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1. Administrācijas un atbalsta skolotāju vebinārā, kā arī visu skolotāju
vebinārā 30.martā izskatīti grozījumi vērtēšanas kārtībā. Izveidoti šādi
nosacījumi:
● Attālinātajā mācību procesā ikdienas mācību stundu darbs tiek
organizēts Google Classroom platformā. Skolotāji šajā platformā veido
mācību stundas, ievieto mācību materiālus, uzdevumus skolēniem.
Skolēni pēc uzdevumu izpildes nodod tos skolotājam. Skolotājs labo,
komentē, vērtē skolēna paveikto. Lai skolēnam attālinātajā mācību
procesā būtu iespējams uzlabot savu sniegumu, skolotājs sniedz
atgriezenisko saiti (komentāri, jautājumi, ieteikumi, atbildes, norādes
utt.) konkrētam skolēnam, skolotājs var arī norādīt visai klasei
raksturīgākās kļūdas, šādu komentāru sniedzot mācību priekšmeta
lapas sadaļā “Straume”.
● Līdz 30.aprīlim skolēniem atļauts uzlabot vai iegūt martā veikto
nobeiguma pārbaudes darbu vērtējumus. Izņēmuma gadījumos, ja
darbu nav iespējams veikt (piem., darba sagataves atrodas skolā), to
atļauts kārtot tad II semestra laikā, kad atsāksies mācības klātienē,
divu nedēļu laikā.
● 2019./2020.mācību gada II semestrī noteikt šādu minimālo nobeiguma
vērtējumu skaitu: mācību priekšmetos, kuros kārtojami valsts
pārbaudes darbi, – trīs nobeiguma vērtējumi, pārējos – divi. Ja
noteiktais nobeiguma vērtējumu skaits jau sasniegts, tad līdz mācību
gada beigām mācību priekšmeta skolotājs drīkst organizēt vēl vienu
nobeiguma pārbaudes darbu.
● Skolēnam pārbaudes darba izpildei ir dota konkrētā mācību diena līdz
plkst. 17.00 (Problēmgadījumos lūdzu sazināties ar mācību priekšmeta
skolotāju!) – skolotājs vēlāk iesūtītu darbu nevērtē. Iegūt vai uzlabot
vērtējumu var divu nedēļu laikā skolotāja noteiktā konsultācijā.
Skolotājs pārbaudes darbu ievieto Google Classroom pārbaudes darba
dienā no plkst.8.00 līdz plkst.9.00.
Lai ievērotu normu par nobeiguma pārbaudes darbu skaitu dienā
klasei, nobeiguma pārbaudes darbu tematus skolotāji iekrāso zaļā fona
krāsā mācību stundu plānotājā e-klasē.
● Lai motivētu skolēnus atbildīgi veikt skolotāju dotos darbus, līdz 30%
vērtējuma nobeiguma pārbaudes darbā var veidot skolēna attieksmi
mēroši kritēriji, piemēram,
-

skolotāja uzdotie darbi ir iesniegti laikā;

-

skolotāja uzdotie darbi ir veikti pietiekamā apjomā (t.i., uzdevumi
ir veikti pēc būtības, pat ja tajos ir pieļautas kļūdas);

-

skolēns iesaistās sava darba uzlabošanā (iesniedz skolotājam
kļūdu labojumu, ja skolotājs darbu ir atdevis iesniegšanai
atkārtoti) u. tml.

● Nobeiguma pārbaudes darbos skolotājs ietver dažādu izziņas darbības
līmeņu uzdevumus (jo zemāks izziņas darbības līmeņa uzdevums, t.i.,
zināšanu atprasīšana, jo vieglāk skolēnam uzdevumu ir palūgt izpildīt
citam, atrast internetā u.c.). Skolotājs iekļauj uzdevumus, kur skolēnam
ir jāveic informācijas analīze, izvērtēšana, jāraksta kādi skaidrojumi u.c.
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https://ltmc.lv/files/ltmc/uploaded_content_files/B%20Bluma_taksonomi
ja.pdf
● Mainīt VPVĢ vērtēšanas kārtības 3.10.punktu – ja skolēns nav veicis
vairāk par 35% nobeiguma pārbaudes darbu, tad semestra noslēgumā
veicams semestra nobeiguma pārbaudes darbs, kurā iegūtais
vērtējums uzskatāms par semestra vērtējumu.
● Minētie nosacījumi stājas spēkā no 2020.gada 3.aprīļa un ir spēkā
attālinātās mācīšanās laikā.

