VALSTS IZGLĪTĪBAS SATURA CENTRA

INFORMATĪVAIS BIĻETENS
03.03.2010. Nr.9 (009)

ŠODIEN BIĻETENĀ
VISC aktuālais komentārs
VISC pasākums
VISC aktualitātes

VISC AKTUĀLAIS KOMENTĀRS

Mācību sasniegumu vērtēšana – vienmēr aktuāls jautājums VISC darbā!
VISC saņem ļoti daudz jautājumu par to, kā skolā tiek veikta
mācību sasniegumu vērtēšana. Lai sniegtu atbalstu gan
pedagogiem, gan informēti būtu skolēni un viņu vecāki, VISC
veic daudzas nozīmīgas aktivitātes. Kādu atbalstu VISC sniedz
par mācību satura vērtēšanas jautājumiem, komentē VISC
vērtēšanas speciāliste Agnese Mīļā.
Kādus jautājumus par mācību sasniegumu vērtēšanu visbiežāk
nākas dzirdēt?
Jautājumus uzdod gan pedagogi, gan skolēni, gan skolēnu
vecāki. Visaktuālākais jautājums, ko pēdējā laikā nācies saņemt,
ir par to, ko nozīmē ţurnālā „n/v”, kad liekams šāds
apzīmējums. Daudz ir jautājumu arī par situācijām, kad nav
viennozīmīgas atbildes, kā pareizāk vērtēt. Jautā arī par to, kā
pareizi izliekams gala vērtējums semestrī vai mācību gadā.
Jāatzīst, ka daudziem pedagogiem nav izpratnes, kas ir
summatīvā un formatīvā vērtēšana. Protams, redzot, ka skolās ir
daudz neskaidrību, arī mēs, VISC, domājam, kā sniegt pēc
iespējas plašāku informāciju pedagogiem, skolēniem un viņu
vecākiem.
Gribu aicināt skolēnus un viņu vecākus vispirms visus
jautājumus par vērtēšanu uzdot skolā pedagogam vai skolas mācību pārzinim. Tikai skolotājs var sniegt
precīzu atbildi, kāpēc skolēns saņēmis tieši tādu vērtējumu.
Kādas ir biežākās kļūdas, kuras skolās pieļauj vērtējot?
Jau minēju, ka daudz jautājumu ir par apzīmējumu „n/v”. Šo apzīmējumu daudzi uzskata par vērtējumu
ballēs un pielīdzina to 0 ballēm. Tā tas nav, „n/v” – tas ir apzīmējums, ko skolotājs lieto tad, ja skolēns ir
skolā, bet objektīvu apsvērumu dēļ nepilda kādu pārbaudes darbu. Konkrēts piemērs, skolēns ir salauzis
roku un nevar pildīt pārbaudes darbu, lai gan viņš ir skolā. Šādā gadījumā skolotājs ţurnālā liek apzīmējumu
– „n/v”. Pēc laika, kad skolēns var atkal pildīt pārbaudes darbu, viņam ir jābūt iespējai to nokārtot tajos
gadījumos, ja tas ir nobeiguma darbs, ko vērtē ballēs.
Otra ļoti rupja kļūda, ko skolotāji pieļauj, ir tādu pārbaudes darbu sagatavošana, kuros maksimālais
vērtējums nav 10 balles, bet, piemēram, 7 vai 8 balles. Šādi pārbaudes darbi nedrīkst tikt gatavoti, pārbaudes

