
 

Noslēdzies Rīgas 85.vidusskolas projekts 

 “Skolotāju formatīvās vērtēšanas un atgriezeniskās saites izmantošanas 

prasmju veicināšana” 

COVID 19 infekcijas uzliesmojuma radītās ārkārtas situācijas apstākļos, 

skolā noslēdzies ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra (RIIMC) 

atbalstu īstenotais projekts kompetenču pieejas ieviešanai, kura aktivitātes bija 

fokusētas uz skolotāju vērtēšanas prasmju pilnveidi. 

 

Projekta īstenošanas laikā, no 2019.gada 10. oktobra līdz 2020.gada 30. 

martam Rīgas 85.vidusskolā notika vieslektoru Dr. sc. admin. Ingas Riemeres 

un Mg. chem. Ilzes Gailes vadītie pedagogu profesionālās pilnveides kursi un 

projekta koordinatores Aigas Ozolnieces skolotāju kolektīvā rosinātās 

diskusijas un atklātās stundas, prāta vērta un metodisko ideju karuselis, kā arī 

noslēguma seminārs. 

Skolai uzsākot projektu “Skolotāju formatīvās vērtēšanas un 

atgriezeniskās saites izmantošanas prasmju vecināšana”, kolektīvs tika 

iepazīstināts ar projekta mērķiem un uzdevumiem, kā arī tika noskaidrots 

skolotāju izpratnes līmenis par formatīvās vai ikdienas mācību sasniegumu 

vērtēšanas būtību un izaicinājumiem, pielietojot to mācību procesā.   

Ingas Riemeres vadītais pedagogu profesionālās pilnveides kurss 

“Skolēnu mācību sasniegumu formatīvā un summatīvā vērtēšana” 8 stundu 

apjomā tika īstenots 2019. gada 22. oktobrī. Programmā 26 skolotāji visas 

dienas garumā paplašināja izpratni par formatīvo un summatīvo vērtēšanu 

darbā ar dažādu vecumposmu skolēniem. Formatīvās vērtēšanas aspektā 

analizēja konkrētus piemērus, veidoja konkrētas mācību stundas plānus, lai 

iedziļinātos stundā sasniedzamā rezultāta apguves izvērtēšanas problemātikā. 

Savukārt summatīvās vērtēšanas aspektā, tika apskatīta pārbaudes darbu formu 

daudzveidība, veidoti un analizēti gan tradicionālie, gan alternatīvie pārbaudes 

darbi. 

2020. gada 17. februārī un 2. martā notika Ilzes Gailes vadītais 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma 8 stundu apjomā 

“Formatīvā vērtēšana kompetenču pieejā”. Tās gaitā skolotāji, pēc 

profesionālām diskusijām, stundu vērošanas un metožu karuseļa, jaunā 

kvalitātē diskutēja, lai paplašinātu zināšanas un dalītos pieredzē par kopīgo un 

atšķirīgo summatīvās un formatīvās vērtēšanas praksē, vērtēšanas mērķi, 

vērtēšanas un mācīšanas plānošanas saistību, sasnieguma līmeņa apraksta 

izmantošanu formatīvās vērtēšanas procesā un vērtēšanu kā instrumentu 

mācīšanās kvalitātes uzlabošanai. 



Diskusija skolotāju kolektīvā (11.11.2019.) rosināja dalīties pieredzē par 

izmaiņām katra skolotāja veikumu skolēna ikdienas mācību sasniegumu 

uzlabošanai. Skolotāji dalījās savā izpratnē par vērtēšanas procesa būtību, 

būtiskākajām kursos gūtajām atziņām un pielietojumu ikdienas darbā, 

saskaroties ar izaicinājumiem. 

Metodisko “metožu karuselī” (09.01.2020.) radošā noskaņā tika 

aktualizēta skolotāju formatīvās vērtēšanas pieredze caurviju prasmju un 

lietpratības kontekstā. Pieredzē dalījās matemātikas skolotāja un direktora 

vietniece mācību jomā Aiga Ozolniece, vēstures skolotāja Ligita Straube, 

mājturības un tehnoloģiju skolotāji Dace Ruskule un Māris Bērzkalns. Pēc 

skolotāju plašākas prezentācijas kolēģi labprāt iesaistījās diskusijā un dalījās 

savās atziņās. 

Atklātās stundas 3., 6. un 9. klasēs kolēģiem piedāvāja sākumskolas 

skolotāja Lolita Ozoliņa, vēstures skolotāja Ligita Straube, mūzikas skolotāja 

Isalana Vainovska, bioloģijas skolotāja Ilze Izabella Dindune un latviešu 

valodas un literatūras skolotājas Daina Blūma un Ieva Valaine. Iespēju robežās 

kolēģi piedāvājumu izmantoja un stundas apmeklēja, pēc katras stundas atvēlot 

laiku īsai sarunai par ieguvumiem no mācību stundā redzētā. Pavisam kolēģu 

vērtējumam piedāvātas 8 mācību stundas dažādos mācību priekšmetos. 

