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Cik bieži mums ir sastopami 
bērni, kuri mācās, lai iegūtu 

jaunas zināšanas, nevis 
dabūtu labu atzīmi?

Cik daudz skolēnu šobrīd 
attālinātajā mācību laikā ir 
gatavi godīgi iegūt pelnīto 

vērtējumu?



Kāpēc es vērtēju?
Kā es vērtēju? 
Ko es vērtēju?

Kas notiek tālāk?



Kāpēc es vērtēju?

Mana vērtēšanas filozofija



Ministru kabineta noteikumi Nr. 747

Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem

10. Mācību snieguma vērtēšana ir informācijas iegūšana, lai spriestu par skolēna sniegumu vai sasniegto rezultātu.

11. Mācību snieguma vērtēšanas pamatprincipi ir šādi:

11.1. sistēmiskuma princips – mācību snieguma vērtēšanas pamatā ir sistēma, kuru raksturo regulāru un pamatotu, noteiktā

secībā veidotu darbību kopums;

11.2. atklātības un skaidrības princips – pirms mācību snieguma demonstrēšanas skolēnam ir zināmi un saprotami plānotie

sasniedzamie rezultāti un viņa mācību snieguma vērtēšanas kritēriji;

11.3. metodiskās daudzveidības princips – mācību snieguma vērtēšanai izmanto dažādus vērtēšanas metodiskos paņēmienus;

11.4. iekļaujošais princips – mācību snieguma vērtēšana tiek pielāgota ikviena skolēna dažādajām mācīšanās vajadzībām,

piemēram, laika dalījums un ilgums, vide, skolēna snieguma demonstrēšanas veids, piekļuve vērtēšanas darbam;

11.5. izaugsmes princips – mācību snieguma vērtēšanā, īpaši mācīšanās posma noslēgumā, tiek ņemta vērā skolēna individuālā

mācību snieguma attīstības dinamika.





Kā es vērtēju?

Mana vērtēšanas tehnika
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Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem

12. Mācību snieguma vērtēšanas veidi ir šādi:

12.1. formatīvā vērtēšana, kas ir nepārtraukta ikdienas mācību procesa sastāvdaļa

un nodrošina skolēnam un pedagogam atgriezenisko saiti par skolēna tā brīža sniegumu

pret plānotiem sasniedzamajiem rezultātiem. Formatīvo vērtēšanu īsteno:

12.1.1. pedagogs, lai noteiktu skolēna mācīšanās vajadzības un sniegtu papildu

atbalstu skolēnam, plānotu un uzlabotu mācīšanu;

12.1.2. skolēns, lai uzlabotu mācīšanos, patstāvīgi vērtētu savu un cita sniegumu;



Kā ikdienā izpaužas formatīvā vērtēšana?



12.2. diagnosticējošā vērtēšana, lai izvērtētu skolēna mācīšanās stiprās un vājās puses un

noskaidrotu nepieciešamo atbalstu. Diagnosticējošo vērtēšanu īsteno:

12.2.1. pedagogs, lai noteiktu skolēna mācīšanās vajadzības un plānotu turpmāko

mācīšanās procesu;

12.2.2. Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – centrs), lai pilnveidotu

pamatizglītības mācību saturu, veicinātu mācību līdzekļu kvalitāti un pedagogu

profesionālo kompetenci;



12.3. summatīvā vērtēšana, ko organizē mācīšanās posma noslēgumā

(piemēram, temata, mācību gada, izglītības pakāpes noslēgumā), lai

novērtētu un dokumentētu skolēna mācīšanās rezultātu. Summatīvo

vērtēšanu īsteno:

12.3.1. pedagogs, lai novērtētu un dokumentētu, kā skolēns ir apguvis

plānoto sasniedzamo rezultātu mācīšanās posma noslēgumā;

12.3.2. centrs, lai novērtētu un dokumentētu, kā skolēns apguvis šo

noteikumu 8. punktā skolēnam noteiktos sasniedzamos rezultātus izglītības

pakāpes noslēgumā.

https://likumi.lv/ta/id/303768#p8
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Kas šī ir par vērtēšanu? Jeb 
Kas ir kas?
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paraugiem

9.pielikums

Atbilstoši sasniedzamajam rezultātam katrā klasē un 
beidzot noteiktu posmu

Vērtējums ir komplekss, nav atsevišķs, izteikts līmeņos ( sācis apgūt, 
turpina apgūt, apguvis, apguvis padziļināti.) - sākumskolā

1. Skolēna sniegums atbilstoši plānotajam sasniedzamajam rezultātam tiek vērtēts saskaņā 
ar šādiem kritērijiem:
1.1. demonstrēto zināšanu, izpratnes, pamatprasmju mācību jomā, caurviju prasmju un 
attieksmju apjoms un kvalitāte;
1.2. atbalsta nepieciešamība;
1.3. spēja lietot apgūto tipveida vai nepazīstamā situācijā.





