


Scientix2

• Scientix apvieno Eiropas dabaszinātņu izglītības projektos veidotus 
mācību materiālus un pētījumu ziņojumus

• Mērķis – ar dažādiem klātienes un neklātienes (tiešsaistes) rīkiem 
radīt aktīvu materiālu lietotāju kopienu



http://www.scientix.eu

• Lai pilnībā varētu izmantot visas Scientix piedāvātās iespējas, 
nepieciešams reģistrēties.

• Meklējot dažādus resursus, iespējams izmantot meklēšanas sistēmu 
un izvēlēties resursus atbilstoši savām interesēm. 

http://www.scientix.eu/


Eiropas dabaszinātņu un matemātikas 

projekti



Plašs materiālu klāsts



Materiālu tulkojums latviešu valodā



PP kursi tiešsaistē



Scientix blogs



Mācīšanās notiek, ja ir

• Laiks

• Izvirzīts mērķis (SR)

• Atbalstoša atgriezeniskā saite

• Akumulēta veiksmīga praktizēšanās 

• Bieža atgriešanās pie tā, kas jāapgūst

/ Hattie J., Yates G .  Visible Learning and the Science of How We Learn, 2014/  





Formatīvās vērtēšanas jēga

Kurp skolēns iet? Kur skolēns ir? Kā turp nonākt?

Skolotājs Skaidro, komunicē

sasniedzamo rezultātu 

(mērķus)

Veido efektīvas 

sarunas, 

uzdevumus, 

aktivitātes, kas 

sekmē mācīšanos

Dod atgriezenisko 

saiti, kas virza 

mācīšanos uz mērķi

Vienaudži Izprot un dalās ar 

mācīšanās nodomiem

Aktivē skolēnu mācīšanos vienam no

otra

Katrs skolēns Izprot mācīšanās 

nodomus

Aktivē skolēnus kā atbildīgus par savu 

mācīšanos (mācīšanās ir viņu )

(Wiliam, 2008)



Formatīvā vērtēšana un atgriezeniskā saite stundā

Kas jāiemācās?

Kā skolēni to uzzina, saprot?

Kā veicas?

Ko zina, prot, cik labi? 

Ko vēl nezina, neprot?

Kā es to zinu? Kā skolēni to uzzina?

Kāpēc neizdodas? Ko un kā darīt tālāk? 

Kā skolēni to uzzina?



Datu – informācijas iegūšana par skolēna mācīšanos
SN           ST          SN           SN

• Skolēna rakstītais (atbildes uz jautājumiem, komentāri, izpildīti uzdevumi, 
aizpildītas darba lapas, testi, ...)

• Skolēnu snieguma dati (video, audio ieraksti, novērošana, artefakti – produkti, ...)

• Skolēna runātais (mutiska prezentācija, diskusija, intervija, saruna, lomu spēle, 
...)

• Elektroniski iegūti dati

Kā fiksēt un strukturēt informāciju

Kritēriji, rubrikas



Atgriezeniskā saite 

ST           SN         SN           SN          (SN           ST) 

• Tūlītēja mijiedarbība procesā

• Plānota klases diskusija, strukturēti dialogi

• Rakstiska (punkti, simboli, ... ; komentāri)

• Savstarpēja vērtēšana; pašvērtēšana

Jautājumu izmantošana. Sarunas plānošana

Kritēriju, rubriku izmantošana





Piemērs

Problēmrisināšana

matemātikā

Neformāla 

vērtēšana procesā



Sasniedzamais rezultāts

Skolēns izveido savu spēles stratēģiju, ievērojot spēles noteikumus



Tiek vērtēta

• Problēmas pētīšana un pieņēmumu izdarīšana

• Stratēģijas plānošana, realizēšana un uzlabošana

• Prasme izstāstīt savu stratēģiju



Noliec 9 spēļu kauliņus uz 
pelēkajiem laukumiem.

Lec ar kauliņu pāri citam uz brīvā 
aplīša. Noņem to kauliņu, kuram 
pārleci pāri.
Gājienus vari veikt horizontāli, 
vertikāli un pa diagonāli. 



Uzdevums

1. Spēlē spēli.

2. Atkārto spēli vairākas reizes. Piefiksē, cik kauliņu palicis līdz spēles 
beigām. 

3. Kā tu turpinātu? Ko vari novērot? Ko vari mainīt?

4. Tu esi uzvarējis spēlē, ja esi sasniedzis vismaz 3 reizes minimālo 
kauliņu skaitu. 

5. Uzzīmē vai apraksti savu stratēģiju.

6. Izdomā jaunu spēli:

• A: Izmanto esošos  noteikumus un maini spēles laukumu;

• B: Izmanto esošo spēles laukumu un maini spēles noteikumus. 



