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DABASZINĀTŅU JOMA



DABASZINĀTŅU JOMA

Formatīvā vērtējuma uzdevumu piemēri 
ģeogrāfijā.  Tēma   “ Kas ir dabas resursi? “

SR: Prot grupēt dabas resursus pēc dažādām 
pazīmēm



Svešvalodu joma

● uzdevumi.lv
● quizlet.com
● drive.google.com
● eduspace.lv
● learningapps.org
● liveworksheets.com
● wordwall.net
● kahoot.it
● socrative.com



Svešvalodu joma

● zināšanu pašnovērtējums 
pirms un pēc P.D.

● darba lapas
● kļūdu analīze klasē



Drukātie materiāli:

● pašvērtējuma darba lapas 
pirms pārbaudes darbiem, 
mācību procesa laikā;

● STAP programmēšanas tematu 
apguvē;

● darba lapas/atbilžu 
lapas/vērtējuma lapas.

● uzdevumi.lv
● nearpod.com
● quizizz.com
● msTeams.com
● google.doc

Matemātikas un tehnoloģiju joma



Matemātikas un tehnoloģiju joma
Dizains un tehnoloģijas 8.kl.

skolēni savu praktisko procesu dokumentē – veido 
dizaina dienasgrāmatu MS Teams Skolotājam iir 
iespēja vērot skolēna darbību, kā tiek veikti uzdevumi 
noteiktā secībā. Noteiktā posmā tiek izlikts 
formatīvais vērtējums %.

Piemēram posmā, kad ir:

1. 3 zīmētās skices – 1,5p;

2. Trafareta veidošana – 2p;

3. Detaļu piegriešana – 2p;

4. Detaļu savienošana, šūšana –3p,



Matemātikas un tehnoloģiju joma

____________vārds/uzvārds

1.

2.

3.

4.

…...



Latviešu valodas un kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā      
joma 

Digitālie resursi:

Spēles. https://kahoot.it/ ;https://quizizz.com/

Nepersonalizēta e-balsošana. 
https://padlet.com/

Nepersonalizēta vai personalizēta e-balsošana 
https://www.plickers.com/ 
https://www.socrative.com/ 

Resursi ar gataviem uzdevumiem vai 
iespējām veidot savus uzdevumus 
formatīvajai vērtēšanai:

https://soma.lv/  https://www.uzdevumi.lv/ 
http://valodasrokasgramata.lv/ 
https://letonika.lv/ https://wordwall.net/ 
https://www.armoredpenguin.com/ 

https://kahoot.it/
https://quizizz.com/
https://padlet.com/
https://www.plickers.com/
https://www.socrative.com/
https://soma.lv/
https://www.uzdevumi.lv/
http://valodasrokasgramata.lv/
https://letonika.lv/
https://wordwall.net/
https://www.armoredpenguin.com/


Latviešu valodas un kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā      
jomaDarba lapas.



Latviešu valodas un kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā      
joma



                  Sociālā un pilsoniskā joma
Izvērtējoši apraksta, kas  darba  pieredzē:

o   padevās visvieglāk;

o   sagādāja grūtības vai izaicinājumus;

o   ir nozīmīgākais no apgūtā un pieredzētā;

o   identificēti kā iespējami uzlabojumi un/vai
izaugsmes iespējas.

resursi

● socrative.com
● skolo.lv
● kahoot.it
● google.doc
● menti.com
● jamboard

novērtēšana

● SLA
● skolo.lv
● portfolio- caurviju prasmju pašnovērtējums
● STAP
● zināšanu pašnovērtējums pirms un pēc tēmas apguves
● tēmu sekotājs
● savstarpējā novērtēšana
● kļūdu analīze



              Sociālā un pilsoniskā joma

 
 i

Nosauc izvēlēto  pētīšanas metodi 0,5 p

Pamato, kāpēc pētījumam izvēlējies konkrēto metodi 1 p.

Uzraksti pētījuma mērķi ( ko vēlies izpētīt, uzzināt?) 3 p.

Pastāsti par pētījuma gaitu – ko darīji, cik respondenti 
piedalījās pētījumā, cik ilgs bija pētījums, u.c.

3 p.

Pētījumam papildus izmantoju šādu informāciju/papildus 
un  uzzināju …

5 p.



Uzdevums attālināti, vērtēšana klātienē.

SR: izveidot prezentāciju un 
prezentēt to klases biedriem, 
skaidrojot vienu normatīvo 
teoriju. Darbā jāiekļauj:

1. Teorijas “labais” izpratne 

2. Galvenā ievirze, 

3. Stiprās puses un vājās puses. 

Prezentāciju jāveido iekļaujot 
uzskates materiālus, kā video, 
attēlus un praktiskos piemērus.

Klātienes stundā noskatījāmies video, katra grupa vērtēja savu darbu pēc kritērijiem. Savstarpējais 
vērtējums bija mutiski. 

Secinājumi un ierosinājumi: Detalizētāk vērtēt prezentācijas prasmes, jo par video sagatavošanu un 
ievietošanu tikai -1 punkts. Viens punkts par darba iesniegšanu laikā.

Ierosinājums: Katrai grupai nepieciešams sagatavot vienu jautājumu pēc prezentācijas noskatīšanās.

Pēc katras prezentācija grupām bija uzdots sagatavot uzdevumus AS, tas netika izdarīts! Pārrunājām 
klasē mutiski.


