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Sveicināts lasītāj,  

 
Mums ir liels prieks, ka TRIZ pedagoģijas temats Tev ir saistošs un vēlies uzzināt vairāk. 

Projekta "Daba.Sarunas.Izglītība" ietvaros rīkojām un piedalījāmies lieliskās apmācībās, 
kuras vadīja Jevģēnija Gina. TRIZ un TRIZ pedagoģija ir domāšanas veids un kopums, 
izveidotais materiāls dalās vairākās daļās, jo mums ir sajūta, ka lasīt tieši to, kas interesē 

un noteiktajā brīdī der, ir visefektīvāk un patīkamāk.  
 

Ievadā ir par un ap izglītību 21.gadsimtā, vajadzībām un kompetencēm, kuras ir 
jāapgūst. Sākot ar astoto lapā ir metodes un pieejas grupas (klases) iesildīšanai un 
darba formu dažādošanai.  

 
Novēlam izdošanos,  

Sīkāk par TRIZ pedagoģiju, iespējām sadarbībai, tuvākajiem pasākumiem var uzzināt 
aija.vanaga@gmail.com 

 
Mēs Biedrībā "Preiļi izglītotai Latvijai" un "Preiļu Brīvajā skolā" TRIZ pedagoģijas 
metodiku izmantojam ikdienā un esam pārliecināti paŗ tās nepiecieāmību un 

savietojamību ar ikdienas mācību procesu, lai sasniegtu rezultātu un veidotu domājošus 
jaunus cilvēkus.    
http://www.preililatvijai.lv 

https://www.facebook.com/PreiliLatvijai/ 
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  Izglītības mērķis un galvenais uzdevums ir audzināt un izglītot nākamo paaudzi, 
lai valsts piedzīvotu uzplaukumu un attīstītos, lai katrs sabiedrības loceklis  ir veiksmīgs, 

pārticis un spēj pilvērtīgi realizēt savu garīgo potenciālu. Katrā valstī izglītības sistēmai ir 
jābūt pēc iespējas efektīvākai un atbilstošākai mūsdienu sabiedrības prasībām.  

Pasaulē un Latvijā pašlaik daudz tiek diskutēts par izglītību nākotnei,  mūsdienu skolu un 
skolotājiem. Pašlaik piedzīvojam pārmaiņas izglītības sistēmā kopumā un katrā 
atsevišķā izglītības sistēmas jomā - tiek runāts par jaunu saturu, jaunu mācīšanas 

pieeju, mācīšanās formām un metodēm, jaunām vajadzībām, kas tiek aktualizētas 
sabiedrībā. Mēs vēl nezinām, kādi rezultāti būs pēc šīm pārmaiņām, bet tas, ka tās ir 

nepieciešamas, saprot gan paši skolotāji, gan bērni un viņu vecāki, gan valsts. 
 Šodien neviens nevar pat aptuveni prognozēt un pateikt, kāda būs dzīve nākotnē, 
neviens nevar pateikt kādas profesijas būs pieprasītas. Katru gadu parādās jaunas 

profesijas, par kuru eksistēšanu mēs vēl pavisam nesen pat nezinājām un nevarējām tās 
iedomāties. Izrādās, ka mūsdienās vairāk nevar mācīt tikai konkrētas zināšanas un 

sagatavot skolēnus noteiktu operāciju veikšanai šauri profesionālā līmenī, bet jāmāca 
bērniem vispārējas zināšanas - kompetences, jāattīsta domāšana un prasme mācīties 
patstāvīgi visa mūža garumā, apgūt jaunas prasmes pēc nepieciešamības konkrētā 

dzīves vai profesionālajā situācijā, skolā jāapgūst spēja mainīties un papildināt jau esošo 
izglītību, būt elastīgiem savā domāšanā un nepārtraukti mainīgā vidē. 

