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Pašvadīta mācīšanās ir kā braukšana ar velosipēdu. Lai tu virzītos uz priekšu ar divriteni, 
tev ir jāpielieto muskuļu spēks, bet, lai mācītos pašvadīti (paša vadīti), tev ir apzināti jāveic 

dažādas darbības un jādomā par to, ko dari. Tas tev palīdzēs apgūt jaunas zināšanas un prasmes, 
lai tu spētu patstāvīgi mācīties gan skolā, gan mājas. 

SĀKUMSKOLA

būt patstāvīgākam 
un drošākam

pašam organizēt 
savu mācīšanos

analizēt, secināt, 
spriest un plānot 
savas darbības un 

laiku

izvērtēt savu 
mācīšanās 

pieredzi, zināšanas 
un prasmes

sasniegt augstākus 
mācību rezultātus

Pašvadītas 
mācīšanās prasmes 

tev palīdzēs: 
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Plānošana ir viens no svarīgākajiem pašvadītas mācīšanās elementiem. 
Uzsākot pašvadītas mācības, ir ļoti svarīgi domāt par mācīšanās mērķi un uzdevumiem. 

Lūk, daži ieteikumi un jautājumi, kas palīdzēs saprast plānošanas gaitu!

PLĀNOŠANA

Izdomā savu mācīšanās mērķi! 

Pajautā sev – kāpēc man tas ir svarīgi?

Tam jābūt īsam, vienkāršam, tev saprotamam. 

Mērķi mēģini formulēt vienā teikumā.

Kas man jādara?
Līdz mācību gada beigām es 

iemācīšos uz ģitāras nospēlēt 
savu mīļāko dziesmu. 

Šī atbilde tev palīdzēs grūtos brīžos, kad būs 
vajadzīga motivācija, lai nepadotos!

Man tas ir svarīgi, jo es 
gribu, lai arī citi ierauga, 
cik šī dziesma ir skaista.
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Pārdomā, kas ir jāprot un jāzina, lai sasniegtu izvirzīto mērķi.

Izveido zināšanu un prasmju sarakstu! 

Saraksta vienā pusē saraksti visu, ko jau zini 
un proti un kas tev palīdzēs sasniegt mērķi.

PROTU UN ZINU:

MANU ZINĀŠANU UN PRASMJU SARAKSTS…

Saraksta otrā pusē uzraksti to, kas vēl jāapgūst.

VĒL JĀMĀCĀS: 

1. nedaudz protu spēlēt ģitāru;

2. protu internetā atrast mācību video, 
ierakstot atslēgvārdus;

3. zinu un saprotu angļu valodu, lai skatītos mācību 
video;

4. protu nodungot savu mīļāko dziesmu.

1. spēlēt sarežģītas melodijas
nospēlēt visu dziesmu vienā ritmā;

2. kontrolēt savas emocijas, ja kaut kas neizdodas;

3. nospēlēt mīļāko dziesmu no galvas.

Nepadodies pie pirmajām grūtībām!
Ja nepieciešams, lūdz palīdzību pieaugušajam – 
izdomā konkrēti, kurš cilvēks tev varētu palīdzēt!

Ja neizdosies, es zinu, ka  varu 
lūgt palīdzību savam mūzikas 
skolotājam, drauga vecākajam 

brālim vai saviem vecākiem!
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 Kad mērķis ir izdomāts un tu zini, ko jau proti vai neproti, 
noskaidro, kādi uzdevumi tev jāveic, lai mērķi sasniegtu!

Lai sasniegtu mērķi, man: 
1) jāatrod video pamācības YouTube, kur parādīts, kā spēlēt manu mīļāko dziesmu;

2) jāatstāj vismaz trīs brīvi vakari nedēļā, lai mācītos ģitārspēli; 

3) jāsaplāno sava nedēļa tā, lai pietiktu laika gan mācībām, gan ārpus skolas nodarbībām.

Pēc uzdevumu izvirzīšanas, tev ir jāplāno, ko tu darīsi, lai izpildītu uzdevumus. 
Kas to veikšanai būs nepieciešams un cik daudz laika tas aizņems?

