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4. Kā sagatavot izlaušanās sesiju ar skolēniem? 
 

 

Ir vairāki punkti, kas jāņem vērā, gatavojoties kopā ar studentiem. Visi skolotāji bija 

vienisprātis, ka galvenais sagatavošanās darbs ar skolēniem ir izlaušanās istabas 

iesaistīto klases materiālu izskatīšana vai pārskatīšana. Tomēr ir jāņem vērā arī daži 

citi aspekti: grupas sagatavošana un pirms izlaušanās istabas instruktāža. 

Klases materiāli: 

Sagatavošanās ar skolēniem ļoti lielā mērā ir atkarīga no skolotāja izlaušanās istabas  

galamērķa. Vai šī izlaušanās istaba ir paredzēta kā ievads jauniem materiāliem? Lai 

kalpotu kā pārskatīšanas sesija? Kā neformāls zināšanu novērtējums vai izpratne par 

dažiem klases materiāliem? Kā pārbaudījums? 

Atkarībā no šī gala mērķa sagatavošanās klasē atšķirsies. Ja tas ir ievads jauniem 

materiāliem, tad īpaša sagatavošanās stundā nav nepieciešama. Bet visa cita mērķa 

sasniegšanai ir nepieciešams vismaz vienu reizi (pārskatīšanai vai neformālai 

vērtēšanai) skatīt klases materiālus ar skolēniem un vairākas reizes, ja tas ir 

paredzēts kā kontroldarbs. 

Grupas sagatavošanas ziņā: 

Daži skolotāji sadalīja savas klases vairākās grupās un sagatavoja alternatīvus 

materiālus, lai aizņemtu pārējo klases telpu, ja ne visi skolēni var iziet ER vienlaikus. 

Ierobežots laiks un kolēģu pieejamība var izraisīt šādu scenāriju. 

Vēl viens aspekts, kas jāņem vērā, ir izvēlēties, vai brīdināt skolēnus, ka notiks 

izlaušanās istabas, varbūt ķircināt informāciju par to, lai radītu gaidas, vai arī 

saglabāt to kā pilnīgu pārsteigumu. 

 

Pirms ER instruktāža 

Var būt nepieciešama instruktāža pirms izlaušanās istabas, lai iepazīstinātu ar visiem 

drošības noteikumiem vai kopā ar skolēniem izstrādātu “neierobežotas” telpas klasē. 

Daži skolotāji vēlētos jau iepriekš definēt konkrētas skolēnu lomas. (Laika pavēlnieks, 
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pavedienu meklētājs utt.). Tas, protams, nav obligāti. Tomēr tas var palīdzēt grupā 

iesaistīt visus skolēnus un izvairīties no situācijas, kad divi vai trīs skolēni paši 

atrisina izlaušanās istabas spēli, pārējai grupai sekojot līdzi, nepiedaloties. 

 

Kopumā atkarībā no izlaušanās istabas galīgā mērķa klases materiāli ir rūpīgi 

jāiekļauj klasē iepriekš, izņemot gadījumus, kad izlaušanās istabas tiek izmantotas kā 

ievads jauniem materiāliem. Tāpat skolēniem ir jāzina drošības noteikumi un 

izlaušanās istabas norobežojumi. Lielākā daļa skolotāju paziņoja, ka ir izmantojuši 

izlaušanās istabu, lai pārskatītu klases materiālus vai novērtētu klases materiālu 

asimilācijas līmeni pirms ieskaitēm vai eksāmeniem. 
 

 