 Kāpēc pašlaik izglītības sistēma piedzīvo tik lielas pārmaiņas? Ja agrāk bija 
industriālā ekonomika un bija svarīgi audzināt darba spēku, kas spēj pildīt vienkāršas, 
stereotipiskas, monotonas darbības vienas profesijas ietvaros, tad mūsdienās esam 

pārgājuši no ražošanas uz pakalpojumu sniegšanu, inovatīvo produktu ražošanu, kas 
prasa dažādu jomu profesionālo zināšanu un iemaņu apguvi īsā laika periodā un spēju 

domāt radoši un inovatīvi. 
 Ja agrāk skolotājs bija galvenais informācijas avots, tad tagad informācijas jūrā ir 
jāmāca bērniem atrast patiesu informāciju, bet pati par sevi informācija ir pieejama un 

viegli atrodama, tā atrodas tikai viena klikšķa attālumā internetā. Bet, papildus spējai 
atrast informāciju, ļoti liela nozīme ir arī kritiskās domāšanas attīstīšanai - informācija ir 
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ne tikai jāiegūst un jāatlasa, ta ir arī ļoti rūpīgi jāpārbauda, jo, līdz ar plaša informācijas 
lauka pieejamību, strauji palielinājusies arī neadekvātas un nepatiesas informācijas 

pieejamība sabiedriskajā telpā.  
 Līdzās pasaulei jāmainās arī skolai. 21. gadsimta skolai ir jāaudzina personības, 

kuras dzīvos nākotnē, nevis pagātnē, kuras ir radošas, domā patstāvīgi un prot mācīties. 
Lai spētu mainīt skolu, jāmainās pašiem skolotājiem, jāizmanto mūsdienu prasībām 
atbilstošas metodes, jāapgūst jaunas dzīvesprasmes un jāmeklē veidi, kā tās nodot tālāk 

skolēniem. 
Bērnam ir jāizprot savu aicinājumu,  viņam ir jāspēj orientēties mainīgajā pasaulē, 

jāsaprot, cik svarīgi ir būt sabiedriski aktīvai personībai, ka katra cilvēka individuālā 
attīstība un pilnveide ir svarīga visai sabiedrībai kopumā. Skolai viņu tam ir jāsagatavo, 
jāaudzina rēalājai dzīvei. Skola nevar būt atrauta no realitātes, no reālās pasaules 

prasībām, tā nevar būt atsevišķi no dzīves, ta nedrīkst būt  mākslīgs veidojums, kurā 
skolēni tiek “sagatavoti dzīvei”, tai ir jākļūst par vienu no dzīves sastavdaļām, kura notiek 

aktīva dzīve visos līmeņos. 
 Mūsdienu izglītība mainās, notiek pāreja no reproducējošās zināšanu mācīšanas 
uz kreativitātes attīstīšanu. Par galveno izglītības mērķi kļūst skolēnu sagatavošana 

dzīvei mainīgā pasaulē, kurā var gūt panākumus un pašrealizēties, risināt 
problēmsituācijas, kreatīvi domāt. Ikdienas dzīves situācijas no mums prasa nevis skolā 

apgūtu zināšanu reproducēšanu un tipveida uzdevumu risināšanu, bet prasmi risināt 
nepārtrauktus izaicinājumus, problēmas un dzīves situācijas. Tas nozīmē, ka skolotāja 
galvenais uzdevums ir iemācīt bērniem strādāt ar informāciju, tai skaitā ar tādu 

informāciju, kur ir daudz nezināmā. 
Ir iespējams izdalīt galvenās mūsdienu pasaule prasības - prasmes: 

● IT lietošana; 
● patstāvīgi risināt kompleksas problēmas, pielāgoties pārmaiņām; 
● komunikāciju ar dažādiem cilvēkiem, ne tikai valsts līmenī (migrācija, 

darbs un mācības ārzemēs (apgūt dažādas valodas un komunikācijas veidus)); 
● strādāt komandā, būt par komandas spēlētāju; 
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● darbs ar lielu informācijas apjomu (atšķirt patiesu no nepatiesas 
informācijas- kritiskā pieeja); 

● risināt problēmsituācijās, kur nav pareizas vai nepareizas atbildes, jo tās ir 
unikālas un pirmreizējas; 

