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Izglītības zinātnes

• Vispārīgā pedagoģija

• Sociālā pedagoģija

• Pirmsskolas pedagoģija

• Skolas pedagoģija

• Augstskolas pedagoģija

• Pieaugušo pedagoģija

• Nozaru pedagoģija

• Citas izglītības zinātņu apakšnozares

• Bioloģijas didaktika

• Fizikas didaktika

• Ķīmijas didaktika

• Matemātikas didaktika

Ministru kabineta noteikumi Nr. 49
Rīgā 2018. gada 23. janvārī (prot. Nr. 5 19. §)
Noteikumi par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm

Mediju pedagoģija (tehnoloģijas, 
digitalizācija mācību procesā, robotika),

speciālā pedagoģija, iekļaujošā izglītība, 
psiholoģiskā pedagoģija, starpkultūru 

izglītība, mācību saturs un metodes, mācību 
vide, audzināšanas aspekti, dažādu prasmju 

attīstība, interešu izglītība, izglītības 
vēsture, skolotāja profesija un darbs, 

pedagoģiskā sadarbība … 



Ķestere  I., Ozola  I., Andersone  R. "Pedagoģija". Nacionālā 
enciklopēdija. https://enciklopedija.lv/skirklis/1203-
pedagoģija (skatīts 21.10.2020).



Pētnieciskā mācīšanās

✓ sadarbojies

✓ sarunājies

✓ turpini

✓ izvēlies

✓ vizualizē

✓ izveido

✓ iesaisties

✓ pēti

✓ izskaidro

✓ lieto

✓novērtē

✓ noskaidro 
situāciju, 
fokusējies

✓ pēti

✓ reflektē

✓ izmanto

✓ jautā

✓ izvirzi pieņēmumu 
(hipotēzi)

✓ izpēta

✓ analizē

✓ modelē

✓ lieto un novērtē

(Kalniņa, 2012; Žogla, Kalniņa, Antiņa, 2012)



Pētniecības metodoloģijas bibliotēka

https://www.visc.gov.lv/lv/iet
eikumi-un-rekomendacijas
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Zinātniskā pētniecība un mācību pētniecība

Zinātniskā pētniecība Mācību pētniecība

Mērķis Objektīvi jaunu zināšanu 
atklāšana

Subjektīvi jaunu zināšanu atklāšana, pētnieciskās 
prasmes pilnveide, intelektuālā un emocionālā attīstība

Motīvi Izziņas interese, parādību, 
procesu un lietu likumsakarību 
atklāšana, sava statusa 
apliecināšana nozarē, plašākā 
sabiedrībā

Izziņas interese, zinātkāre, vēlēšanās  apliecināt sevi 
tuvākā sociālajā vidē

Līdzekļi 
(saturs un 
metodes)

Likumsakarības, zinātniski 
pētnieciskās metodes

Likumsakarības, mācību metodes ar zinātniskās 
pētniecības elementiem

Rezultāti Objektīvi jaunas zināšanas Subjektīvi jaunas zināšanas, pilnveidotas pētnieciskās 
prasmes, attīstītas domāšanas operācijas (analoģijas, 
klasifikācija, vispārināšana u.c.)

(Žogla, Kalniņa, Antiņa, 2000)



Pētniecība • Priekšmetu un parādību izzināšanai veikta darbība,
kurā attiecīgo objektu vispusīgi aplūko, analizē,
izdara secinājumus, pakāpeniski gūstot
sistematizētas zināšanas.

(Pedagoģijas termina skaidrojošā vārdnīca, 2000)

• Jaunu zināšanu izstrādāšana, apspriešanas,
izplatīšanas process. Tā ir sistemātiska, mērķtiecīga,
plānota un paškritiska darbība, kurā ar zinātnes
metodēm tiek iegūti un apkopoti dati, lai attīstītu
esošās zināšanas un/ vai praksi.

(Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes, 2011)



Prasme novērot



Prasme uzdot jautājumus



….. Lasa, bet neizprot lasīto
(nevar pateikt saviem vārdiem;
atbildēt uz jautājumu, ja atbilde
nav tieši ietverta tekstā…)

Lasītprasme

Lasītprasmes nozīme 
ikvienā mācību 

priekšmetā un dažādās 
dzīves situācijās, dzīves 

kvalitātes 
nodrošināšanā… 



https://www.metodes.lv/metodes/aktiva-lasisana-5-solu-strategija-sq3r

Aktīvā lasīšana 
(5 soļu stratēģija -

SQ3R)

Review

Recall



Darbs ar tekstu (INSERT paņēmiens)

V lasītais apstiprina to, ko jau zinu, vai domāju, ka zinu

! lasītais man ir jaunums

x lasītais ir pretrunā ar to, ko jau zinu, vai domāju, ka zinu  

? lasītais rada neskaidrības, jautājumus; par lasīto vēlos uzzināt vairāk



Kornelas (Cornell) 
piezīmju rakstīšanas 

tehnika 

https://www.metodes.lv/metodes/kornelas-cornell-piezimju-rakstisanas-tehnika



Domu 
karte



https://www.iespejamamisija.lv/pasvaditas-macisanas-celvedis

https://www.siic.lu.lv/fileadmin/user_up
load/lu_portal/projekti/siic/Kolektiva_m
onografija/Macisanas_Lietpratibai.pdf



Pētījuma izstrādes posmi 

pētījuma temata 
izvēle

pētījuma problēmas 
un/vai aktualitātes 

formulēšana

zinātniskās literatūras 
studijas

darba mērķu un 
uzdevumu 

formulēšana

pētījuma jautājuma 
un/vai pētījuma 

hipotēzes 
formulēšana

pētījuma plānošana 
un pētījuma metožu 

izvēle

datu ievākšana vai 
apkopošana

datu apstrāde, 
rezultātu analīze un 

interpretācija, 
secinājumu 
formulēšana

teksta rediģēšana un 
noformēšana

pētījuma 
prezentēšana



Kādas ir paša skolēna idejas
pētījumam?

Pētījuma jautājums vai  hipotēze?

Literatūras un informācijas avotu 
izvēle un analīzes kvalitāte

Darba 
apjoms

Nobeiguma secinājumu atbilstība 
mērķim, uzdevumiem, pētījuma 

jautājumam/ hipotēzei

Un tad?!



Skolēnu pētniecisko darbu izcilības pazīmes
• Kvalitatīva atšķirība no standarta gan darbā, gan prezentācijā

• Izpratne par pētāmās problēmas kontekstu

• Pētījums teorētiski pamatots

• Pētījums piedāvā pētnieciski pamatotus oriģinālus risinājumus izvirzītajai 
problēmai

• Brīva, autentiska autora runa

• Personiskā aizrautība

• Prezentācija ar pētījumu raksturojošām vizualizācijām

• Stāstījuma, atbilžu papildināšana ar konkrētiem piemēriem

• Diskusijā atbild brīvi, izskaidro jēdzienus, atbilstoši izmanto terminoloģiju 
diskusijas laikā

• Pētījuma rezultātu komunicēšana un aprobācija
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Paldies par sadarbību un ieguldīto darbu 
skolēnu izaugsmes veicināšanā!

sanita.baranova@lu.lv