darbos maksimālajam vērtējumam ir jābūt 10 balles. Ja skolotājs vēlas ikdienas mācību procesā novērtēt
skolēna sniegumu, skolotājs var gatavot pārbaudes darbus, kurus vērtē ar „i” vai „ni”.
Arvien ir skolotāji, kas uzskata, ka skolēns kā vērtējumu var saņemt 0 balles, taču normatīvajos aktos ir
noteikts, ka vērtēšanas skala ir no 1-10 ballēm.
Kādu atbalstu VISC sniedz par vērtēšanas jautājumiem?
Pagājušajā gadā sagatavojām jaunu metodisko materiālu pedagogiem „Mācību sasniegumu vērtēšana
vidusskolā”. Materiāls ir paredzēts skolotājiem, skolu direktoriem, direktoru vietniekiem izglītības jomā un
citiem izglītības darbiniekiem, lai nostiprinātu skolotāju zināšanas un pārliecību par daudzveidīgām
iespējām skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā un savas darbības pašanalīzē. Metodiskais materiāls ir
publicēts VISC mājaslapā www.visc.gov.lv. Šobrīd gatavojam jautājumus un atbildes, kuras arī publicēsim
mūsu interneta mājaslapas izvēlnē „Bieţāk uzdotie jautājumi”.
Ļoti ātri sniedzam atbildes, ja cilvēki mums raksta e-pastus vai zvana. Jebkurš interesents var sūtīt savus
jautājumus uz e-pastu agnese.mila@visc.gov.lv vai zvanīt pa tālruni 67814482.
>> Uz sākumu

VISC PASĀKUMS

Ejam virpulī! Skolēnu dziesmu un deju svētku dalībnieku atlases skates martā
Pavasaris Latvijā ierodas ar X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku atlases skatēm un konkursiem. Svētkiem
gatavojas vairāk nekā 100 000 skolēnu. Ţūrijas izvēlēsies
labākos - kopā 30 000 svētku dalībnieku, kuri šovasar pulcēsies
Rīgā, no 6. līdz 11. jūlijam.
Tautas deju lielkoncerta projektu vadītāja Ilze Maţāne pastāstīja,
ka pirmā tautas deju kolektīvu atlases skate 2.martā ievirpuļoja
Viesītē, kur dejotāji pārsteiguši ar izcilu sniegumu. Turpmākās
skates notiks Zemgalē: 3. martā – Jelgavā, 5. martā – Dobelē, 6.
martā – Iecavā un Īslīcē. Savukārt Latgalē tautas deju kolektīvu
atlases skates notiks no 7. marta līdz 14. martam, bet no 16. marta līdz 21.martam Kurzemē.
Mūsdienu deju konkursu projekta vadītāja Eva Solovjova pastāstīja, ka pirmās mūsdienu deju atlases skates
Rīgā un Latgalē notika februārī, bet 6. martā Mālpils kultūras namā notiks mūsdienu deju atlases skate
Vidzemes novadu kolektīviem. Savukārt Zemgales novadu kolektīviem atlases skate notiks 12. martā
Tukuma kultūras namā, bet Kurzemes novadu kolektīvu mūsdienu deju atlases skate notiks 13. martā
Liepājas olimpiskajā centrā.
Instrumentālās mūzikas projektu vadītājs Egils Šķetris atgādināja, ka pūtēju orķestru konkursi notiks 5.
martā Jelgavas 4. vidusskolā, 6. martā Rīgas Juglas vidusskolā, 13. martā Daugavpils 13. vidusskolā, 19.
martā Talsu 2. vidusskolā un 20. martā Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolā.
Tautas mūzikas koncertu projektu vadītāja Antra Strikaite informēja, ka martā sākas arī vokālās mūzikas
konkurss „Balsis”: 12. martā – Dobelē, 13. martā – Cēsīs, 19. martā – Rīgā, 20. martā – Rēzeknē un 26.
martā Skrundā.
Martā sākas arī pasākumu cikls profesionālās izglītības iestāţu jauniešiem -„Amatnieku svētki 2010”.
Projekta vadītāja Kristīne Bulka pastāstīja, ka pirmās skates jau notika 2. martā Liepājā, Skrundā un
Kuldīgā, bet 3. martā notiks skates Ventspils, Laidzes un Kandavas jauniešiem. Savukārt, 5. martā
Zemgales jaunieši pulcēsies uz svētkiem Jelgavas Amatniecības vidusskolā. Vidzemē skates notiks 9. martā
– Aizkrauklē, Viesītē, Vecbebros un Ērgļos; 16. martā Alsviķos, Jaungulbenē, Rankā un Smiltenē un 17.
martā Valmierā, Jāņmuiţā un Ogrē. Latgalē amatnieku skates notiks 10. martā Višķos un Daugavpilī, bet
11. martā Dagdā un Rēzeknē. Rīgas pilsētas un reģiona profesionālās izglītības iestāţu skates notiks 23.
martā Rīgas Celtniecības koledţā un 24. martā Rīgas Amatniecības vidusskolā.

