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JAUTĀJUMI

• Kas ir FV?

• Cik bieži jāveic FV?

• Kā realizēt atgriezeniskās saites jautājumu: «Ko un kā darīt turpmāk?»

• Kā panākt, lai vērtējums iemāca mācīties?

• Kā sniegt AS visiem skolēniem? 

• …



NODARBĪBAS SR

1. Zina, kas ir formatīvā vērtēšana(FV)

2. Izvēlas FV paņēmienus, atbilstoši stundas SR

3. Prot vērtēt savu sniegumu



KĀ PLĀNOT VĒRTĒŠANU?

Kas ir mācīšanās 
sasniedzamais 

rezultāts?

Kādi pierādījumi 
tiks uzskatīti par 
pieņemamiem?

Kāds uzdevums 
ģenerēs šos 

pierādījumus?

Kādas darbības 
sekos?



FORMATĪVĀ VĒRTĒŠANA

Formatīvā vērtēšana ir pierādījumu iegūšana par skolēna sniegumu mācīšanās laikā, to 

interpretēšana un izmantošana, lai pieņemtu pamatotu lēmumu par turpmākajiem mācību 

procesa soļiem.

Nepārtraukta ikdienas vērtēšana ir mācību procesa sastāvdaļa, kas palīdz veidot uz datiem balstītus 

spriedumus. Tās mērķis ir palīdzēt skolotājam uzlabot mācīšanu un skolēnam – mācīšanos un 

sniegumu. Formatīvo vērtēšanu īsteno skolotājs un skolēni partnerībā. Tā ir iespēja skolēnam 

saprast, cik tālu ir tikts mācīšanās procesā (kas izdodas, kas pagaidām vēl neizdodas), kurp 

jānokļūst, kā tur nokļūt, un rīkoties tūlīt, lai sniegumu uzlabotu.

Čakāne, L. (2018). Formatīvās vērtēšanas lomas pastiprināšanās, īstenojot mācīšanos iedziļinoties. Mācīšanās lietpratībai. 

LU Akadēmiskais apgāds, 131.-145. lpp. Pieejams šeit: https://www.siic.lu.lv/skolam/petnieciba/monografija-macisanas-lietpratibai



ATGRIEZENISKĀ SAITE- FORMATĪVĀS

VĒRTĒŠANAS SVARĪGĀKĀ DAĻA

Atgriezeniskā saite ir pats informācijas apmaiņas process, kas ir formatīvās vērtēšanas 

svarīgākā daļa. Tās laikā tiek dotas un saņemtas atbildes uz jautājumiem ne tikai par 

uzdevuma izpildi, bet arī par mācīšanās procesu un iespējām sevi vadīt uz izvirzīto 

mērķi, tās laikā arī skaidro plānotos rezultātus un vērtēšanas kritērijus. 

Atgriezeniskā saite ir abpusēja, tā ir starp skolēnu un skolotāju vai starp pašiem skolēniem. 

Tāpēc būtiska ir skolēnu iesaiste – mācīšanās dot un saņemt atgriezenisko saiti, izmantot to 

turpmāko mācīšanās mērķu noteikšanai.



FORMATĪVĀS VĒRTĒŠANAS KOMUNICĒŠANA

i/ni, %, 5/10, STAP



DISKUSIJA

APGALVOJUMI PAR FV
1)Formatīvā vērtēšana ir i/ni žurnālā, lai skolēni starp lielajiem pārbaudes darbiem neatslābtu;

2)Formatīvā vērtēšana ir atzīmes starp lielajiem pārbaudes darbiem;

3)FV ir "īkšķīši" stundas beigās, ar ko skolēni parāda, kā viņi jūt - stundas mērķi ir sasnieguši 

vai nav.

4)FV ir punktu skaitīšana par visām darbībām stundā, katra uzdevuma izpildi, lai beigās varētu 

izdarīt  spriedumu - labi vai ne tik labi strādāju.

5)FV palīdz saprast, kuri uzdevumi pārbaudes darbā iekļaujami kā īpaši grūti ar vairāk 

punktiem.



KĀ SKOLOTĀJAM VĒRTĒT SAVU 

SNIEGUMU



UZDEVUMS

• Iepazīties ar 3 piemēriem.

• Noteikt skolotāja snieguma līmeni.

• Atrast faktus, kas par to liecina?



1.PIEMĒRS

MATEMĀTIKA

Stundas SR Apraksts, kā tiek organizēts FV process

Saskaita un atņem 

decimāldaļas.