● radīt jaunus, unikālus un inovatīvus produktus. 
 21. gadsimta skola ir vieta, kura apvieno skolēnus un skolotājus, kuru galvenais 
mērķis ir mācīties un augt kopā. Pētīt uzkrātās pasaules zināšanas un pieredzi. Mācību 

saturam ir jābūt starpdisciplināram, priekšmeti tiek apvienoti, zināšanas pasniegtas 
kopveselumā, nav fragmentārisma. Mācīšanas pamatā ir reālu dzīves problēmu 

risināšana. Mācīšanās ar interesi un aizrautību ir daudz efektīvaka par to, kura piedāvā 
tēmas ar zemu ieinteresētības pakāpi skolēnos. Ja bērni redz jēgu un sakarību ar reālo 
dzīvi un reālās dzīves notikumiem un prasībām, notiek jēgpilna mācīšanās. Bērni nav 

pasīvi izglītības procesa dalībnieki, bet aktīvi un radoši. 
  Skolotājs veido vidi, organizē mācīšanās procesu, palīdz skolēniem apgūt 

zināšanās, bet ne mehāniski “iekalt” uzdoto un pielietot to tikai tipveida uzdevumu 
risināšanā. Jaunās sabiedrības skolā skolēni daudz darbojas praktiski.  Skolotājs motivē 
un iedvesmo bērnus, “nenogalina” bērna dabisko zinātkāri mācīties un izprast mūsu 

pasauli. Skolotājs ir elastīgs metožu izvēlē, sava darba plānošanā. Apmeklē 
kvalifikācijas celšanas kursus ne obligāti apmeklējamo kursu stundu skaita dēļ, bet lai 

apgūtu jaunas, mūsdienu izglītībai atbilstošas metodes. Aizrautīgi pats darbojas šādos 
kursos, nevis ir pasīvs klausītājs un malā sēdētājs. 
 

 20. gadsimta un 21. gadsimta skolu salīdzinājums. pēc D.Kalniņas 
http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=12113&chapterid=3592 
 

20.gadsimta skola 21.gadsimta skola 

Skolā jāpavada noteiktu laiku. Skola tiek apmeklēta noteiktu rezultātu 

sasniegšanai. 



 

 

4 

Materiāls tapis projekta 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/038/15 “Daba. Sarunas. Izglītība” ietvaros 
Īstenotājs Biedrība "Preiļi izglītotai Latvijai" http://www.preililatvijai.lv 

Būtiski: fakti, zināšanas un to 
dažādība. 

Būtiski: ko skolēns zina, prot darīt un kādi skolēni 
ir pēc tam, kad ir aizmirsuši mācīto informāciju. 

Mācību stundas ir lielākoties balstītas 

uz Blūma taksonomijas 3 līmeņiem – 
zināšanas, izpratne un pielietošana. 

Mācību stundu pamats ir sintēzes, analīzes un 

novērtēšanas prasmes un ietver sevī arī pārējās 
trīs zemākā līmeņa prasmes, kuras tiek apgūtas 

caur sarežģītākajām. 

Mācības balstītas uz mācību 
grāmatām. 

Mācības balstītas uz pētījumu, izziņas procesu. 

Skolēnu iesaiste vāji motivēta. Skolēns ir aktīvs mācību procesā. 

Skolēni mācās izolētā vidē – klasē. Skolēni mācās, sadarbojoties ar klasesbiedriem 
un citiem cilvēkiem visā pasaulē – globālajā 
klasē. 

Skolotājcentrēts mācību process, 
skolotājs ir informācijas sniedzējs. 

Bērncentrēts mācību process, kurā skolotājs ir 
procesa organizators. 

Neliela vai nekādas brīvības skolēniem 
mācību procesā. 

Liela skolēnu brīvība. 

Disciplīnas problēmas – skolotājiem ir 
problēmas uzticēties skolēniem un 
otrādi. Zema skolēnu motivācija. 

Ir ļoti nelielas vai nav disciplīnas problēmu – 
skolotājiem un skolēniem ir aktīva sadarbība 
mācīšanās procesā, skolēniem ir augsta 

motivācija. 

Standarts ir sadalīts pa mācību 
priekšmetiem /sadrumstalots. 

Starpdisciplinārs un integrēts. 

Skolēnu sekmes viduvējas. Skolēnu sekmes veidojas apkopojot apgūto. 
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Zemas cerības par skolēnu 
sasniegumiem. 

Lielas ieceres – ja kaut kas nav pietiekami labs, 
tas nav paveikts. Tiek sagaidīts un nodrošināts, 

ka visi skolēni ir sasnieguši viņiem atbilstošu 
spēju līmeni. 

Skolotājs ir tiesnesis. Lielākoties tikai 

skolotājs redz skolēnu paveikto. 

Pašvērtējums, vienaudžu un citu cilvēku 

vērtējums. Rezultātu publiska prezentēšana un 
autentisks auditorijas novērtējums. 