Vērtēšana





Ir Nav

Skolotājs pārliecinās par rezultātu (iegūst 

informāciju no skolēniem)

Skolotājs dod atgriezenisko saiti skolēnam, kas 

ietver atbildes par to:
Nesaņem atbildi

Atbilde daļēja, 

neprecīza
Atbilde precīza, noderīga

Kas izdevās?

Kas neizdevās?

Ko darīt tālāk?
Ir Nav

Skolēnam ir iespēja izmantot skolotāja doto 

atgriezenisko saiti sava rezultāta uzlabošanai

Skolēni savstarpēji dod un saņem atgriezenisko 

saiti par mācīšanos

Skolotājs māca dot un saņemt atgriezenisko 

saiti



Formatīvās vērtēšanas ceļi

• Neformāla vērtēšana (“on the fly”), rodas kad īstais brīdis 

(Ruiz-Primo & Furtak, 2006)

• Saruna (atvērta, strukturēta)

(Christensen, 2004)

• Rakstiski komentāri, punkti, rubrikas ...

(Smit & Birri, 2014;  Black & Harrison, 2004)

Atgriezeniskā saite no skolotāja, AS  no cita skolēna, AS sev 

pret plānoto  sasniedzamo rezultātu



Plānojot stundu

• Noskaidrojiet, kā var izmērīt SR! 

• Izvēlieties piemērotu vērtēšanas metodisko paņēmienu! Uzrakstiet 
uzdevumu skolēniem!

• Izveidojiet vērtēšanas kritērijus (līmeņu aprakstus, ja nepieciešams)!

• Aprakstiet, kā notiks process (darbību secība)!

• Kā iegūsiet informāciju vērtējumam un kā tiks atspoguļots vērtējums?

• Kā skolēni iegūs AS?



Atgriezeniskā saite – 4 līmeņi

• Uzdevuma līmenis – cik labi saprasts, izpildīts uzdevums

• Procesa līmenis – kas nepieciešams, kas jādara, lai saprastu, izpildītu

• Pašregulācijas līmenis – skolēns spēj pats sev palīdzēt; virzīt, regulēt savu 
darbību

• Skolēns pats vērtē savu darbību

(Hattie, Timperley, 2007)



No stundu vērošanas

• Sasniedzamais rezultāts  tiek komunicēts ar 
skolēniem  47% no vērotajām  stundām

• Skolotājs pārliecinās par stundā sniegto rezultātu 
56 % no vērotajām stundām

Pieņemams līmenis % vēroto stundu

2013./2014.; 205 stundas; Pieņemams līmenis: 2-3 punkti Likerta skalā (0-3)



Skolotāja 

profesionalitāte

Snieguma apraksts

Kā skolotājs sniedz atgriezenisko saiti? 

Iesācējs Demonstrē izpratni par savlaicīgas un piemērotas atgriezeniskās saites 

nepieciešamību  

Pamata līmenis Nodrošina savlaicīgu, efektīvu un piemērotu atgriezenisku saiti skolēniem 

par viņu sasniegto pret plānoto sasniedzamo rezultātu (mācību mērķi)

Profesionāls līmenis Nodrošina mērķtiecīgu atgriezenisko saiti, kas balstās informētos un 

savlaicīgos spriedumos par katra skolēna mācīšanās vajadzībām, lai 

sekmētu mācīšanās progresu, izvēloties piemērotāko no efektīvu 

paņēmienu spektra. 

Eksperts (meistars, 

līderis) 

Modelē praktiskus paraugus un iniciē programmas kolēģu atbalstam, kā 

lietot  savlaicīgus, efektīvus un  piemērotus paņēmienus.

(no  National Professional Standards for Teachers, p 16; Austrālija, 2011)



Iespēja 

skolotājam iegūt 

profesionālu atgriezenisko saiti par savu 
darbu



Skolotāji par ieguvumiem no dalības savstarpējā stundu vērošanā un analīzē  pēc 
2. gada

(Likerta sk. 0-5; Kronbaha alfa 0.94)

Sadarbojoties ar kolēģiem esmu pilnveidojis savas prasmes: 

• vērot un analizēt stundā notiekošo (69%  pilnībā piekrītu)

• pieņemt kolēģu atgriezenisko saiti par manu darbu (46%)

• dot atgriezenisko saiti un ieteikumus kolēģiem  (28%)

Esmu guvis nepieciešamību iedziļināties savā profesionālajā darbībā (77%)



No ekspertu pierakstiem:

• Skolotāji vērojot stundu veic ļoti detalizētus pierakstus, lai varētu argumentēti pēc 
tam sarunāties. 

• Es to vērtēju ļoti augstu, ka mēs varam atklāti runāt par kādu jautājumu, un 
mums var būt atšķirīgi viedokļi. Neskatoties uz to, ka dažreiz bija „karsti”, cilvēki 
novērtē, ka tikai diskutējot, apmainoties ar domām, idejām var nonākt pie 
labāka rezultāta.



Paldies !

ilze.france@lu.lv
liga.cakane@lu.lv

www.dzm.lu.lv


