Pieejas maiņa skolēnu sniegumam un vērtēšanai
Rīgas 45. vidusskolas pedagogi turpina RIIMC projekta “Atbalsts
kompetenču pieejas ieviešanai skolā” ietvaros skolas projekta "Pieejas maiņa
skolēnu sniegumam un vērtēšanai” īstenošanu laika posmā no 2020.gada
30.novembra līdz 2021.gada 30.maijam.
Projekta mērķis ir pilnveidot pedagogu kompetenci pieejas maiņai mācību
sniegumu vērtēšanā un mērķtiecīgi ieviest katrā klasē ikdienā.
Projekta tēma tika saskaņota ar Skolas metodisko tēmu par formatīvās un
diagnosticējošās vērtēšanas aktualizēšanu caur kritiskās domāšanas elementiem, kas
ir ceļš uz pašvadītu mācīšanos.
Projekta īstenošanas vidus periodā vairāk darbojāmies praktiski, cenšoties
izvērtēt, kādi būtu ieguvumi skolotājam un skolēniem no ikdienas formatīvās un
diagnosticējošās vērtēšanas. Protams, jāņem vērā, ka skolas mācību process notiek
pārsvarā attālināti, ieviešot pārmaiņas izglītības sistēmā.
Kamēr strādājam gan pēc vecā, gan jaunā standarta, ir pedagogiem daudz jautājumu
un neskaidrību šajā pārejas posmā, jo vieni un tie paši skolotāji māca gan pēc jaunā,
gan pēc vecā standarta, plus papildus grūtības ir radījis attālinātais mācību process.
Kad tikāmies otrajā nodarbībā februārī, izvērsās diskusijas par formatīvās vērtēšanas
īstenošanu attālinātajā procesā, par summatīvās vērtēšanas objektivitāti šajā
situācijā. To pacietīgi uzklausīja un veiksmīgi vadīja lektore S.Kazaka, sniedzot
piemērus un padomus snieguma snieguma līmeņu aprakstu izveidei un mums
aktuālo skolas diagnostikas darbu izveides ieteikumus (1.attēls)

1.attēls Darbnīca S.Kazakas vadībā.

Kā turpinājums decembra nodarbībai kritiskās domāšanas pielietošanai
skolēnu zināšanu kvalitātes uzlabošanā mācību procesā, Rīgas 45.vidusskolas
pedagogi tiešsaistē tikās ar lektori Ingūnu Irbīti. Aktualizējām medijpratību pašiem
un dalījāmies pieredzē par skolēnu izpratni šajā jomā, par veiksmēm un problēmām
kritiskās domāšanas pielietošanā mācību procesā.
Darbnīcā konkrēti veidojām vienotus snieguma līmeņu aprakstus
prezentāciju izvērtēšanai. Šo darbību turpinājām vēl aprīlī, kad tika izveidoti
priekšlikumi pa Metodiskajām jomām un pedagoģiskajā sēdē pieņemti zināšanai
SLA prezentāciju izvērtēšanai 1.-6.klasēm un 7.-12. klasēm. (2.attēls)
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2.attēls

Top SLA prezentāciju izvērtēšanai. Darbnīca I.Irbītes vadībā.