Mācību saturs ir maznozīmīgs 

skolēniem. 

Mācību saturs ir saistīts ar skolēnu interesēm, 

pieredzi, talantiem un reālo dzīvi . 

Rakstiska informācija ir galvenais 
mācību materiāls un vērtēšanas veids. 

Izrādes, uzstāšanās, projekti un dažādas cita 
veida informāciju un tehnoloģiju formas tiek 

izmantotas mācībām un vērtēšanai. 

Skolēnu daudzveidība tiek ignorēta, 
būtisks ir vidējais skolēns. 

Mācību saturs un mācības ir tieši vērstas uz 
skolēnu daudzveidību un nodrošina dažādu 

vajadzību piepildīšanu. 

 
 Skolai ir jāveic izmaiņas mācīšanas metožu izvēlē saskaņā ar jaunām prasībām, 

ko izvirza mums dzīve. Jāaudzina paaudze, kura spēj veiksmīgi pielāgoties mūsdienu 
straujām izmaiņām un būt konkurentspējīgiem darba tirgū. Jāveicina katra bērna 
personīgo izaugsmi, lai viņš kļūst par spilgtu un oriģinālu personību, nevis pielīdzināt 

visus vienam standartam un izvirzīt vienotas prasības, neņemot vērā bērna individualās 
spējas un intereses. 

Mūsdienu sabiedrībā ir vajadzība pēc cilvēkiem, kuri spēj veidot oriģinālu produktu, spēj 
radoši, kreatīvi domāt un ienest efektīvas pārmaiņas savā un sabiedrības dzīvē. Cilvēki, 

kuri spēj būt patstāvīgi un pieņemt lēmums, spēj uzlabot esošo un izgudrot jaunu. 
 Radošo cilvēku raksturo iedvesma un intuīcija. Kreatīva darbība ir spontāna, 
pārņem visu cilvēku, procesā tiek zaudēta laika un telpas izjūta. Radošais process 
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pārņem pilnībā. Ir svarīgs arī pats process, ne tikai rezultāts. Radošā procesa laikā tiek 
radīts jauns produkts vai veikts jauns atklājums. 

Kā jau tika minēts, pašlaik mēs atrodamies pārejas posmā mūsu izglītības sistēmā, 
pārejam uz jauno saturu - kompetenču pieeju izglītībā. Ja ieskatamies “Kompetenču 

pieejā mācību saturā” 
(http://www.visc.gov.lv/aktualitates/dokumenti/2016_relizes/20161020_kompetencu_proj
ekts_prezent.pdf), tad redzam, ka par galvenajām - pamatkompetencēm tiek 
uzskatītas:  

• valodu; 

• sociālā un pilsoniskā; 

• kultūras izpratnes un mākslas; 

• matemātikas un datorzinātnes; 

• dabaszinātņu un inžinierzinātņu; 

• veselības un fiziskās aktivitātes. 

• Ir arī tā saucamās caurviju kompetences, kuras ir netņemamas mūsu dzīves 

daļas un caurvij visas pamatkompetences: 

• kritiskā domāšana un problēmu risināšana; 

• jaunrade, pašiniciatīva un uzņēmējspēja;  

• digitālā un mediju; 

• pašizziņa, pašvadība un mācīšanās mācīties; 

• sadarbība; 

• līdzdalība. 

 
 Kopā ar izglītības sistēmu mainās arī skolotājs. Skolotājam jāveido tāda vide, 

kura attīsta kreativitāti, sniedz iespēju bērniem attīstīt radošo domāšanu. Svarīga arī 
sadarbības veidošana ar vecākiem un savas kreativitātes attīstīšana. Skolotāja 
mužizglītība ir viena no galvenajām jauna izglītības modeļa pamatprasībām skolotājam. 

Skolotājam ir jābūt kreatīvam, nedrīkst strādāt pēc inerces un šablona, jāmēģina ikdienā 
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dažādot savu darbu, pašam runāt mazāk un ieklausīties skolēnos. Skolotājam jāaug kā 
personībai un jāapgūst jaunas, mūsdienām atbilstošas prasmes un zināšanas, jāizprot 

mūsu mainīgās pasaules prasības un jāskatās nākotnē, jāņem vērā, ka tuvākajā nākotnē 
var parādīties daudz jaunu profesiju, jaunas prasības un jaunas tehnoloģijas. Jāmudina 

sevi domāt brīvāk un mūsdienīgāk. 
 Pakāpeniski jāpaplašina bērnu interešu un zināšanu loku, uzvaru liekot uz bērnu 
aktivitāti, radošumu, nevis tikai zināšanu apguvi. Maksimāli samazināt frontālu un 

šablonisku vērtēšanu, ja vērtēšana notiek, tad tai jābūt objektīvai, nevis subjektīvai. 
Nevērtēt fragmentārās zināšanas, bet gan kompetences.  