Lai izpildītu uzdevumus, nepieciešamas šādas lietas: 

1) ģitāra;

2) dators ar interneta pieslēgumu vai privātskolotājs;

3) vismaz trīs brīvi vakari nedēļā;

4) telpa, kur vingrināties ģitārspēli, lai netraucētu 
citiem ģimenes locekļiem.
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Izplāno darbību secību! Ko darīsi vispirms, ko pēc tam, ko darīsi beigās?
Vari sanumurēt esošās lietas pēc to svarīguma: 1., 2., ....

Kas man tagad jādara?
1. Izvēlos dziesmu.
2. Atrodu dziesmas spēlēšanai mācību video.

3. Izplānoju, kurās dienās un cikos es varēšu vingrināties ģitārspēli, lai visu paspētu un nevienam netraucētu.

Ievēro savu dienas režīmu! Saplāno laiku tā, lai tas pietiktu visiem 
veicamajiem uzdevumiem, kā arī atpūtas pauzēm starp tiem!

Otrdienās un piektdienās man ir maz 
mācību stundu, tāpēc es varētu spēlēt 
ģitāru no plkst. 13.00 līdz 14.30. Vēl es 
ģitārspēlei varētu veltīt vienu stundu 

sestdienās no rīta. 

Es izveidoju nedēļas plānu un secināju, 
ka pirmdienās un trešdienās man ir 

volejbola treniņi, tāpēc šajās dienās es 
ģitārspēli nemācīšos.
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Kad lietu saraksts ir gatavs, pārskati to! 
Varbūt to nepieciešams papildināt vai izsvītrot kaut ko lieku?

Labojums: privātskolotāju nevajag, jo 
es atradu labu mācību video.

Papildinājums: man vajag arī telefonu ar interneta 
pieslēgumu, jo tur ir aplikācija, kas palīdzēs dziesmu 

izpildīt ritmiski. 

Kāda palīdzība vai resursi (lietas) tev būs nepieciešami 
mērķa īstenošanai! Vai tu viens tiksi ar visu galā?

PADOMĀ

Man vajadzēs, lai kāds ik 
pa laikam paklausās, kā 

es spēlēju, un pasaka, ko 
nepieciešams uzlabot. 

PAJAUTĀ Ja nevari iedomāties neko, kas būtu vajadzīgs, 
pajautā kādam no pieaugušajiem (vecākiem, 
brāļiem, māsām vai skolotājiem), lai viņi tev palīdz 
saprast, kādi resursi tev būs nepieciešami. Mamma secināja, ka man nepieciešamas 

arī austiņas un, iespējams, vajadzēs 
iegādāties arī jaunu stīgu komplektu, ja 

gadījumā saplīst esošās.
ATCERIES Atceries, ka  tev nepieciešams atpūsties, spēlēties, 

labi izgulēties un paēst, lai darbi izdotos!

Zinu, ka vajag izgulēties, citādi 
būšu īgns un dusmīgs uz citiem, 

negribēšu neko darīt. SĀ
KU

M
SK

O
LA

  P
LĀ

N
O

 U
ZR

AU
G

I N
O

VĒ
RT

Ē



13

UZRAUDZĪŠANA
Kad darbības plāns ir izveidots, tad jāķeras pie lietas! 

Esi pats sev skolotājs un uzraugi savu darbošanos, 
sekojot līdzi, lai viss izdodas! 

Ko varētu darīt citādāk?

Kā pārbaudīt, vai nekļūdies?

KAS MAN JĀDARA? PIEMĒRS

1. Kas liecina, ka es virzos uz savu izvirzīto mērķi? Kā zināt, ka paveiktais atbilst plānotajam?
Paņem savu izveidoto plānu un izvērtē paveikto!  

Pieliec klāt:

“+” – ja darbs ir paveikts;

“/”– ja darbs ir daļēji paveikts;

“–”– ja darbs vēl nav paveikts.

Saskaiti, kuru zīmju tev ir visvairāk 

(„+”, „/”, „-”) – izdari secinājumus par paveikto!

Lai iemācītos uz ģitāras nospēlēt savu mīļāko dziesmu man:  

1) jāatrod video pamācības YouTube, kur parādīts, kā spēlēt 
manu mīļāko dziesmu

2) jāatstāj vismaz trīs brīvi vakari nedēļā, lai mācītos ģitārspēli; 

3) jāsaplāno sava nedēļa tā, lai pietiktu laika gan mācībām, gan 
ārpus skolas nodarbībām. 