Noslēguma seminārs  tika īstenots 4. marta pedagoģiskās padomes sēdē, 

kad projekta koordinatore Aiga Ozolniece pateicās skolotājiem par atklāto 

stundu vadīšanu un atzīmēja pamanītos jaunievedumus skolēnu mācību 

sasniegumu novērtēšanā un atgriezeniskās saites nodrošināšanā. Rakstiskas 

pateicības skolotājiem un skolas vienotas nākotnes vīzijas izstrāde par pieeju 

ikdienas mācību sasniegumu vērtēšanai un atgriezeniskā saites nodrošināšanai, 

tika plānota skolēnu brīvdienās, taču sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, pārcelta 

uz jaunā mācību gada sākumu. 

Projekta aktivitātēs iesaistījās viss pedagogu kolektīvs. Kādu no projekta 

aktivitātēm apmeklēja ikviens no 34 personu lielā pedagogu kolektīva. 

Profesionālās pilnveides kursos par formatīvo vērtēšanu piedalījās 26 pedagogi. 

Diskusijā, prāta vērtā, metožu karuselī un noslēguma seminārā vidēji katrā 

piedalījās 28 sākumskolas un mācību priekšmetu skolotāji. Tā kā daļa projekta 

aktivitāšu notika pedagoģisko sēžu laikā, tad par projekta saturu un formatīvās 

vērtēšanas aktualitāti pilnveidota mācību satura pieejā informēti ir arī pedagogs 

karjeras konsultants, skolas bibliotekāre un skolas atbalsta personāls. Būtiski, 

ka projektā izveidojās sadarbība starp pieredzes bagātiem skolotājiem, kas 

pedagoga darbam veltījuši vairāk kā 20 gadus un gados jaunākiem kolēģiem, 

gan vienas mācību jomas ietvaros, gan īstenojot sadarbību starp dažādu mācību 

jomu priekšmetu skolotājiem 



Projekta laikā pilnībā tika sasniegts tā sākotnējais mērķis - radīt 

labvēlīgu vidi un nodrošināt apstākļus, lai veicinātu pedagogu profesionalitāti 

un kompetenci izglītojamo ikdienas mācību sasniegumu vērtēšanas prasmju un  

pielietojuma ikdienas mācību procesā sekmēšanai. Īstenotās pedagogu 

profesionālās pilnveides programmas, prāta vētra, metodisko metožu karuselis 

un atklāto stundu vērošana, kā arī ar projekta tematiku saistītas diskusijas skolā 

ir uzlabojušas skolotāju savstarpējo pieredzes apmaiņu un skolotāju vēlēšanos 

izmēģināt vērtēšanu kā instrumentu skolēnu mācīšanās prasmju uzlabošanai, 

precizējot vērtēšanas mērķi, kā arī saskatot vērtēšanas un mācīšanās plānošanas 

saistību.  

Projekts ir sekmējis Rīgas 85. vidusskolas attīstības plāna 2019. – 2022. 

gadam īstenošanu, nodrošinot pedagogu tālākizglītošanu kompetenču pieejas 

apguvē un uzlabojot skolotāju formatīvās vērtēšanas un atgriezeniskās saites 

izmantošanas prasmes, kā arī paplašinot skolotāju izpratni par summatīvās un 

formatīvās vērtēšanas saistību ar mācīšanās procesa plānošanu. Skolotāju 

formatīvās vērtēšanas prasmes un izpratne par saistību ar skolēna mācīšanos, 

sekmēs pilnveidota mācību satura pieejas ieviešanu, saskaņā ar pilnveidoto 

pamatizglītības standartu 2020./2021. mācību gadā. 

Projekta laikā īstenoto aktivitāšu rezultātā ir veicināta skolotāju vēlme 

vadīt atklātās stundas, sadarbojoties dažādu jomu projektos vai dalīties savā 

pieredzē par vērtēšanu vai atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā. 

Šīs sadarbības un komunikācijas prasmes lieti noderēja plānojot un organizējot 

attālinātu mācību procesu skolēniem, sākot no š.g. 13. marta. Tagad sarunas par 

vērtēšanas un skolēna mācīšanās plānošanas vienotību, kā arī iespējam 

nodrošināt to individuāli atbilstoši katra skolēna vajadzībām, ir viens no  

skolotāju un mācību jomas speciālistu attālinātās komunikācijas profesionālo 

diskusiju tematiem. Projekta ilgtspēja plānots nodrošināt, 2020./2021. mācību 

gadā realizējot kompetenču pieeju izglītības procesā, kā arī turpinot skolotāju 

profesionālo un sadarbības prasmju veicinošas aktivitātes skolā. 

  



Pielikums: Projektā īstenoto aktivitāšu atspoguļojums fotofiksācijā 

 

1.att. Programma “Skolēnu mācību sasniegumu formatīvā un summatīvā 

vērtēšana”, lekt. I.Riemere. 

 



 

2., 3. att. Diskusija “Problēmas un risinājumi formatīvajā vērtēšanā 

skolēnu mācību sasniegumu veicināšanas procesā” 

 

 

4.att. Metodisko “metožu karuselis”, sk. A.Ozolniece 



              
5. un 6.att. Metodisko “metožu karuselis”, sk. M. Bērzkalns un L.Straube 

 

7.att. Programma “Formatīvā vērtēšana kompetenču pieejā”, lekt. I.Gaile 



 

 

 



 

 

8.-11.att. Skolotāju diskusijas un darbs grupās projekta aktivitāšu 

īstenošanas laikā.   

Foto: A.Zariņa 

Rakstu sagatavoja projekta koordinatore Aiga Ozolniece  


