
PAPILDU MĀCĪBU ROKASGRĀMATA 

PRASMES NOSAUKUMS: 

AKTĪVĀS MĀCĪŠANĀS UN MĀCĪŠANĀS STRATĒĢIJAS 

Aktīvā macīsanās 

Izpratne par jaunās informācijas ietekmi uz pašreizējo un turpmāko problēmu risināšanu un 
lēmumu pieņemšanu. 

Mācīsanās stratēģijas 

Apmācības metožu un procedūru izvēle un izmantošana, kas piemērota situācijai, kad mācās 
vai māca jaunas lietas. 

KOMPETENCES: 

• Izpratne par cilvēka izziņas darbību

• Izpratne par to, kas ir aktīvā mācīšanās un ar ko tā atšķiras no standarta mācīšanās prakses

• Spēja izmantot aktīvās mācīšanās stratēģijas kā individuālam izglītojamam un izglītojamo

grupā 

MĒRĶI: 

• Izprast aktīvas mācīšanās nozīmi mūsdienu darba tirgū
• Paaugstināt izpratni par tā sekām no profesionālā viedokļa.
• Atklājiet aktīvās mācīšanās stratēģiju neizmantošanas riskus
• Ievērojiet profesionālās pilnveides iespējas, aktīvi mācoties.
• Atklājiet aktīvo mācību stratēģiju ietekmi uz profesionālo attīstību.

https://www.communityactiondacorum.org/european-projects
http://www.fs2022.eu/


INFORMĀCIJA PAR EKSPERTU: 

Vārds: Amanda Donley 

Īsa biogrāfija: CIPD kvalificēts, darbā pieņemšanas un 
personāla atlases speciālists ar pieredzi darbinieku 
atlasē, ieskaitot kompetences stila pieeju. Pieredzējusi 
sarunās, darbā pieņemšanas un saglabāšanas 
stratēģiju, personāla vadības politikas un procedūru 
izstrādē, spēcīgas cilvēku vadības prasmes. 

Amats: Personāla atlases un saglabāšanas vadītājs 

Uzņemums: Hertfordšīras partnerības universitātes 
NHS fonda trests 

KĀ TĀLĀK UZLABOT ŠO IEMAŅU: 

Video, audio, vai bibliogrāfiskas atsauces: 

• Bonwell, C.; Eison, J. (1991). Active Learning: Creating Excitement in the Classroom
• Active Learning course (Queen’s University)

https://www.queensu.ca/teachingandlearning/modules/active/index.html
• Active learning strategies (University of Leicester):

https://www2.le.ac.uk/offices/lli/developing-learning-and-
teaching/enhance/strategies/active-learning

• Active learning strategies (Berkeley University):
https://teaching.berkeley.edu/active-learning-strategies

• Active Learning Overview (Massachusetts Institute of Technology):
https://www.youtube.com/watch?v=zoa2pKYp_fk

• Various active learning strategies (Massachusetts Institute of Technology):
o Jigsaw: https://www.youtube.com/watch?v=Nrylh_-40ng
o Lightning Round: https://youtu.be/I7_PfCBBcFI
o Beach Ball: https://youtu.be/L-Sv1oL43ew
o Think-Pair-Share: https://youtu.be/fqrOxeL-fwk
o Mud Cards: https://youtu.be/n9uDbwgnSp0
o Personal Response Systems: https://youtu.be/hpM-siY2Bl0
o Debates: https://youtu.be/I1IeF7D7kkY

Publikācija tapusi ar Eiropas Savienības programmas Erasmus+ atbalstu. Par šīs lapas saturu pilnībā 
atbild Autors, un tas nekādā veidā nevar tikt uzskatīts par NA un Komisijas viedokli.
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