 Konferencē "Vērtēt, lai mācītos", projekta "Skola 2030" pārstāve Solvita Lazdiņa, 
atzīmēja, ka skolotājiem, vecākiem un sabiedrībai kopumā nereti šķiet, ka vērtēšana, 
raksturo bērna panākumus mācībās. S.Lazdiņa atzina, ka izglītības sistēma ātri vien 

identificē "vinnētājus un zaudētājus". (https://www.e-
klase.lv/lv/zina/zinas/aktualitates/eksperte-izglitibas-sistema-dala-skolenu-tiek-izstumta-

no-macisanas/) 
 Tiek veidota mācību vide, kur nevis zināšanu iegūšana un prasmju izkopšana ir 
svarīgas, bet primārais ir atzīme. Darbs vērtējuma pēc neveido ieradumu darboties  

prieka pēc, macīties prieka pēc un iegūt jaunas zināšanas.  
Mūsdienas prasa radošu pieeju mācību procesam arī no skolotāja puses. Ikdienas 

uztverē radošums asociējas ar spēju radīt kaut ko nozīmīgi jaunu, daudzi uzskata, ka 
radošums ir iedzimts un to nevar iemācīt. 
 TRIZ teorijas piekritēji uzskata pretēji - radošumu ir iespējams mācīt, veidot un 

attīstīt no pašas dzimšanas. Skolotāja galvenais uzdevums ir attīstīt radošo domāšanu,  
mācību videi ir jāstimulē radošuma veidošanās, un bērniem jāatklāj savs potenciāls un 

pasaules piedāvātās iespējas. 
TRIZ, burtiski tulkojot šo abriviatūru no krievu valodas - radoša izgudrojumuzdevumu 
risināšanas teorija.  
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 TRIZ ir sistēmiska pieeja, zinātne par radošo domāšanu, ko ir radījis krievu 
zinātnieks, inženieris, izgudrotājs un rakstnieks Henrihs Altšullers, tā ir pirmā īstā zinātne 

par radošo domāšanu. (Muraškovskis J. Talantīgās domāšanas “Noslēpumi” Rīga 2015.) 

Tā iekļauj sevī daudzpusīgu un prakstiskajā darbībā pierādītu sistēmu kopumu, kuras 

palīdz atrisināt problēmsituācijas un radoši pieiet problēmu risināšanai.  TRIZ ir 
vissefektīvākā talantīgās domāšanas aktivizēšanas paņēmienu sistēma.  
  TRIZ galvenais mērķis ir dot tadus rīkus un pieredzi, kas attīsta kreatīvo domāšanu, 

tādas cilvēka īpašības kā mērķtiecīgums un jaunu ideju ģenerēšana. Ir svarīgi prast 
ģenerēt jaunas idejas, domāt radoši. 

 Īsumā, ja pēc J.Ginas raksturojam mācības, kas tiek organizētas TRIZ 
pedagoģijas garā, tad tās atšķiras no tradicionālajām ne tikai satura ziņā, bet arī tajā, kā 
tiek pasniegts materiāls. TRIZ-pedagogam vajadzētu tiekties uz to, lai aktīvs skolēnu 

darbs ir vismaz 70% no nodarbības, turklāt, lai zināšanas skolēni apgūst caur darbību, 
kā savas pieredzes apkopojumu. Jaunas zināšanas ir darba procesa papildus rezultāts 

nevis galvenais mērķis. 
Galvenie ieteikumi skolotājiem (semināra materiāli): 

1. Sākt nodarbību, aktīvi iesaistot bērnus, dodiet nelielu interaktīvo 
uzdevumu, kas radīs bērnos interesi un noskaņos viņus uz kreatīvo/radošo 

darbošanos. Iespējams izmantot: 

