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VĒRTĒŠANA, LAI MĀCĪTOS

Aktivizē skolēnu sadarbību mācoties un dodot savstarpēju atgriezenisko saiti

Veicina skolēnu motivāciju, pašvērtējumu, atbildīgumu par savu mācīšanos

Nodrošina tādu atgriezenisko saiti, kas palīdz skolēniem virzīties uz priekšu 

Skaidro mācīšanās mērķus un snieguma kritērijus, sekmē skolēnu izpratni par tiem

Veido efektīvas sarunas klasē, izmanto uzdevumus un aktivitātes, kas dod datus, 
pierādījumus par mācīšanos

Wiliam andThompson (2007) 

Skolotājs:



VĒRTĒŠANA – MĀCĪBU STUNDAS DAĻA
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CAURVIJU PRASMES PAMATIZGLĪTĪBAS 
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MĀCĪBU STUNDA

 Sasniedzamais rezultāts

 Jēgpilni uzdevumi

 Domāšana par mācīšanos 

 Mācīšanās mācīties 

 Atgriezeniskā saite (vērtēšana)

Apjēgšana 

Refleksija

Aktualizācija 



MĀCĪBU STUNDA

https://skola2030.lv/index.php/lv/jaunumi/blogs/devini-macibu-notikumi-efektivai-stundai



MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANA

Mācību snieguma vērtēšana ir informācijas iegūšana, lai spriestu par

skolēna sniegumu vai sasniegto rezultātu

Mācību 
sasniegumu 
vērtēšanas 

pamatprincipi

Sistēmiskums

Atklātība 
un 

skaidrība

Metodiskā
daudzveidība

Izaugsme

Iekļaušana



Zināšanas

Izpratne

Lietošana

Analīze

Izvērtēšana

Radīšana Sintēze

VĒRTĒŠANA – BLŪMA TAKSONOMIJA

Grūtības 

pakāpe



VĒRTĒŠANA – BLŪMA TAKSONOMIJA
SKOLĒNS(SUBJEKTS) – DARBĪBA – OBJEKTS (SKOLĒNS LIETO PAREIZRAKSTĪBAS 

LIKUMUS)

SKOLĒNS S

Izvērtēšana 

• Pretstatīt

• Izvērtēt

• Pamatot

• Apšaubīt

• Salīdzināt 

• Izvēlēties

• Interpretēt

• Novērtēt ar 
atzīmi

• Pamatot

Sintēze 

• Integrēt

• Kombinēt

• Apvienot

• Diskutēt

• Formulēt

• Plānot

• Izmainīt

• Uzlabot

• Argumentēt

• Pārstrukturēt

Analīze

• Atšķirt

• Attiecināt

• Analizēt

• Sakārtot

• Atdalīt

• Izvēlēties

• Izskaidrot

• Klasificēt

• Eksperimentēt

• Pētīt

Pielietošana

• Izmantot

• Atrisināt

• Lietot

• Aprēķināt 

• Paredzēt

• Pilnveidot

• Izmainīt

• Izskaidrot

• Organizēt

• Izgatavot

Izpratne

• Interpretēt

• Paredzēt

• Izskaidrot

• Pārbaudīt

• Apspriest

• Vispārināt

• Klasificēt

• Diferencēt

• Aptuveni 
novērtēt

Zināšanas 

• Atpazīt

• Atrast

• Definēt

• Nosaukt

• Atcerēties

• Iegaumēt

• Dokumentēt

• Prezentēt

• Sakārtot

• Aprakstīt



VĒRTĒŠANA / ATGRIEZENISKĀ SAITE

 Pašvērtējums/pašpārbaudes uzdevumi

 Skolotājs nepasaka atbildi priekšā, liek domāt, izsakot komentārus

 Radīto darbu izstāde, savstarpējā vērtēšana

 Uzdevums – kas ir jāiemācās skolēniem, kuri nebija skolā, lai varētu veikt šo praktisko darbu

 Radošs darbs, piemēram, ’’piecrinde’’ bioloģijā

 3 lietas, ko iemācījās stundā, 2 lietas, kas interesēja, 1lieta, ko pajautāt skolotājai vai klases biedriem