Nepieciešamības gadījumā lūdz palīdzību pieaugušajiem, 
lai viņi sniedz savu vērtējumu – skatu no malas. 
Lūdz ieteikumus, vai tev nepieciešams veikt kādas izmaiņas 
plānotajā!

Mamma ieteica sestdienu rītos neplānot 
ģitārspēli, jo citi vēl guļ. Brālis ieteica 

dziesmu mācīties pa mazam gabaliņam, 
nevis censties apgūt visu uzreiz.  

Man ir izdevies atrast dziesmu, 
arī dienas bija izplānotas, taču 

plānu nebiju saskaņojis ar 
vecākiem, tāpēc viss neizdevās 

tā, kā bija ieplānots.

Secinājums – turpmāk sākumā 
pārrunāšu ar mammu nedēļas 

plānu, lai zinātu, kad tiešām 
varu veltīt laiku ģitārspēlei. 
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Ja  kaut kas nav 
skaidrs, lūdz padomu 
pieaugušajiem

KAS MAN JĀDARA? PIEMĒRS

2. Ko es iemācos, veicot katru uzdevumu? Kā man tas palīdz īstenot mērķi?

Lai novērtētu, kas ir apgūts, paņem savu veica-
mo darbu (uzdevumu) sarakstu. Ar citas krāsas 
pildspalvu sarakstā veic papildinājumus, uzraks-
tot prasmes vai zināšanas, kuras tu iegūsi, vei-
cot uzdevumu! 

Lai iemācītos uz ģitāras nospēlēt savu mīļāko dziesmu, man:  

1) jāatrod video pamācības YouTube , kur parādīts, kā spēlēt manu 
mīļāko dziesmu. 
Šādi es mācos lietderīgi izmantot internetu, nostiprinu arī angļu 
valodas zināšanas un trenēju savu pacietību.  

2) jāieplāno vismaz trīs brīvi vakari nedēļā, lai mācītos ģitārspēli. 
Es mācos plānot savu nākotni, tas man palīdz justies drošāk, jo es 
zinu, kas ir sagaidāms. 

3) jāsaplāno sava nedēļa tā, lai pietiktu laika gan mācībām, gan 
ārpus skolas nodarbībām. 
Uzrakstot dienas režīmu nedēļai, zināšu, kurās dienās ir brīvs laiks, 
lai atpūstos ar draugiem vai paspēlētu galda spēles ar ģimeni.

Nevarēju saprast, ko es iemācos, 
kad plānoju brīvos vakarus, tāpēc 

pajautāju skolotājai – viņas atbilde 
man ļoti palīdzēja! 
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KAS MAN JĀDARA? PIEMĒRS

3.  Kā es jūtos uzdevuma veikšanas laikā un kāpēc? Ko es varu darīt, lai justos labāk?

Domā par savām emocijām!

Mācies tās atpazīt un izprast, kāpēc tās rodas!

Kāpēc es nevaru iesākt? Tāpēc, ka baidos no neizdošanās. 
Kā lai sevi iedrošinu? Jāpalūdz atbalsts kādam draugam vai 
vecākiem. Vai varbūt es varu izdomāt sev balvu, kas mani 
motivēs?

Es dusmojos uz sevi, jo neizdodas atpazīt notis. Bet es zinu, 
ka manas dusmas ātri pāriet – es mierīgi pasēžu, lēni ieel-
poju, izelpoju un tad atkal varu mācīties!

Koncentrējies uz to, ko dari! 

Noliec malā visu, kas tev varētu traucēt!

Es izslēdzu televizoru, nolieku malā telefonu, palūdzu 
ģimenei, lai mani netraucē, un tad varu visu savu 
uzmanību veltīt ģitārspēlei.

Priecājies par savām veiksmēm, 
pastāsti par tām citiem! 

Tas cels tavu pašapziņu un palīdzēs turpināt 
iesākto!

Esmu iemācījies nospēlēt uz ģitāras savas mīļākās 
dziesmas pirmo pantu, tas nozīmē, ka drīz iemācīšos arī 
piedziedājumu! 