- Spēle “Jā-nē”.  Pedagogs iedomājās kaut kādu priekšmetu vai 
jēdzienu, bet skolēniem to ir jāatmin. Skolotājs var tikai atbildēt “Jā” vai 

“Nē”. Detalizēti noteikumi šeit: https://trizway.com/art/secondary/81.html. 
- Atvērtais jautājums. Skolotājs piedāvā atvērto jautājums un visi 

kopīgi apspriež to. 
- Mīkla. Vēlams, lai mīkla būtu saistīta ar nodarbības tematu. 
- “Drudli”,  (abstrakti attēli radošas domāšanas attīstīšanai) – 

uzdevumi, kuros nepieciešams izdomāt to kas ir attēlā. Var būt par 
pamatu ķeburu un tintes traipi. 
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- Rēbuss. Skolēniem var piedāvāt gan atrisināt rēbusu, gan izdomāt 
savu. 

- Līdzīgā un atsķirīgā atrašana. Salīdzināmie objekti/jēdzieni var 
būt gan tuvi pēc savas būtības, gan atšķirīgi. 

- “Melnā kaste”. Līdzīgi ka spēlē “Jā-nē”, bet atminējums ir paslēpts 
melnā kastē. Paslēptā lieta var tikt izmantota turpmākajā stundas gaitā. 
- Tests, kurā pareizās atbildes ir pilnīgi negaidītas un rada izbrīnu, 

vēlmi uzzināt vairāk. Piemēram, šāda testa paveids ir spēle “ticu-neticu”. 
- Eksperiments. Skolotājs apraksta eksperimentu un lūdz skolēnus 

iedomāties, kāds varētu būt rezultāts. Pēc tam veic eksperimentu un kopā 
ar skolēniem apspriež rezultātus. 
- Ilūzija. Skolotājs rāda triku - ilūziju skolēniem (vai rāda video) un 

lūdzu to atminēt. 
2. Skolēnu darbībai stundu laikā jābūt daudzveidīgai. Jāizvēlās dažāda veida 

uzdevumus, jābūt gan individuālam darbam, gan darbam grupās, pāros, “ķēžu” atbildes 
u.c. 
3. Izmantojiet nodarbībā sekojošos darbību veidus: 

- Lomu spēle. Skolotājs apraksta situāciju un sadala lomas. Skolēni 
modelē situāciju un izspēlē to saskaņā ar savām lomām. 

- Viedokļi. Skolotājs piedāvā apskatīt situāciju no dažādiem 
viedokļiem. Piemēram no fiziķa, biologa vai dzejnieka viedokļa, vecāka vai 
bērna viedokļa, mūsdienu cilvēka vai viduslaika cilvēka viedokļa. 

- Preses konference.1 Skolotājs iedod tēmu, veic aptauju skolēnu 
vidū par to, ko viņi par šo tēmu jau zin. Skolotājs uzzin, vai ir kādi bērnus 

interesējošie jautājumi par šo tēmu. Pēc aptaujas beigām atbild uz 
skolēnu jautājumiem. 

                                                
1	Sīkāk	«Preses	konference»ir	aprakstīta	A.Gina	grāmatā	«Приёмы	педагогической	техники».	
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- Izpildīt - uztaisīt savādāk. Skolotājs piedāvā veikt uzdevumu 
vēlreiz, tikai savādāk, piemēram nerunājot, vai neizmantojot rokas, vai 

apspriest to, kā šo uzdevumu var izpildīt zem ūdens, vai kosmosā. 
- Kļūdu meklēšana. Skolotājs piedāvā informāciju, kurā ir pieļautas 

kļūdas un skolēniem tās ir jāatrod. Var pabrīdināt par kļūdu daudzumu 
uzreiz pašā sākumā. 
- Atvērtais uzdevums. Skolotājs piedāva apspriešanai uzdevumu, 

kuram nav viena risinājuma, ir iespējami vairāki risinājumi - atbildes. Nav 
strikta risinājuma algoritma. 

- Jautājumu uzdošana - sastādīšana. Skolotājs lūdz skolēniem 
izveidot pēc iespējas vairāk jautājumus dotās tēmas ietvaros. Pēc tam šos 
jautājumus var kvalificēt, atbildēt uz tiem, atlasīt 2-3 jautājumus, ko mājās 

pajautāt vecākiem, kādu jautājuma atbildi atrast grāmatās, enciklopēdijās 
u.c.varianti. 