Skolēni veic uzdevumus par decimāldaļu saskaitīšanu un atņemšanu vietnē uzdevumi.lv. Skolēni 

sēž grupās pa trīs. Skolotājs aicina pieslēgties tikai vienam no skolēniem un atbildi ievadīt tikai 

tad, kad savā starpā atbilde ir salīdzināta un vienāda – ja atbildes nesakrīt, tad jāsarunājas un 

jānonāk pie atbildes, kurai visi trīs piekrīt. Skolotājs konsultē skolēnus, vēro viņu darbu.

Vēlāk skolotājs aicina katram skolēnam uzrakstīt padomus, kas jāievēro, veicot līdzīgus 

uzdevumus. Jautā, ar kādu mērķi skolotājs aicināja tikai vienam no trijnieka pieslēgties 

uzdevumi.lv.

Stundas beigās skolotājs paslavē skolēnus par to, ka viņi palīdzēja cits citam atrast kļūdas.



2.PIEMĒRS

KRIEVU VALODA

Stundas SR Apraksts, kā tiek organizēts FV process

Raksta dialogu, 

lietojot tiešās runas 

teikumus.

Skolēni veic uzdevumus darba lapā, izmantojot mācību grāmatu. Skolotājs konsultē skolēnus, vēro viņu 

darbu. Kādā brīdī skolotājs aptur skolēnu darbošanos un komentē visai klasei raksturīgākās kļūdas. 

Sarunas veidā nonāk pie pareizām atbildēm.

Vēlāk skolotājs uz ekrāna demonstrē pareizās atbildes, skolēni uzdod jautājumus, komentē. 



3.PIEMĒRS

LATVIEŠU VALODA

Stundas SR Apraksts, kā tiek organizēts FV process

Uzdot atvērtā tipa 

jautājumus par 

izlasīto tekstu.

Skolēni veic dažādus uzdevumus. Skolotājs konsultē skolēnus, vēro viņu 

darbu. Stundas beigās skolēni uzraksta 3 jautājumus par tekstu uz 

nelielām lapiņām. Kad noskan zvans, skolēni tās nodod un dodas prom.



PAŅĒMIENI FV

Izpēti piedāvātos paņēmienus.

Izvēlies vienu un izdomā kādā situācijā to varētu pielietot.

Esi gatavs grupā dalīties ar savu piemēru.

Vienojieties, ar kuru ideju dalīsieties ar citiem.







INDIVIDUĀLS UZDEVUMS

Vārds, 

uzvārds

Stundas SR Apraksts, kā tiks organizēts FV process Kurā līmenī 

notiek FV?

Kas par to liecina?

1. Saskaita un atņem 

decimāldaļas.

Matemātika.

Skolēni veic uzdevumus par decimāldaļu saskaitīšanu un 

atņemšanu vietnē uzdevumi.lv. Skolēni sēž grupās pa trīs. 

Skolotājs aicina pieslēgties tikai vienam no skolēniem un atbildi 

ievadīt tikai tad, kad savā starpā atbilde ir salīdzināta un vienāda 

– ja atbildes nesakrīt, tad jāsarunājas un jānonāk pie atbildes, 

kurai visi trīs piekrīt. Skolotājs konsultē skolēnus, vēro viņu 

darbu.

Vēlāk skolotājs aicina katram skolēnam uzrakstīt padomus, kas 

jāievēro, veicot līdzīgus uzdevumus. Jautā, ar kādu mērķi 

skolotājs aicināja tikai vienam no trijnieka pieslēgties 

uzdevumi.lv.

Stundas beigās skolotājs paslavē skolēnus par to, ka viņi 

palīdzēja cits citam atrast kļūdas.

4. līmenis 1. Ja atbildes nesakrīt, tad 

jāsarunājas un jānonāk pie 

atbildes.

2. Jautā, ar kādu mērķi skolotājs 

aicināja tikai vienam no trijnieka 

pieslēgties.

3. Skolotājs konsultē skolēnus, vēro 

viņu darbu.

4. Paslavē skolēnus par to, ka viņi 

palīdzēja cits citam atrast kļūdas, 

izskaidro.

1. Uzraksti konkrētu SR kādai stundai

2. Apraksti, kā tiks organizēta formatīvā vērtēšana

3. Novērtē, kādā līmenī notiek FV un kas par to liecina.



• Jautājumi???


