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Vērtēšana
un
vērtējums



Vērtēšana:
skolēna mācīšanās 
rezultāta uzlabošana



LU 
Starpnozaru 
izglītības 
inovāciju 
centrs

Kā mēs 

iegūsim šos 

pierādījumus?
Kādas 

darbības 

sekos?

Kādi 

pierādījumi būs 

atbilstoši?

Kas ir plānotais 

skolēnam 

sasniedzamais 

rezultāts?

Vērtēšana



Vērtējums:
komunikācijas mērķis



Vērtējums

7, ni, 76 %, B…





Vērtēšana
Kognitīvā 

psiholoģija

Motivācijas 
teorijas

Sasniedzamie 
rezultāti

Tehnoloģijas

Formatīvā 
vērtēšana



Kas, jūsuprāt, visprecīzāk raksturo 

formatīvo vērtēšanu?

Specifiski uzdevumi vai jautājumi.

Vērtējuma izteikšanas veids i/ni.

Skolotāja komentārs par skolēna darbu.

Skolēna/skolotāja rīcība.



Formatīvā vērtēšana 

Iegūt pierādījumus par sniegumu, tos 

interpretēt un izmantot, lai skolēns un 

skolotājs pieņemtu lēmumus par 

turpmākajiem mācību procesa soļiem, 

lai tie būtu piemērotāki un pamatotāki.

(Black, & Wiliam, 1998a, 1998b, 2009; Black, 2004)



Formatīvā vērtēšana

Zinātniskie pētījumi apliecina, ka efektīvi īstenota

formatīvā vērtēšana uzlabo skolēnu sniegumu līdz

30 %.

(Black et al., 2002)

Efektīva formatīvā vērtēšana uzlabo sasniegumus 

0,4-0,7 standartnovirzes apmērā, kas ir ekvivalents 

50-70 % pieaugumam mācību satura apguvei. 

(Wiliam, 2006)



Sistēmiskā pieeja formatīvajai vērtēšanai

KAS 

JĀIEMĀCĀS?

KAS IZDODAS,              

KAS VĒL NE?

KO DARĪT 

TURPMĀK?

SKOLOTĀJS

KLASES 

BIEDRS

SKOLĒNS

Skaidri plānotie 

sasniedzamie 

rezultāti un 

snieguma 

vērtēšanas 

kritēriji Domā par savu mācīšanos, motivāciju 

(metakognitīvās prasmes)

Savstarpējā atgriezeniskā saite

Pierādījumi par 

mācīšanos 

Atgriezeniskā 

saite

(Wiliam, 2018)





Redzējums par skolēnu

Plānoto sasniedzamo rezultātu skaidrība.

Pašnovērtēšana.

Savstarpējā vērtēšana.



Savstarpējā atgriezeniskā saite

Trīs klasesbiedri pirms skolotāja. 

Mājas darbu labošana grupās.

Atgādne ar snieguma vērtēšanas 

kritērijiem.





Skolotājs, kurš vada mācīšanās

Plānoto sasniedzamo rezultātu skaidrība.

Atgriezeniskā saite.

Piemēri skolēnu kvalitatīvam sniegumam.

Uzdevumi, kas ļauj sniegt atgriezenisko saiti.



Atgriezeniskā saite: 
kādas skolēna 
darbības sekos



Atgriezeniskā saite

Kritēriju veidošana, pētot vairāku 

skolēnu darbus

…



Uzdevums: 
ļauj skolotājam sniegt 
atgriezenisko saiti



Tekstpratība

Iepriekšējās zināšanas.

Dekodēšanas prasmes.

Lasītprasmes stratēģijas.

Vārdu krājums.

(Willingham, 2017)





Skola kā mācīšanās organizācija

Sekošana līdzi skolēna attīstības dinamikai.

Agrīns atbalsts un atbalsta plānošana.

Skolotāju atbalsts ieradumu maiņai.



Kā izvērtēt vērtēšanas 
praksi skolā?



Kādus faktorus izmanto vērtējuma 
noteikšanai?

Sācis īstenot

Vērtējums tiek uzlabots 

par papildu darba 

paveikšanu, nesaistot 

to ar pierādījumiem par 

papildu mācīšanos.

Īsteno sistemātiski

Tiek vērtēta papildu 

veiktā darba kvalitāte. 

Vērtējums netiek 

uzlabots par darba 

paveikšanu vien.



Kādus faktorus izmanto vērtējuma 
noteikšanai?

Sācis īstenot

Gadījumi, kad 

vērtējums šķiras, tiek 

izvērtēti, galvenokārt  

ņemot vērā ar skolēna 

sniegumu tieši 

nesaistītus faktorus.

Īsteno sistemātiski

Gadījumi, kad vērtējums 

šķiras, tiek izvērtēti, 

meklējot papildu 

pierādījumus par skolēnu 

mācīšanos, nevis 

samazinot vai palielinot 

vērtējumu par faktoriem, 

kas tieši nesaistās ar 

skolēna sniegumu.



Kādus pierādījumus izmanto 
vērtējuma izlikšanai?

Sācis īstenot

Visi vērtējumi tiek 

izmantoti tam, lai 

aprēķinātu summatīvo

gala vērtējumu. 

Īsteno sistemātiski

Nesenākie pierādījumi 

par skolēnu mācīšanos 

pilnībā aizstāj senākus, 

novecojušus datus 

gadījumos, kad vien tas 

ir iespējams. 



Kādā veidā apkopo pierādījumus par 
skolēnu sniegumu un  izliek vērtējumu?

Sācis īstenot

Summatīvie gala 

vērtējumi tiek noteikti, 

vienīgi aprēķinot vidējo 

vērtību.