- Debates. Skolotājs uzdod kādu neviennozīmīgu jautājumu. 
Iepazīstina skolēnus ar iespējamajiem dažādiem viedokļiem, var ņemt 
vērā arī tos viedokļus, kurus min paši skolēni. Skolēnus sadala tik grupās, 

cik viedokļi tika minēti. Skolēnu mērķis ir argumentēti pierādīt savas 
grupas viedokļa pareizību. 

u.c. 
4. Brīnišķīgi, ja nodarbību pabeigsiet ar jaunu intrigu, mīklu… 

 J. Ginas vadītā semināra laikā koncentrējāmies galvenokārt uz atvērto uzdevumu 

veidošanu, izstrādi un risināšanu. Kad ir uzdevums,  kuru atrisināt var dažādos veidos 
un ne vienmēr ir viena pareiza atbilde, iespējams norādīt kontrolatbildi - iespējamo 
risinājumu, bet parasti risinājumi var būt daudz un tie var būt dažādi, nav vienas pareizas 

atbildes. Kā dzīvē mēs varam izvēlēties dažādu ceļus un veidus kā nokļūt no viena 
punkta uz otru, tā arī pieejot radoši pie uzdevumu un problēmsituāciju risināšanas varam 

izmantot dažādu veidus un pieejas, panākot nepieciešamo rezultātu. 
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 Savas dzīves laikā mēs sastopamies ar lielu problēmu daudzumu, sākot ar 
ikdienas dzīvi saistītām problēmās un beidzot ar zinātniskajām, mākslinieciskajām u.c. 

problēmām. Prasme un varēšana atrast dažādus problēsituāciju risināšanas veidus un 
būt drosmīgam, pie risināšanu izvēles veidiem var būt ielikta jau bērnībā. Kad mēs nevis 

trenējam bērnu darīt tā, kā viņam liek, bet iemācam, iedodam rīkus saskatīt dažādus 
iespējamus ceļus atrisināt problēmsituāciju. Piemēram, kā uztaisīsim pusdienas, ja nav 
neviena naža, vai vienkārši sakārtot mantas, neizmantojot rokas, vai salikt viņas pēc 

kāda jauna līdz šim nebijuša principa (pēc krāsas, izmēra, materiāl u.tml.). 
Skolotājam ir jābūt ļoti uzmanīgam un piesardzīgam ar savas domāšanas veida 

uzspiešanu skolēniem. Izvērtēt atrasto risinājumu ir iespējams pēc šiem kritērijiem: 
ietekme uz apkārtējo vidi, potenciālais labums salīdzinājumā ar ieguldījumiem, ko 
jāieliek, cik oriģināls un efektīvs ir risinājums. 

 Mums vienmēr jāparedz savas rīcības sekas, jāprot saskatīt kādas ir mūsu 
problēmas/uzdevuma risinājuma sekas. Labāks risinājums ir optimāls risinājums, jo 

vairāk tas ir pietuvināts ideālam rezultātam, jo veiksmīgāks tas uzskatāms. 
Ja uzmanīgi paskatamies apkārt, tad varam atrast resursus problēmsituācijas 
risinājumam. Izmantot var vietas, laika, objektu, darbības, informācijas u.c. resursus. Var 

iedvemoties no citu situāciju risināšanas vēstures un pieredzes. 
 Kāpēc mūs tā interesē kreativitātes un radošuma attīstīšana?! Pavisam nesen 

kreativitātes attīstīšana nebija skolas prioritāte. Bija svarīgi iedot zināšanas un audzināt 
rutīnas darba izpildītājus, nevis audzināt radoši domājošus cilvēkus. Taču svarīgi ir  
izprast mūsdienu pasaules aktuālās prasības un pielāgoties tām. Saprotam, ka svarīgi 

nevis dot bērniem gatavas atbildes,  bet iemācīt bērniem pašiem meklēt un atrast dotajai 
situācijai atbilstošus risinājumus. Sena tautas paruna vēsta: ”Ja tu iedosi cilvēkam zivi, 

viņš būs paēdis vienu dienu, bet ja tu iedosi viņam makšķeri, viņš būs paēdis visu 
mūžu!”. Tātad ir svarīgi skolēniem skolā iedot nevis “zivi”- gatavas zināšanas, bet gan 
“makšķeri”- problēmu risināšanas instrumentu kopumu, kas palīdzēs viņam pašam 

vienmēr nonākt pie pareizākajām atbildēm. 
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 Esam pārliecināti, ka jebkura prasme, arī radoši darboties un domāt, ir regulāra 
darba un pareizo metožu izmantošanas rezultāts. Tas nav tas, kas ir dots kā dāvana 

nelielai cilvēku grupai. Radoši domāt un risināt problēmsituācijas var jebkurš un šo 
prasmi ir svarīgi apgūt un attīstīt katram. 