Sācis apgūt

Skolēna sniegums (demonstrētās zināšanas, izpratne, pamatprasmes mācību jomā, caurviju prasmes un attieksmes)

liecina, ka ir uzsākta plānotā sasniedzamā rezultāta apguve; skolēns demonstrē sniegumu ar pedagoga atbalstu zināmā

tipveida situācijā. Skolēnam nepieciešams atbalsts un regulāri pedagoga apstiprinājumi uzdevuma izpildei; skolēnam

jāturpina sistemātiski mācīties, lai sekmīgi apgūtu tālāko mācību saturu.

Turpina apgūt

Skolēna sniegums liecina, ka plānotais sasniedzamais rezultāts sasniegts daļēji un tas nav noturīgs; skolēns demonstrē

sniegumu pārsvarā patstāvīgi tipveida situācijā, atsevišķā gadījumā arī mazāk zināmā situācijā, ja nepieciešams,

izmanto atbalsta materiālus. Dažkārt nepieciešams pamudinājums, lai sekotu uzdevuma izpildei; skolēnam jāturpina

nostiprināt noteiktas atsevišķas zināšanas, izpratni, pamatprasmes mācību jomā, caurviju prasmes un attieksmes.

Apguvis

Skolēna sniegums liecina, ka plānotais sasniedzamais rezultāts sasniegts pilnībā un tas ir noturīgs; skolēns demonstrē

sniegumu gan zināmā tipveida situācijā, gan nepazīstamā situācijā. Uzdevumu izpilda patstāvīgi; skolēns ir sagatavots

mācību satura turpmākai apguvei nākamajā klasē.

Apguvis padziļināti

Skolēna sniegums liecina, ka plānotais sasniedzamais rezultāts sasniegts padziļināti un tas ir noturīgs. Spēj pamatot

atbilstošās stratēģijas izvēli; skolēns demonstrē sniegumu zināmā tipveida situācijā, nepazīstamā un starpdisciplinārā

situācijā; skolēns ir sagatavots mācību satura turpmākai apguvei nākamajā klasē. Šis līmenis nenozīmē, ka skolēns ir

pārsniedzis šajā klasē noteikto sasniedzamo rezultātu.



Ko es vērtēju?

Mana vērtēšanas brīvība



AS dimensijas

Personības dimensija

skolēna kā personas vērtējums

Uzdevuma dimensija

cik labi saprasts, izpildīts uzdevums

Procesa dimensija

kas nepieciešams, kas jādara, lai saprastu, izpildītu

Pašregulācijas dimensija

kā skolēns spēj pats sev palīdzēt, virzīt, regulēt savu darbību
pēc Hetija & Timperley, 2007



Ceļš uz formatīvo vērtēšanu mācību stundā Sasniedzamais rezultāts

Jēgpilni uzdevumi

Vērtēšanas kritēriji

Vērtēšana pēc kritērijiem

Atgriezeniskā saite 
(skolotājs – skolēns, 

skolēns-skolotājs, 
skolēns- skolēns)

Salīdzināšana ar 
iepriekšējiem 
sasniegumiem

Esošās situācijas izvērtēšana

Mācību procesa 
pilnveidošana



Vērtēšana notiek tikai un vienīgi pret izvirzīto 
sasniedzamo rezultātu

• Vienkārši sasniedzamie rezultāti

• Kompleksi sasniedzamie rezultāti



Vērtēšana notiek tikai un vienīgi pret izvirzīto 
sasniedzamo rezultātu

• Vienkārši sasniedzamie rezultāti

Nosaka objektu skaitu. Pārliecinoši skaita uz priekšu un atpakaļ 10 apjomā.



Vērtēšana notiek tikai un vienīgi pret izvirzīto 
sasniedzamo rezultātu

• Kompleksi sasniedzamie rezultāti

Salīdzina nogriežņu garumus, izsaka pieņēmumu par objekta garumu, 
pārbauda to izmērot – mācās izmantot paņēmienu “mēģinu un pārbaudu” 
M.3.2.2.5., M.3.5.3.2., M.3.6.4.3.)

Salīdzina garumus, lieto jēdzienus īsāks, garāks
Formulē pieņēmumus un pamato tos
Pareizi lieto mērierīci
Izvēlas piemērotu mērierīci garuma noteikšanai
Izsaka, formulē secinājumus





Formatīvā vērtēšana kā SISTĒMA

•Skolēnam skaidrs plānotais sasniedzamais rezultāts

•Vērtēšanas kritēriji

•Atgriezeniskā saite

Savstarpējā vērtēšana

Pašvērtējums un sekošana līdzi savai izaugsmei



«Uz vērtēšanu ir jāraugās kā brīdi, kad arī notiek 
mācīšanās, un bērniem ir aktīvi jāpiedalās sava 

darba izvērtēšanā un jāraugās uz savu mācīšanos 
ar izpratni par to, ko nozīmē pilnveidoties» 

(Black and William, Assessment for Learning, 1998.)



Jautājumu laiks.