Es jūtu, ka mani pirksti ir 
daudz veiklāki, jo trenēju 

tos pietiekami bieži!
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NOVĒRTĒŠANA
Ja šķiet, ka mērķis ir sasniegts, nepieciešams izvērtēt, kā tev ir veicies. Vai plānotie uzdevumi ir īstenoti?  

Kas tev izdevās, kas traucēja? Ko nākamreiz varētu darīt citādāk, labāk?

KAS MAN JĀDARA? PIEMĒRS

1. Kādas jaunas zināšanas un prasmes apguvi? Kur tev nākotnē tās varētu noderēt?

Novērtē savu mācīšanos!

Uzraksti, ko jaunu iemācījies uzdevuma veikšanā. 

	Protu YouTube vidē atrast mācību video un sapratu, ka 
visvieglāk  un precīzāk informāciju internetā var atrast, 
izmantojot atslēgas vārdus.

	Iemācījos saplānot savu dienu, lai visu varētu paspēt.

	Iemācījos būt pacietīgs un nepadoties, kad pirmajā reizē 
kaut kas nesanāk.

Izvērtē, kā jaunās prasmes varēsi pielietot ikdienā 
(mājās, skolā, ikdienas dzīvē). 

Prasme meklēt YouTube video palīdzēs man sagatavoties arī 
mūzikas skolas pārbaudījumiem.

Pacietība man noderēs mājturības stundās, jo arī tur bieži ir 
uzdevumi, kas man sākumā neizdodas.  

Laika plānošana man noder katru 
dienu – es protu saplānot savu 
laiku tā, lai nav jāuztraucas par 

neizdarītiem darbiņiem.
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KAS MAN JĀDARA? PIEMĒRS

2. Ko es varētu darīt citādāk, lai uzlabotu savu darbu?

Tieši tu vislabāk zini, kas tev izdevās un kas 
sagādāja grūtības mērķa īstenošanā, tāpēc sākumā 

novērtē pats sevi! 

1. Man vislabāk izdevās... saprast visu dziesmu bez skolotāju 
vai vecāku palīdzības
2. Nākamreiz es... kārtīgāk saplānošu savu laiku.
3. Man neizdevās/ šo bija grūti paveikt, jo ....man neizdevās 
nospēlēt piedziedājumu tādā pašā ritmā kā pārējo dziesmu. 
Turpināšu trenēties!

Lūdz paveikto novērtēt kādam citam. Lūdz, lai viņš 
pamato savu novērtējumu, izmantojot 3P metodi 

(Paslavē! Pajautā! Piedāvā!)!

Māsa noklausījās manu dziesmu un uzrakstīja uz lapiņas: 
“Paslavē! Ļoti skaista dziesma! Pajautā! Vai piedziedājumam 
bija jābūt lēnāk? Piedāvā! Piedāvāju tev uzstāties manā 
dzimšanas dienā!”

3. Kā tu juties uzdevuma veikšanas laikā?

Vai tev ir prieks un gandarījums par paveikto?
Par ko tu visvairāk priecājies?

Kas izdevās īpaši labi?
Vai tu vēlētos līdzīgu uzdevumu atkārtot vēlreiz? 

Mēģini atbildēt uz šiem jautājumiem – tie dos 
pārliecību un prieku, ka spēj patstāvīgi sasniegt 

izvirzītos mērķus un apgūt jaunas lietas! 

Es lepojos, ka man izdevās iemācīties šo dziesmu – tagad es 
ticu, ka varu iemācīties arī citas dziesmas!
Priecājos, ka pats visu kontrolētju – es varēju pats izdomāt, 
ko mācīšos un kad mācīšos.
Es vēlētos ko līdzīgu darīt vēlreiz, jo tagad man nav bail no tā, 
ka sākumā viss var neizdoties. 
Es tagad zinu, ka laika plānošana man palīdz justies drošākam 
par to, ko es daru. 

Indiešu garīgais skolotājs Osho ir teicis: “Pat ja ceļš noved strupceļā, tā 
ir tava pieredze – tu esi iepazinis nepareizo ceļu.”  Lai tev izdodas iegūt 

vērtīgu pieredzi, mācoties pašvadīti! Veiksmi! SĀ
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