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Matemātikas eksāmena 9.klasēm uzdevumu grūtības pakāpe ir atbilstoša standarta prasībām
Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir veicis matemātikas eksāmena 9.klasēm rezultātu analīzi, kā arī
apkopojis pedagogu vērtējumu par minēto pārbaudes darbu.
Šā gada 15.jūlijā notika VISC organizētā diskusija, kurā piedalījās pedagogi no dažādām Latvijas skolām,
lai pārrunātu to, kāds ir skolēnu sniegums matemātikas eksāmenā 9.klasēm un kā tiek vērtēta tā grūtības
pakāpe. Visi diskusijas dalībnieki atzina, ka:
- minētā eksāmena darba saturs atbilst mācību priekšmeta standartā noteiktajām prasībām;
- eksāmens nav vērtējams kā sarežģīts skolēniem un tā grūtības pakāpe ir atbilstoša.
Pedagogi atzina, ka eksāmens nav sagādājis grūtības tiem skolēniem, kuri visa mācību procesa laikā ir
mācījušies matemātiku un apmeklējuši mācību stundas. Tika norādīts, ka ļoti būtiski ir tas, kā pedagogi
ikdienas darbā vērtē skolēnu sniegumu, jo ir situācijas, kad skolēni saņem atšķirīgu vērtējumu pārbaudes
darbā un gada vērtējumā. Diskusijas dalībnieki norādīja arī uz to, ka nesekmīgu vērtējumu ir saņēmuši tie
skolēni, kuri ir uzrādījuši ļoti sliktus rezultātus mācību procesa laikā, bieži kavējuši mācību stundas, kā arī
nav sistemātiski mācījušies.
Diskusijas laikā tika izteikti arī vairāki priekšlikumi eksāmena kvalitātes uzlabošanai, piemēram, pārdomāt
uzdevumu secību darba 2.daļā, vizuālo materiālu, kas palīdz skolēniem izprast tekstuālo informāciju.
Kā liecina apkopotie statistikas dati, tad vidējie skolēnu sasniegumi valstī ir 49%, kas ir ļoti tuvu (50%)
prasībām, kādas ir pārbaudes darbam, kas paredzēts skolēniem plašā spēju diapazonā. (Skolēnu sasniegumi
pārbaudes darbos tiek analizēti, izmantojot aprakstošās statistikas metodes. Skolēnu vidējie sasniegumi
matemātikas eksāmenā tiek noteikti, izmantojot skolēnu iegūto punktu īpatsvaru pret maksimālo punktu
skaitu pārbaudes darbā (darba izpildes procents). Attiecīgajā mācību gadā tiek aprēķināts katra skolēna
izpildes procents, un no visiem šiem skolēnu sasniegumiem tiek aprēķināts valsts vidējais rādītājs šajā
eksāmenā. Vidējie sasniegumi valstī tiek aprēķināti arī katram eksāmena uzdevumam un eksāmena daļai
atsevišķi.)
VISC jau ir informējis, ka matemātikas eksāmenā 9.klasēm ir ietverti dažādas grūtības pakāpes uzdevumi,
gan ļoti vienkārši, gan arī tādi, kas liek skolēniem demonstrēt augstākās izziņas darbības prasmes.
Plašāka statistikas datu analīze būs pieejama VISC interneta vietnē www.visc.gov.lv šā gada septembrī.
>> Uz sākumu
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Skolēnu mācību uzņēmums – jauna tipa interaktīvās tāfeles izgudrotāji – dodas pārstāvēt
Latviju Eiropas finālā
Skolēnu mācību uzņēmums "Cleverway" (Rīgas Klasiskā ģimnāzija)
piedalīsies Eiropas skolēnu mācību uzņēmumu finālā, kur ar vēl 37
komandām sacentīsies par Eiropas labākā skolēnu mācību uzņēmuma
titulu. Fināls norisināsies no šī gada 20. līdz 23.jūlijam Itālijā,
Sardīnijā, Kaljāri. Skolēnu mācību uzņēmumu programmu īsteno
biznesa izglītības biedrība "Junior Achievement - Latvija" un valsts
aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" Inovatīvas
uzņēmējdarbības motivācijas programmas ietvaros, kuru atbalsta
ERAF un Eiropas Savienība. Komandas lidojumu uz finālu nodrošina
nacionālā lidsabiedrība "airBaltic".
Katru gadu Latvijā skolēnu mācību uzņēmumu programmā piedalās vairāk nekā 1000 skolēnu, lai gūtu
pirmās praktiskās iemaņas sava uzņēmuma dibināšanā un vadīšanā. Latvijā šogad nodibināts vairāk nekā
200 skolēnu mācību uzņēmumu visos Latvijas reģionos, no kuriem tieši "Cleverway" izrādījās labākais
aprīlī notikušajā nacionālajā skolēnu mācību uzņēmumu finālā Biznesa augstskolā "Turība". Komandas –
Maksima Gladkova, Karīnas Morgules un Jevgēnija Tihonova – izgudrojums ir jauna tipa interaktīvā tāfele,
kura ar jauniešu projektētā raidītāja palīdzību var pārvērst jebkuru virsmu interaktīvā tāfelē, kā arī tā maksā
vairākas reizes mazāk nekā līdzīgas ierīces. "Cleverway", pateicoties skolēnu mācību uzņēmumu
programmai, ir nodibinājuši arī reālu uzņēmumu SIA "Cleverway".
Plašāk par pasākumu: www.jal.lv.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Notiek vasaras skola-seminārs „Alfa”
VISC sācis saņemt apelācijas
Sertifikātu vērtējuma aprēķins
Notiks AWARD nometne
Latvijas jaunieši no zinātnes izstādes Maskavā atgriežas ar apbalvojumiem
Citas VISC aktualitātes lasiet VISC interneta vietnē: http://visc.gov.lv.
>> Uz sākumu
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