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Saturs
• Aktualitāte Kāpēc labāk lietot SOLO taksonomiju nevis Blūma.
• Mācīšanās rezultātu novērtēšana Ko var dot skolotājs un kas
atkarīgs no skolēna kognitīvajiem izziņas procesiem.
• John Biggs ilustratīvais modelis SOLO līmeņiem
• Jautājumu veidošanas pamatprincipi mācību rezultātu
vērtēšanai
• Uzdevumu veidošana atbilstoši SOLO. Izziņas līmeņi atbilstošie
izglītojamā izziņas procesi un atslēgas vārdi formulējot jautājumu.
• Vai uzdevuma grūtības pakāpe atbilst izziņas līmenim?
• Mācību rezultātu SOLO līmeņi uzdevuma piemērā «Barošanās
tīkla modelēšana noteiktā biocenozē»

Aktualitāte
Kāpēc SOLO taksonomija?
Kāda atšķirība no Blūma taksonomijas?
faktu zināšanas: pamatelementi, kas izglītības guvējiem ir
jāzina, lai pārzinātu disciplīnu vai risinātu tajā esošās problēmas;
•
konceptuālās zināšanas: pamatelementu un lielāku
struktūru savstarpējā sasaiste, kas tām ļauj funkcionēt kopā;
•
procedurālās zināšanas: kā kaut ko darīt, pētījuma
metodes un kritēriji prasmju, algoritmu, tehnisko paņēmienu un
metožu izmantošanai;
•
metakognitīvās zināšanas: vispārējās kognitīvās
zināšanas, kā arī izpratne par savām kognitīvajām spējām.
•

Atbalsta materiāls: http://www.nki-latvija.lv/content/files/Level%20Setting.pdf,

Mācīšanās rezultātu novērtēšana
Zināšanas, kuras var dot
skolotājs

Domāšana –
atkarīga no skolēna
kognitīvajiem
procesiem

https://www.slideshare.net/lielvards/jaun-pedagoija-1-sesijas-ievads

John Biggs

http://www.johnbiggs.com.au/wp-content/uploads/2013/01/solo_taxonomy.jpg

Mācību rezultātu vērtēšanas jautājumu
veidošanas pamatprincipi
•Skolēniem ir zināšanas
•Skolotājs paredz jautājumus visiem līmeņiem
•Skolotājs paredz kādas konkrētas atbildes grib sagaidīt no
skolēna
•Dotajā tekstā iekļauj informāciju, kura dod zināšanu
izmantošanas vai domāšanas virzienu
•Dotais teksts ir racionāls pēc satura
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Mācību rezultātu SOLO līmeņi

uzdevuma piemēra

«Barošanās tīkla modelēšana» apraksts
• Uzdevuma mērķauditorija Skolēni, apgūstot bioloģijā tematu «Ekoloģija»9.
klasē, Bioloģija I (pamata un optimālo līmeni 10. klasē), Bioloģija II (augstāko
līmeni 12. klasē)
• Barošanās tīkla modelēšanu iespējams veikt Ppt formātā kā arī kā galda spēli
papīrformātā
• Uzdevuma vieta mācību procesā veidots gan kā iemācītā nostiprināšanas
gaļa, skolēni var veikt pašvērtēšanu izvērtējot savu sniegumu atbilstoši SOLO
līmeņiem, var tikt iekļauts kā summatīvā vērtēšanas darba daļa
• Uzdevums, izpilde atbilstoši individuālajām skolēna spējām: vairāki soļi, kā
arī dažādas biocenozes (zemāka līmeņa zināšanas – dārza, augstāka līmeņa –
dīķa un purva biocenozes
• Uzdevums Barošanās tīkla modelēšana Ppt formātā skolēnam pieejamā
sākuma informācija
• Uzdevuma Sila biocenozes barošanās tīkla modelēšana vērtēšana Ppt
formātā izpildes atbilde un uzdevuma izpildē veikto kognitīvo darbību
novērtējums atbilstoši SOLO līmeņiem

Uzdevums skolēnam.
Izveido barošanās tīklu sila biocenozē!
Instrukcija: ar datorpeli uzklikšķini uz teksta vai attēla.
Kad redzams rāmītis uzej ar datorpeli uz rāmīša malas un, ar
nospiestu peli pārvieto rāmīti uz atbilstošo vietu
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