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Seminārs par profesionālās un 
vispārējās vidējās izglītības 
satura īstenošanu



“Mūsdienās skolas mērķis ir
attīstīt skolēnu spēju mācīties mūža garumā, domāt un 
darboties kompleksās situācijās, dzīvot daudzveidīgā
pasaulē kā aktīvam, atbildīgam pilsonim.

Skolas absolventa veiksmes atslēga ir nevis iegūto
zināšanu apjoms, bet gan, ko viņš spēj paveikt ar
savām zināšanām.”

Andreass Šleihers (Andreas Schleicher) 
OECD Izglītības un prasmju direktorāta vadītājs



Mācību saturā – uzsvars uz padziļinātu izpratni, 
kopsakarību veidošanu.

Saturs veidots pēctecīgi un saskaņoti no pirmsskolas 
līdz vidusskolai, domājot par sasniedzamo rezultātu 
skolēnam un saskaņots ar vienotām lielajām idejām katrā 
mācību jomā. 

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu 
programmas – problēmas ir jārisina vienu līmeni augstāk, 
nekā tās radušās.

Mērķis:
kompleksa prasme, lietpratība, pārnese.



NRC. (2012.) Education for Life and Work: Developing transferable knowledge 
and skills in the 21st century http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=13398



Sasniedzamā rezultāta 
izvirzīšana





Jēgpilni uzdevumi



Jēgpilnu uzdevumu kritēriji

1.Palīdz skolēnam sasniegt rezultātu (ir skaidrs, ko ar šo 
uzdevumu var iemācīties un ka ar to tuvoties mērķim). 

2.Ietver atbalsta struktūru skolēnam (atgriezeniskā saite, vide –
gan fiziska, gan emocionāla). 

3.Atbilst skolēnu esošajām zināšanām, prasmēm, 
pieredzei (diferenciācijas iespējas, mācīšanās tuvākajā apguves zonā, 
iespēja praktizēties, tiek izmantotas iepriekšējās zināšanas). 

4.Nepieciešams domāt (augstākie izziņas darbības līmeņi –
interpretēšana, analīze, sintēze, novērtēšana). 

5.Uzdevumi ir daudzveidīgi un ietver autentiskas 
situācijas (situācija ir skolēnam aktuāla). 





Atgriezeniskā saite



Efektīva atgriezeniskā saite:

1) atbild uz jautājumiem :

• Kur mans sniegums ir attiecībā pret sasniedzamo rezultātu? 

• Ko un kā man darīt turpmāk, lai uzlabotu sniegumu? 

2) Ir cieņpilna, adresātam saprotama, izmantojama. 





Domāšana par mācīšanos



Kā domāšana par mācīšanos var izskatīties 
stundās:

Skolotājs modelē savu domāšanu/pieeju problēmu risināšanā; 
Skolēni skaidro risinājumus, analizē savas kļūdas un pieredzi (ne tikai 
konkrēto pareizo risinājumu);
Skolēni plāno un izvērtē savu darba gaitu;
Skolotājs iesaista skolēnus mācību plānošanā (piemēram, piedāvā 
uzdevumus, kur jāizdara izvēles, prasa izvēles pamatot);
Skolotājs dod iespēju skolēniem izvērtēt savu progresu stundas ietvaros 
un ilgtermiņā. 



Mācību snieguma vērtēšanas pamatprincipi ir šādi:

sistēmiskuma princips
atklātības un skaidrības princips
metodiskās daudzveidības princips
iekļaujošais princips
izaugsmes princips



Mācību snieguma vērtēšanas veidi:

summatīvā vērtēšana
diagnosticējošā vērtēšana
formatīvā vērtēšana





Izaicinājumi

1.Vērtēšanas pieejai klasē jāmainās no 
mācīšanās novērtēšanas uz vērtēšanu kā 
mācīšanos, - atgriezeniskā saite, kas palīdz 
uzlabot darbu gan skolēnam, gan skolotājam.
2. Mums jāiemācās novērtēt arī to, ko ir grūti 
novērtēt un kam ir vērtība – caurviju prasmes un 
ieradumus.





Vērtēšana mācīšanās atbalstam

1. SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS. Vērtēšana ir
saskaņā ar izvirzīto sasniedzamo rezultātu (konkrēts, 
izmērāms, sasniedzams, būtisks, laikā ierobežots)

2. KRITĒRIJI un vērtēšanas rīki. Lai izmērītu, vai un 
kādā mērā sasniegts SR.

3. JĒGPILNI UZDEVUMI. Tādi, kuru izpilde mērķtiecīgi
ved uz SR.

4. ATGRIEZENISKĀ SAITE. Skolēnam ir skaidrs, ko un 
kā darīt, lai uzlabotu savu sniegumu.



Vērtēšana mācīšanās atbalstam

Kas jāiemācās? (SR)
Kā skolēni to uzzina?
Kā veicas? 

Ko zina, prot labi?
Ko vēl nezina, neprot?

Kā es to zinu? Kā skolēni to uzzina?
Ko un kā darīt tālāk? (Kāpēc neizdodas?)
Kā skolēni to uzzina?



Formatīvās vērtēšanas elementi
KAS 

JĀIEMĀCĀS?
KAS IZDODAS, 
KAS VĒL NE?

KO DARĪT 
TURPMĀK?

SKOLOTĀJS

KLASES 
BIEDRS

SKOLĒNS

Skaidri plānotie 
sasniedzamie 

rezultāti un 
snieguma 
vērtēšanas 

kritēriji
Pašvērtēšana

Savstarpējā atgriezeniskā saite

Pierādījumi par 
mācīšanos 

Atgriezeniskā 
saite



Dažādi formatīvās vērtēšanas cikli

GARUMS FOKUSS IETEKME 

Semestris, gads
Skolēnu monitorēšana, 

saskaņotība starp mācību saturu

LAIKS

Mēnesis - GadsGarš cikls 

Temata ietvaros
Skolēnu iesaiste vērtēšanā, 

skolotāju izvērtēšana
Nedēļa - MēnesisVidējais cikls

Mācību stunda
Tūlītējs skolotāja atbalsts, skolēnu 

iesaistīšanās 
Minūte - DienaĪss cikls



Kā mēs 
iegūsim šos 
pierādījumus?

Kādas 
darbības 
sekos?

Kādi 
pierādījumi tiks 
uzskatīti par 
pieņemamiem?

Kas ir mācīšanās 
sasniedzamais 
rezultāts?

Vērtēšana



Praktiskais darbs 
Izveidot vērtēšanas plānu vienai stundai vai dubultstundai, 
izmantojot SR un vērtēšanas plānošanas piemēru!

Sasniedzamais 
rezultāts (SR)

Kādi pierādījumi 
(konkrētas 
skolēna 
darbības) 
liecinās, ka 
skolēni šo SR ir 
sasnieguši?

Kādi konkrēti 
uzdevumi tādēļ 
skolotājam 
jādod, lai 
izmērītu, vai ir 
sasniegts SR? 

Kad un kādā 
veidā skolēniem 
jāsaņem 
atgriezeniskā 
saite, lai viņi 
procesā var 
uzlabot savu 
sniegumu?



Ieteicams par  vērtēšanu

Skola2030 
2018.gada 
decembra izdevums

LU monogrāfija
E-kurss 
skolotājiem