 Skolotājs iesaka konkrētus piemērus, kā darbu pilnveidot

 Noslēdzošie jautājumi kā IT ziņas(facebook, instagram u.c.) draugam



VĒRTĒŠANAS VEIDI

Formatīvā vērtēšana

Nepārtraukta ikdienas mācību procesa sastāvdaļa, kura nodrošina skolēnam un 

pedagogam atgriezenisko saiti par skolēna tā brīža sniegumu pret plānotiem 

sasniedzamajiem rezultātiem

Formatīvo vērtēšanu īsteno:

 pedagogs, lai noteiktu skolēna mācīšanās vajadzības un sniegtu papildu atbalstu 

skolēnam, plānotu un uzlabotu mācīšanu

 skolēns, lai uzlabotu mācīšanos, patstāvīgi vērtētu savu un cita sniegumu



VĒRTĒŠANAS VEIDI

Formatīvā vērtēšana

Skolēnu snieguma vērtēšana ikdienā, lai uzlabotu mācīšanos

Sniedz iespēju laicīgi un regulāri saņemt atgriezenisko saiti (ko var sniegt gan skolotājs, 

gan citi skolēni), lai uzlabotu mācīšanos

Formatīvās vērtēšanas ietvaros tiek attīstīta skolēnu pašvērtēšanas prasme



VĒRTĒŠANAS VEIDI

DIAGNOSTICĒJOŠĀVĒRTĒŠANA

Palīdz skolotājam izvērtēt skolēna mācīšanās stiprās un vājās puses, 

noskaidrot nepieciešamo atbalstu,  lai efektīvi plānotu turpmāko mācību procesu

Diagnosticējošo vērtēšanu īsteno:

 pedagogs, lai noteiktu skolēna mācīšanās vajadzības un plānotu turpmāko mācīšanās

procesu

 VISC, lai pilnveidotu mācību saturu, veicinātu mācību līdzekļu kvalitāti un pedagogu

profesionālo kompetenci



VĒRTĒŠANAS VEIDI

Summatīvā vērtēšana

Skolēnu snieguma novērtēšana, ko organizē mācīšanās posma noslēgumā (temata, 
mācību gada, izglītības pakāpes noslēgumā), lai novērtētu un dokumentētu skolēna 

mācīšanās rezultātu

Diagnosticējošo vērtēšanu īsteno:

▪ Skolotājs novērtē un dokumentē skolēna mācīšanās rezultātu attiecībā pret
plānotiem sasniedzamajiem rezultātiem mācīšanās posma noslēgumā

▪ VISC, lai novērtētu un dokumentētu, kā skolēns apguvis noteiktos sasniedzamos
rezultātus izglītības pakāpes noslēgumā

Summatīvo vērtēšanu izsaka: četros apguves līmeņos un 10 ballu skalā



VĒRTĒŠANA SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMĀS

Speciālās vajadzības — nepieciešamība saņemt tāda veida atbalstu un rehabilitāciju, 
kas rada iespēju izglītojamajam apgūt izglītības programmu, ņemot vērā viņa veselības 

stāvokli, spējas un attīstības līmeni

Vispārējās izglītības likuma 1.pants

Sasniegumus, ko mācībās guvis izglītojamais ar speciālām vajadzībām, vērtē
atbilstoši speciālās izglītības programmas prasībām un ņemot vērā izglītojamā veselības 

stāvokli, spējas un attīstību

Vispārējās izglītības likuma 55.pants



VĒRTĒŠANA SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMĀS

27.11.2018. Ministru kabineta noteikumi Nr. 747  

Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības 
programmu paraugiem

Noteikumi paredz, ka vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās skolēniem ar 
garīgās attīstības traucējumiem un skolēniem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem tiek noteikta Valsts 
pamatizglītības standartā

MK noteikumi Nr. 492 zaudējuši spēku



VĒRTĒŠANA SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMĀS

 Izglītības programmā 21015811 vērtē:

1.–3. klasē – apguves līmeņos

4.–9. klasē – 10 ballu skalā

▪ Izglītības programmā 21015911 vērtē:

1.–9. klasē – apguves līmeņos



VĒRTĒŠANA SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMĀ 21015811

Skolēnu mācību snieguma vērtēšanas pamatprincipi, vērtēšanas veidi un vērtējuma izteikšanas veidi 

noteikti valsts pamatizglītības standartā

Izglītības iestāde izstrādā skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, nosakot vērtēšanas mērķi, 
pārbaudījumu skaitu, vienai klasei vienā dienā neplānojot vairāk par vienu temata noslēguma pārbaudes 

darbu, vērtējuma izteikšanas veidu, skolēna vecāku informēšanas kārtību, "nv" izmantošanas gadījumus

Izglītības programmas apguvi katrā klasē apliecina liecība, kas ietver skolēna snieguma vērtējumu katrā
mācību priekšmetā mācību gada noslēgumā



VĒRTĒŠANA SPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMĀ 21015911

Skolēnu mācību snieguma vērtēšanas pamatprincipi un vērtēšanas veidi ir noteikti 

valsts pamatizglītības standartā

Skolēna mācību snieguma vērtējumu izsaka apguves līmeņos

Skolēni no valsts pārbaudes darbiem ir atbrīvoti

Izglītības programmas apguvi katrā klasē apliecina liecība, kas ietver skolēna snieguma vērtējumu katrā
mācību priekšmetā mācību gada noslēgumā



Metodiskais materiāls sagatavots atbilstoši 27.11.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 747

’’Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem’’