Gūtā pārliecība, ka kritiskā domāšana un medijpratība ir joprojām ļoti aktuāla, tika
demonstrēta skolotāju savstarpējās vērošanas stundās.
Ar projekta aktivitātēm vēlamies, lai skolotāji saskatītu formatīvās vērtēšanas
nozīmi katra skolēna ikdienas sniegumā un ieraudzītu to skolēna personības
izaugsmes dinamikā, kā arī diagnosticējošās vērtēšanas lomu skolēna un skolas
kontekstā.
Gūtās zināšanas, aktualizētie paņēmieni un ideju daudzums rosināja
skolas pedagogus ar dziļāku izpratni pielietot formatīvo vērtēšanu savās mācību
stundās.
Tāda bija atziņa, tad kā to izdodas realizēt un vērot stundās?
Skolotāju piedāvātajās stundās ir tiešām iespēja ne tikai vērot, bet izjust
un redzēt darbības no skolēnu puses. Piemēram, kā darbojas Kahoot, u.c.vietnes pie
atgriezeniskās saites iegūšanas. Nenoliedzami milzīgs atbalsts mācību procesā,
sevišķu formatīvajā vērtēšanā, ir Soma.lv iegāde visai skolai. Jo ir priekšmeti, kuros
nevar iegādāties jaunās mācību grāmatas.
Skolas administrācijas un metodisko jomu vadītāji regulāri piedalās kursos
par vērtēšanas aktualitātēm Skola 2030, nekavējoties informējot par jaunumiem arī
skolas kolēģus
Skolas metodiskā darba vadītāja I.Zīmele-Šteina pedagoģiskajā sēdē iepazīstināja ar reāliem ierakstiem un apliecinājumiem mācību priekšmetu žurnālos ar dažādiem piemēriem summatīvajā un formatīvajā vērtēšanā 1.-12.klasēs. S’’ikāka analīze tika veikta pa klašu grupām un jomām (3.attēls)

3.attēls Darbs nelielākās grupās turpinās.
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Pieredze ar diagnosticējošiem darbiem skolā bija lielākoties ar Valsts
diagnosticējošiem darbiem klātienē. Pēc pirmajiem saņemtajiem datiem no
skolēniem par attālināti rakstītajiem VDD bija tāda, ka skolēniem ar iepriekšējo
klātienes palīdzību no atbalsta personāla, mājās pildot šos darbus, skolēni uzrādīja
visaugstākos rezultātus visā savā klašu grupā, kas liek skolotājiem šaubīties par šo
darbu pildīšanas mērķi – diagnosticēt skolēnu pašreizējās zināšanas.
Daži pedagogi bija skeptiski noskaņoti, kuri teica, ka diez vai būs lietderīgi
veikt šos darbus. Uzskati mainās, piemēram, 4.klašu skolotāji ļoti pozitīvi novērtēja
matemātikas DD rezultātus.
Pirms tam tika veikts skaidrojošais darbs gan skolēniem, gan vecākiem par
Skolas diagnosticējošo darbu jēgu, audzinātāji runāja par to ar pašiem skolēniem,
kādēļ jāraksta DD. Pamatojums -lai skolotāji varētu veidot mācību plānus
nākamajam gadam un iekļaut DD pamanīto, skolēnu neizprasto mācību saturu, kādā
no apgūstamajām tēmām.
Papildus e-skolvadības sistēmā papildus tika ieviests tips – Skolas
diagnosticējošais darbs, kuru mūsu skolā vērtē procentos. Diagnosticējošā darba
vērtējums neiespaido skolēna pusgada /gada vērtējumu.
Skolotāji ir gandarīti par iegūto pieredzi veidojot SDD un gūtajiem rezultātiem.
Lai veiksmīgi īstenotu formatīvās vērtēšanas pielietošanu, pedagogi
sadarbojās projekta un attālinātā mācību procesa laikā, milzīgiem soļiem pedagogi
un arī skolēni ir guvuši jaunu pieredzi IT pielietošanā. Lieliski ir izvērsusies
savstarpējā sadarbība, dalīšanās ar zināšanām. Regulāri skolotāji sanāca pēc savas
iniciatīvas mazās grupās, lai uzzinātu un izmēģinātu ko jaunu, lai redzētu, kā skolēni
varēs pildīt kādus darbus, piem., MS Teams.
Svarīga ir diagnosticējošā vērtēšana kā inovatīvs rīks skolēnu mācīšanās
stipro un vājo pušu izvērtēšanā un nepieciešamā atbalsta noskaidrošanā, lai palīdzētu
skolēniem izprast vēl nepietiekami apgūto.
Maijā vēl turpinām vērot stundas, kā arī skolas diagnosticējošo darbu
veikšanu un izvērtēšanu.
Silvija Galviņa
Rīgas 45. vidusskolas projekta koordinators
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