 Radošās domāšanas attīstīšanas pamatnosacījums ir atbilstožo metožu izvēle un 
mērķtiecīgs darbs pie tās attīstīšanas. Skolotāji vēlas atrast mūsdienu prasībam 
atbilstošākās metodikas, bagātināt savu metožu krājkasi, veidot savu kreativitāti 

attīstošo uzdevumu kartotēku.  
Risinot atvērtos uzdevumus bērns iemācās nebaidīties domāt oriģināli, nebaidās 

kļūdīties, atklāj savu potenciālu un notic savām spējam. 
Pēc S.Ginas (Гин С., Как развивать креативность у детей Москва, 2017.) 
Darbojoties, risinot atvērtos uzdevumus, bērni pratīs: 

ü formulēt problēmu; 
ü ģenerēt idejas; 

ü izvirzīt hipotēzes un veidus, kā tās pārbaudīt; 
ü atklāt un izcelt likumsakarības lielā informācijas apjomā; 
ü veikt izvērtēšanu; 

ü vispārināt domāšanas procesus; 
ü modificēt un pārveidot uzdevumu; 

ü veikt zināšanu un prasmju pārnešanu uz jaunām un nepazīstamām situācijām; 
Tiek izveidots paradums būt gatavam risināt un uztvert nestandarta (atvērtos) 
uzdevumus. 

Atvērto uzdevumu klasifikācija - veidi:  
● radošie, risinot šādus uzdevumus ir jāatrisina kāda pretruna, 

piemēram, jāizdomā baseins, kurš būtu pieejams un drošs cilvēkiem, kuri 
nemāk peldēt. 
● pētnieciskie, jāizvirza hipotēzes un jāparbauda tās, piemēram, 

zinātnieki veicot pētniecisko darbību atklāj kaut ko jaunu un nesaprotamu, 
tad izvirza hipotēzes un pārbauda tās, mēģina atrast pareizo atbildi. 
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● prognozējošie, kad vajag analizēt sekas, piemēram jāizvērtē kā 
var atrisināt ledus veidošanos problēmu uz elektrības vadiem. 

Uzdevumu piemēri no https://4brain.ru/triz/zadachi.php.  
 Jaņem vērā, ka atvērtais uzdevums var saturēt sevī gan nepietiekamu 

informācijas apjomu, gan lieku informāciju, vai pretrunas. Ļoti svarīgi veicināt bērnus 
risināt uzdevumus dažādos veidos, izmantot dažādas pieejas. Uzlikt mākslīgus 
ierobežojumus risināšanas laikā. 

Atvērtiem uzdevumiem ir jābūt interesantiem jūsu bērnu grupai. Jāņem vērā bērnu 
vecums, intereses un to, kas ir aktuāls tieši viņiem. Tādejādi, skolotājam ir jāizprot, kas 

notiek viņa audzināmo dzīvē un subkultūrā. Jāņem vērā bērnu intereses un vajadzības. 
Ir svarīgi uzturēt pozitīvu un draudzīgu atmosfēru grupā, bērniem jājūtas droši, izsakot 
savu viedokli, jābūt pārliecinātiem, ka viņu viedoklis tiks uzklausīts un ņemts vērā. 

Skolotājam nav jābūt pārākam un vienīgajam, kurš zin pareizu atbildi un novērtē 
skolēnus. Skolotāja un skolēnu attiecības ir cieņpilnas un balstās uz dialogu, diskusiju, 

nevis skolotāja monologu. Skolotājs atbalsta skolēnu patstāvību, radošumu un iedod 
rīkus, kuri attīsta bērnu un atklāj viņa potenciālu. 
 Veidojot mūsu atvērto uzdevumu krājumu ņēmām vērā mūsu un bērnu 

vajadzības, izglītības programmas prasības. 
 

 


