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Izglītības vides kvalitāti visos izglītības līmeņos nosaka izglītības saturs, kas veicina indivīdu 

zināšanu, kompetenču un prasmju attīstību un nostiprināšanu, profesionāli un kompetenti 

mācībspēki, kas nodod šo izglītības saturu izglītojamiem, mūsdienīga izglītības vide un

izglītības process, kas veicina satura uztveri un apguvi..
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Cik % no mācību procesa?
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Virspusējas zināšanas –

iegūstu un apkopoju informāciju

John Hattie, izmantojot SOLO Taksonomiju

Iedziļināšanās  -

izmantoju informāciju

Identificēju, zinu nosaukt,

sekoju vienkāršām instrukcijām

Definēju, kombinēju, aprakstu, 

pielietoju prasmes, sakārtoju faktus 

Analizēju, izskaidroju cēloņus,  

kritizēju, salīdzinu un pretnostatu,  

apstrīdu, attaisnoju

Radu, formulēju, ģenerēju, 

atspoguļoju, teoretizēju  
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Ko liksim projektā paredzētajā servertelpā?
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Ir laiks jaunai pedagoģijai –

iesaistīt, iedvesmot un motivēt ikvienu


