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Kāpēc digitālais portfolio?
Pilnveidotajā mācību saturā vārds “portfolio” parādās vairakkārt, un to visbiežāk
asociē ar kādu no vērtēšanas paņēmieniem. Veidojot savu mācīšanās portfolio,
skolēns mācās kritiski izvērtēt savu darbu un spriest par savu mācīšanos, balstoties
uz faktiem un atsaucoties uz reāliem piemēriem savos darbos. Šādi skolēnam veidojas
plašāka izpratne par to, kas viņam padodas, nepadodas, kā uzlabojies viņa sniegums
un kā tas viss ir saistīts ar to, kas viņam skolā jāpagūst.
Šī portfolio struktūru izveidojis praktizējošs ASV skolotājs Džons Spencers (John Spencer).
Tam ir 5 sadaļas, kuras papildinātas ar jautājumiem, lai virzītu skolēnu domāt gan par savu
izaugsmi un mācīšanos, gan par talantiem. Portfolio veidošanai lieliski var izmantot Google
diska iespējas vai jaunākiem skolēniem veidot taustāmu versiju.
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Par mani
Šīs sadaļas mērķis ir iepazīstināt ar sevi. Te ir dažas lietas,
kuras tu varētu gribēt iekļaut:
Mazs foto ar kādu no taviem darbiem
Īsa informācija par sevi, iekļaujot dažas no savām interesēm un hobijiem
Saraksts ar prasmēm, kuras esi ieguvis piedaloties projektos
Šī portfolio mērķis (parādīt tavu izaugsmi un labākos darbus)
Īss apraksts par tavu mācīšanos (kādos projektos tu piedalījies?
Ar ko tu strādāji kopā?)
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Mana izaugsme
Veido savu izaugsmes aprakstu hronoloģiski – sarindo savu pieredzi projektos, tādā
secībā, kādā tu tajos piedalījies! Pēc tam izvēlies vismaz divus darbus, kuri vislabāk
ilustrē tavu izaugsmi! Šie jautājumi var tev palīdzēt:
Kā un kāpēc tieši šis jaunākais darbs ilustrē tavu izaugsmi? Citē/apraksti konkrētus
piemērus no sava darba, kas parāda, kā tu esi uzlabojis savu sniegumu!
Kuras darba daļas bija visgrūtāk paveicamas un kāpēc? Ko tu darīji, lai paveiktu darbu?
Kā tavs darbs ir mainījies no sākuma līdz beigām? Kas tev palīdzēja saprast, ka
nepieciešamas izmaiņas un uzlabojumi?
Ar kādām grūtībām tu saskāries? Kā tu tiki ar tām galā?
Ar kuriem mācību stundu sasniedzamajiem rezultātiem šis darbs ir saistīts?
Kā tas demonstrē to, ka esi šo vielu apguvis?
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Mani labākie darbi
Sāc ar to, ka īsi apraksti to, kas tev šobrīd padodas vislabāk! Pēc tam izvēlies trīs
savus labākos darbus, kas to, tavuprāt, parāda vislabāk! Šie jautājumi var tev palīdzēt:
Kāpēc, tavuprāt, tas ir tavs labākais veikums?
Ar kuriem sava darba aspektiem tu lepojies visvairāk? Kā šis darbs izceļas starp citiem
taviem darbiem?
Ar kuriem mācību stundu sasniedzamajiem rezultātiem šis darbs ir saistīts? Kā tas
demonstrē to, ka esi šo vielu apguvis izcili?
Vai šos darbus paveikt bija viegli vai grūti? Kāpēc tā?
Kādas prasmes, stratēģijas un zināšanas tu izmantoji, lai to paveiktu?
Kā tu šīs prasmes, stratēģijas un zināšanas vari pilnveidot turpmāk?
Ko tu ieteiktu kādam, kam šīs prasmes, zināšanas un stratēģijas nav tik labas kā tev?
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Es iemācījos
Sāc savu aprakstu ar pamatprasmēm un zināšanām, kuras esi apguvis! Ja vari, mini
konkrētu mācību priekšmetu stundu sasniedzamos rezultātus vai citē atbilstošās vietas
no snieguma līmeņu apraksta! Šie jautājumi var tev palīdzēt:
Kādas problēmas tu atrisināji projekta laikā?
Kādas zināšanas un prasmes tu ieguvi un kā tās varēsi izmantot turpmāk?
Kādus terminus un jēdzienus tu iemācījies?
Kā tu piedalījies grupu darbā? Kāda bija tava loma un pienākumi? Kādas sadarbības
prasmes tu apguvi?
Ko jaunu par sevi tu uzzināji mācību procesā?
Kā tu juties mācību procesā? Kā, tavuprāt, jutās citi?
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Mani turpmākie soļi
Padalies ar saviem nākotnes plāniem!
Šie jautājumi var tev palīdzēt:
Kādas jomas tev vēl nepadodas? Ko tu darīsi turpmāk, lai uzlabotu savu sniegumu tajās?
Kādi ir tavi nākotnes mērķi un idejas saistībā ar mācību projektiem? Centies uzskaitīt
konkrētas lietas!
Kā, tavuprāt, apgūto varēsi izmantot savā ikdienas dzīvē? Mini konkrētus piemērus!