Īsteno sistemātiski

Skolotājs pārzina 

dažādus gala vērtējuma 

aprēķināšanas veidus 

un saprot, kuros brīžos 

katrs no paņēmieniem ir 

piemērotākais, lai 

precīzi raksturotu 

skolēna sniegumu.



Kā vērtēšanas procesā iesaista 
skolēnus?

Sācis īstenot

Skolēni nesaprot, pēc 

kādiem principiem tiek 

izlikti vērtējumi.

Īsteno sistemātiski

Skolēni saprot, pēc 

kādiem principiem tiek 

izlikti vērtējumi.



Skola kā mācīšanās organizācija

Vadības komanda

Vīzija, mērķi

Sistēmas un struktūras

Darbinieku kapacitāte

Uzskati, vērtības

Zināšanas, izpratne, 

prasmes

Pieredze

Plānotie skolēnam  

sasniedzamie rezultāti

(Hallinger, 2011)



Kā ieviest kvalitatīvu 
formatīvo vērtēšanu?



Piemērs pārmaiņu vadības procesam
Mērķis: kvalitatīva formatīvā vērtēšana

Skolas līmeņa 2 gadu profesionālā pilnveides 

programma.

Sistēmiskā pieeja formatīvajai vērtēšanai.

18 mēnešu 75 minūšu tikšanās.

Skolotāju savstarpējā vērošana un atgriezeniskās 

saites sniegšana starp tikšanās reizēm.

(Leahy, Wiliam 2015)



Savstarpējā skolotāju vērošana

Skolotājs, kuru vēro, definē vērošanas mērķi.

Piemēram: plānotais skolēnam sasniedzamais 

rezultāts.

Skolotājs, kuru vēro, definē, kas tiek uzskatīts par 

pierādījumu.

Piemēram: skolēni spēj izveidot uzdevumu, atbilstoši 

plānotajam sasniedzamajam rezultātam.

(Leahy, Wiliam 2015)



Tikšanās struktūra

Ievads (5 minūtes)

Iesildīšanās (5 minūtes)

Atgriezeniskā saite (25–50 minūtes)

Koncepcijas skaidrošana      (20–40 minūtes)

Personīga plānošana (15 minūtes)

Refleksija par iepriekšējo pieredzi (5 minūtes)

(Leahy, Wiliam 2015)



Valsts pārbaudes darbi

Plānošana, kas izriet no 

valsts pārbaudes darbiem
Uz mācību saturu 

orientēta plānošana





Skola plašākā kopienā

Vērtējums nodrošina efektīvu 

komunikāciju atbilstoši mērķauditorijai.

Vērtība ir skolēna mācīšanās rezultātam.
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Atbalsts skolotājiem, īstenojot pilnveidoto mācību 
saturu un pieeju

Mācību 

priekšmetu 

programmu 

paraugi

Semināri, 

konferences, 

tīmekļsemināri

Diagnostikas rīki

Metodiskie

materiāli 

un e-kurss

Mācību līdzekļi 

digitālajā krātuvē

Pedagogu 

profesionālā 

pilnveide

Mājaslapa, ziņu 

izdevums, labās 

prakses piemēri

Mācību jomu 

koordinatori 

reģionos

Mācību 

priekšmetu 

programmu 

paraugi

Metodiskie

materiāli 

un e-kurss

Mācību līdzekļi 

mācību resursu 

krātuvē



Mācību resursu krātuve

• Sākotnēji mācību līdzekļus mācību resursu krātuvē publicēs 

Skola2030.

• Dosim pieeju izvietot savus mācību līdzekļus arī

• skolotājiem un skolu vadībai,

• izdevējiem un organizācijām.

• Mācību resursu krātuve ir aprīkota ar jaudīgu meklēšanas un 

filtrēšanas funkciju.



Mācību resursu krātuve
(mape.skola2030.lv)



Pirmsskola – aktuālie atbalsta 
pasākumi

• 26.augustā plkst. 15.00 vebinārs pirmsskolu skolotājiem -
pirmsskolas programmas un Skola2030 mācību resursu krātuves 
www.mape.skola2030.lv atvēršana pirmsskolu skolotājiem.  Informācija 
Skola2030 Facebook lapā un www.skola2030.lv

• Pašmācības e-mācību kurss pirmsskolai ikvienam skolotājam: 
talakizglitiba.visc.lv 

• Mācības LU pabeigušas visu pirmsskolu vadības komandas  (pavisam 
1090 pedagogu).

• Līdz 2020.gada aprīlim turpinās mācības 1200 pirmsskolu skolotājiem, 
kas strādā ar 5 un 6 gadus veciem bērniem. Papildu reģistrācija pavasara 
mācībām tiks atvērta novembrī. 

4

4
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Pamatizglītība – aktuālie atbalsta 
pasākumi

• Septembrī vebināri mācību priekšmetu skolotājiem - mācību 
priekšmetu programmu atvēršana. Informācija Skola2030 Facebook
lapā un www.skola2030.lv

• Pašmācības e-mācību kurss ikvienam skolotājam no novembra: 
www.talakizglitiba.visc.lv

• Mācības LU līdz 2019.gada beigām pabeigs visu skolu vadības 
komandas (pavisam vairāk nekā 1600 pedagogu).

• Rudenī sāksies pieteikšanās 1200 tehnoloģiju mācību jomas 
skolotāju mācībām. 
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1. 
Izvirzīt skolā konkrētu MĒRĶI 
skolēnu mācību uzlabošanai 

mācību gadam









3. 
Izvēlēties un izmēģināt 
jaunas mācību darba 
organizācijas formas





4. 
Izveidot savu rīcības plānu 

jeb CEĻA KARTI katrā 
mācību jomā, mācību 

priekšmetā vai klašu grupās





Paldies!

www.skola2030.lv

facebook.com/Skola2030


