto darbu? Kāpēc?
9. Ar ko tu sadarbojies, veicot šo darbu? Kā tu aprakstītu savas sadarbības prasmes, veicot šo darbu?
10. Kā tu plānoji darba veikšanu? Vai un kā tavs plāns mainījās procesā?
Kā tas ietekmēja tevi
1. Kādas sajūtas tevī izraisa paveiktais darbs? Kuras tā daļas tev īpaši patīk/nepatīk? Kāpēc?
2. Kas šī darba galarezultātā vai tā veidošanas procesā liek tev justies gandarītam vai rada
aizkaitinājumu? Kāpēc?
3. Kādi bija tavi kritēriji/latiņa šim darbam? Vai tu tos izpildīji?
4. Kāds bija tavs mērķis, šo darbu veicot? Vai procesā mērķis mainījās? Vai tu sasniedzi savu mērķi?
Kas liecina par to, ka tu savu mērķi sasniedzi?
5. Ko paveiktais darbs atklāj par tevi kā par skolēnu?
6. Ko jaunu tu uzzināji par sevi, veicot šo darbu?
7. Vai šī darba veikšana ir kaut kā ietekmējusi tavas domas par šo mācību priekšmetu? Kā?
8. Sameklē līdzīgu darbu, kuru esi šogad veici un salīdzi abus darbus! Kā tajos atšķiras tavs sniegums?
Ko tas atklāj par tevi?
9. Ko šī darba veikšana ir tev atklājusi par to, kā tu mācies – apgūsti jauno, ievēro termiņus, seko
instrukcijām u.tml.?
10. Vai, šo darbu veicot, tu saskāries ar kādām spilgtām emocijām? Kā tās ietekmēja tavu sniegumu?
Kā tu tiki ar tām galā?
Kā tas ietekmēja citus
Vai tu savu darbu paveici tāpat kā tavi klasesbiedri? Kas jūsu darbos bija līdzīgs un kas atšķirīgs?
Ja tu būtu skolotājs, kādus komentārus par šo paveikto darbu tu sniegtu?
Ja tu būtu skolotājs, kādu atzīmi un kāpēc tu ieliktu par šo darbu?
Kas ir tā viena lieta tavā darbā, ko tu gribi, lai citi noteikti pamana?
Kas ir viena lieta tavā darbā, ko tu negribētu, lai citi pamana?
Kādi ir tavu klasesbiedru novērojumi un komentāri par tavu darbu? Kam no tā visa tu piekrīti un
kam nepiekrīti? Kāpēc?
7. Cik lielā mērā tu sasniedzi uzdevumam izvirzītos kritērijus?
8. Kuros kritēriju punktos tavs sniegums bija visvājākais?
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9. Ja kāds cits cilvēks apskatītu tavu darbu, ko tas viņam atklātu par tevi kā par skolēnu?
10. Ko par tavu sniegumu teiktu tev tuvie cilvēki? (vecāki, brāļi, māsas, vecvecāki u.c.)
Ieskats nākotnē
Viena lieta, ko es gribētu uzlabot ir...
Ko tu mainītu, ja šo uzdevumu veiktu atkal?
Ko tu uzlabosi savā darbā līdz nākamajai reizei?
Kas ir tas, ko tu pamanīji savu klasesbiedru darbos, ko tu citreiz labprāt iekļautu savā darbā?
Kāpēc?
5. Kādu mērķi tu sev izvirzītu nākamai reizei, kad atkal jāveic šāda veida darbs?
6. Kādam nolūkam/uzdevumiem, šo darbu veicot, tu veltītu vairāk laika tieši mācību stundā, un kam
vairāk laika, strādājot mājās?
7. Kāda veida palīdzība tev vēl būtu nepieciešama, veicot šāda veida darbu atkal?
8. Ko tu gribētu, lai par tavām prasmēm zina cits skolotājs, kurš tev mācītu šo pašu mācību
priekšmetu?
9. Kuras ir šī darba trīs kļūdas/neveiksmes, kuras tev nākotnē palīdzēs uzlabot tavu sniegumu?
10. Kas ir tās lietas, kas tev vēl jāiemācās/jāpraktizējas, lai tu kļūtu patstāvīgāks mācoties?
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