Folkloras programmas projekta vadītāja un reţisore Māra Mellēna pavēstīja, ka jau februāra sākumā
Kuldīgā notika Viduskursas folkloras kopu nometne un svētku rotaļas programmu modelēšana. Ir notikuši
arī vairāki tradicionālās muzicēšanas un dziedāšanas konkursi. 5. martā Kuldīgā notiks anekdošu konkurss
„Anekdošu virpulis”. 12. martā uz folkloras konkursiem Limbaţos pulcēsies Limbaţu, Pārgaujas un
Salacgrīvas novadu muzikanti, dziedātāji un dejotāji. 19. martā bērnu un jauniešu folkloras kopu un pulciņu
skates notiks Valkā, bet Kuldīgā notiks tradicionālās dziedāšanas konkurss. Tradicionālās dziedāšanas
konkursi notiks arī 24. martā Saldū un 25. martā Rēzeknē. Tradicionālo deju konkurss „Vedam danci”
notiks 19. martā Valkā un 24. martā Līvānos. Balvu, Baltinavas, Ludzas un Viļakas novadu bērnu un
jauniešu folkloras kopas pulcēsies uz novada sarīkojumu-skati 26. martā Upītes ciema pamatskolā.
Vidzemes novada bērnu un jauniešu folkloras kopu un pulciņu skate notiks 27. martā Ropaţos. Rīgā
folkloras kopu un pulciņu skates notiks 14. un 21. martā Rīgas Skolēnu pilī.
Ar atlases skašu un konkursu norises grafikiem un rezultātiem var iepazīties VISC mājas lapā Svētku sadaļā
http://visc.gov.lv/intizglitiba/dziesmusv/info.shtml.
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus organizē LR Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts
izglītības satura centrs www.visc.gov.lv.
Pirmo reizi svētku procesa vēsturē tie ir iekļauti UNESCO svinamo dienu kalendārā 2010. – 2011. gadam,
atzīmējot skolu jaunatnes svētku 50. gadadienu un to nozīmi Baltijas dziesmu un deju svētku tradīcijas
saglabāšanā un pārmantošanā.
Vairāk par svētku norisi reģionos informāciju sniegs:
Vijai Kasakovskai
Tālrunis 67850815
E-pasts: Latvija.zino@visc.gov.lv
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Deju kolektīvu vērtējums Viesītē
AIESEC noslēdz projektu "Your Idea Wanted"
Latvijas Award jaunieši un vadītāji dodas uz Lietuvu
Apbalvos "Lidice 2010" Latvijas laureātus
Elektroniskā centralizēto eksāmenu darbu vērtētāju pieteikuma forma
Fizikas 60. olimpiādes valsts posms
Latviešu valodas un literatūras MA vadītāju semināra darba kārtība
Izglītības iestāţu vokāli-instrumentālo un instrumentālo ansambļu konkursa rezultāti
Latviešu valodas un literatūras 36. olimpiādes valsts posms
Vēstures 16.olimpiādes valsts posms
Informātikas 23. olimpiādes valsts posms
Tālākizglītības kursi dabaszinātņu un matemātikas pedagogiem
>> Uz sākumu
Jūs saņemat šo biļetenu, jo esat VISC informatīvā biļetena abonents.
You are receiving this because you are an "visc.gov.lv" member who has opted-in to receive bulletins.
Biļetenā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
Ja jūs vēlaties abonēt mūsu biļetenu – atsūtiet e-pasta vēstuli uz prese@visc.gov.lv, 'Subject' lauciņā
ierakstot tikai vienu vārdu – Subscribe.
Lai atteiktos no parakstīšanās – atsūtiet e-pasta vēstuli uz prese@visc.gov.lv, 'Subject' lauciņā ierakstot tikai
vienu vārdu – Unsubscribe.
Biļetenu arhīvs atrodams VISC mājaslapā www.visc.gov.lv.

Ieteikumus VISC elektroniskā biļetena pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv.

