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Vairāk uzticēties sko
iotājam 

Diskusiju grupā par paš
vērtējuma veidošanos mācī
bās darba vadilāja, Rīgas 
Tehniskās universitātes Hu
man�ārā institūta direktore 
Anita Lanka, kā nozīmīgu 
jautājumu izvirzija skoiotāja 
pašvērtējuma nepieciešamī
bu, uzsverot, ka pedagogs 
nevar skolēnā viest pašapzi
ņu, ja pašam tās nav. 

"
No 

skolotāja pašvērtējuma tiek 
projicēta viņa pedagoģiskā 
darbiba. Tam jābūt orientē
tam uz sasniegumiem, lai 
darbā ar skolēniem gūtu re
zuttātus. Skaidra pedagoģis
kā vizija !auj pašam skolotā
jam noteikt sevis vērtēšanas 
kritērijus. Piemēram, audzēk
ņu atsauciba stundā, izmai
ņas katra atsevišķa skolēna 
sasniegumos ne tikai attiecī
bā pret standartu, bet arī pret 
izaugsmi vakar, šodien un rīl. 
Tas spēj dot gandarijumu. 

nāzijā, es redzu, ka skolēni 
veiksmīgi apgūst vielu, un 
redzamais rezultāts !auj 
novērtēt savu darbu." Sko
lotāja Maira: "Pašvērtē
jums cilvēkam vai nu ir, vai 
nav. Nedomāju, ka to var 
ietekmē!, piemēram, ar da
rāmā darba daudzumu." 

Taču ir skolotāji, kuru 
pašvērtējumu ietekmē iz
grrtibas sistēmas radī!ā bi
rokrātija. 

"
Pašvērtējumu ie

tekmē ministrijas neuzticē
šanās manām spējām, mil-

Pašvērtējumu ietekmē ministrijas ne

uzticēšanās manām spējām, milzīgās pār

baudes. Darbs ar sko/ēniem nereti paliek of

rajā vietā, jo bailes par sekām, ja nebūs aiz

pildīti "papīri", ir spēcīgākas. 

Lai panāktu šādu uz panā
kumiem vērstu pedagogu 
pašapziņu, vajadzētu mainīt 
tālākizglilibas kursu stratēģi
ju un apzināties, ka pašapzi
ņas celšanai jākiūst par katra 
pārliecibu. Protams, jāatzīst, 
ka publiska)ā telpā kultivē
tais veiksmes sterectips ar 
pārticibu ietekmējis arī sko
lotāju vērtibu hierarhiju. Ma
nuprāt, skolotājiem pietrūkst 
jēgpilnas un gudras apce
res, kaut vai cēloņu/seku sa
karibā, taču šādai pašanaiT
zei noteikti ir jābūt. 

Es domāju, ka no krīzes 
izgiTtibas sistēmā varam iz
iet tikai ar skolotāju garīgo 
spēku, tādējādi viešot ticī
bu arī jauniešos. Apzinā
ties, ka skolotājam ir misija. 
Es tiešām ticu, ka šis ir vēr
tību pārvērtēšanas brīdis." 

Skolotāja Līga: "Es ne
domāju. ka skolotājiem bū
tu zems pašvērtējums. 
Strādājot ar bērniem ģim-

zīgās pārbaudes. Darbs ar 
skolēniem nereti paliek et
rajā vietā, jo bailes par se
kām, ja nebūs aizpildīti 

"
papīri", ir spēcīgākas." 

Darba grupa diskutēja arī 
par izglilibas iestāžu slēgša
nu, pedagogu vecuma dis
kriminēšanu un skolotāju 
asociāciju iesaistīšanu izglilī
bas satura izstrādē. Noslē
gumā tika gūti vairāki ierosi
nājumi un aicinājums izman
tot gan vērtību, gan ekono
misko krīzi inteliģences rene
sanseī. Grupa pēc diskusi
jām pauda nostāju par skolu 
slēgšanu, aicinot nepielaut 
pārsteidzīgu to slēgšanu be· 
rūpīgas situācijas izpētes. 
"Mēs nevaram noraidi! ne
pieciešamību pēc skolu re
formām. Taču tām jābūt pa
matotām, diferencētām un 
veiktām pēc pārrunām ar at
tiecīgo reģionu," uzsvēra 
Anita Lanka. Grupa ierosinā
ja aizsargāt skolotāja cilvēk-

tiesības, nepielaujot vecuma 
diskrimināciju. Atlaižot no 
skolotāja amata pirmspensi
jas un pensijas vecuma pe
dagogus, atlaišanas kritēri
jam jābūt profesionalitātei, 
nevis vecumam. C�i ieteiku
mi: izglilības satura izstrādē 
un mācibu sasniegumu vēr
tēšanā iesaistīt skolotāju 
asociācijas. Pārskatil vērtē
šanas sistēmu, ievērojot 
skolotāju padomus. Nodro
šinā! valsts finansējumu sko
lotāju profesionālai pilnvei
dei. Nepielaut 21% pievieno
tās vērtības nodokli mācību 
ITdzekliem. Nodrošinā! valsts 
finansējumu vismaz obligā
tās izglilības iegūšanai ne
pieciešamajiem mācību IT
dzekliem. izveidot koordinā
cijas sistēmu, lai skolotāji gū
tu regulāru inforrnāciju un at
griezenisko saiti par norisēm 
lzglilības un zinātnes minis
trijas (IZM) un skolu valžu tel
pās. Decentralizēt skolotāju 
tālākizglilibas sistēmu. Mazi
nā! plaisu starp skolotāju un 
varu. Mazinā! ārējās kontro
les nozīmi, vairāk uzticoties 
skolotāja un skolas pašno
vērtējumam. lzstrādāt visap
tverošu skolotāju kompeten
ču novērtēšanas sistēmu ar 
striktiem kritērijiem. 




