
Ko rāda skolēnu sniegums 
diagnosticējošajos darbos?

Dace Namsone, Dr paed., LU SIIC direktore, vadošā pētniece





Kopīgi domāsim:

• Kāds ir skolēnu sniegums valsts līmeņa diagnosticējošajos 
darbos un kā mēs to zinām?

• Kādi ir iespējamie skolēnu snieguma cēloņi?

• Kādi ir iespējamie risinājumi? 



Rezultāti matemātikā

6.kl. 12.kl.
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Punkti Procenti

Mean = 22,16

Std. Dev. = 7,254

N = 19 319

Mean = 35,301049

Std. Dev. = 23,2062724

N = 14 139?



Ko un kā mēra sistēma?

• Ko mēra katrs no darbiem 3., 6., 9. un 12. klasē? Ko mēra 
TIMSS un PISA? 

• Kāda ir procedūra un iegūto datu ticamība?

• Kas veido darbu saturu?





Ko skolēni prot? Ko neprot?

Skolēnu valsts pārbaudes darbu 

uzdevumu izpilde matemātikā skolā X
2019./2020.m.g.

Skolēnu sniegums valsts 

pārbaudes darbos skolā X
2019./2020.m.g.

3.kl.

6.kl.



Ko skolēni prot? Ko neprot?

6.kl. skolēnu vidējais sniegums 

matemātikā pašvaldībā X
2019./2020.mg.



Faktori, kas ietekmē skolēnu sniegumu



Kā notiek mācīšana?



Kā notiek mācīšana?



Dati par mācīšanu parāda ievērojamas 

atšķirības skolas ietvaros, mazāk starp skolām

Skolas ietvaros

• skolotāju praksē

• starp skolotāja 
pašnovērtējumu un ārējā 
eksperta vērtējumu



Skolotāja ietekme

Izglītība (PCK ) Kvalifikācija
Profesionālās 

pilnveides bagāža

Personības 

raksturojums

( t.sk. motivācija)



Inese Anda Inta Imants

Izglītība
Fiziķis, pasniedzējs Inženierzinātnes, bakalaurs Pārtikas tehnologs, 

bakalaurs, mājturības

skolotājs

Fiziķis, maģistrs

Kvalifikācija, 

stāžs
Fizikas skolotāja, 25 gadi Fizikas skolotāja, 3 gadi

PSK fizikas, mājturības, 

dabaszinību skolotāja, 

vairāk nekā 30 gadi

Fizikas skolotājs vairāk 

nekā 40 gadus

PP pieredze
Mācīšanās lietpratībai 

fizikā 36 h u.c.

Iespējamā misija, dažādi 

starptautiskie vebināri

B programma fizikas 

skolotājiem – 160 h 

36 h 3 gados t.sk. bērnu 

tiesības u.c. obligātie 

kursi

Personīgais 

raksturojums

atbildīga, apzinīga, 

sadarbojas

augsta ieguldīšanās, 

pašefektivitāte

aktīva, atsaucīga, 

sadarbojas

nelabprāt iesaistās, 

cenšas bremzēt iniciatīvu

Kurš mācījies, kā labāk mācīt fiziku 9. klasē ? 



Pretruna sistēmā

Profesionālā pilnveide

1 ½ diena gadā

Izglītības kvalitātes 

uzlabojumi

Skolotāju 

deficīts

Mazmainīgs

studiju saturs

Atvieglota 

kvalificēšanās

Atvieglotas 

prasības 

nepieciešamajai 

izglītībai



Latvijā Citviet pasaulē

Teorētiskas, pasīvas 

studijas
Prasmju un PCK apguve

PP 1 ½ diena Latvijā
PP 100 stundas gadā 

(Singapūra)

Jebkāda satura kursi
Skolotājs savas prakses 

pētnieks (Singapūra)

?
Sistēmiski pētnieciskie 

institūti, centri...kā karjeras 

iespēja skolotājam

• Kurš kļūst par skolotāju un kādu 

saturu apgūst studijās? 

• Kāda apjoma PP kompensē to, 

kas pietrūkst?

• Kāds ir PP saturs?

• Kādi dienesti atbalsta zināšanu 

pārnesi līdz skolai un skolotājiem?

Kā labākās izglītības sistēmas panāk rezultātu?



Diagnosticējošo 

darbu izstrāde

Eksāmenu 

veidošana

PP nodarbību 

vadīšana

Mācību līdzekļu 

radīšana

Skolēnu 

sniegums

Vairāk ekspertīzes sistēmā un skolotāju karjeras iespējas



•Veidot apjomīgu, personalizētu profesionālās pilnveides

sistēmu, lai kompensētu esošās atšķirības skolotāju profilos

un līdz ar to sniegumā, monitorējot PP efektivitāti; sertificēt

skolotāju prasmes.

Ierosinājumi



•Skaidri definēt konkrētus labās prakses indikatorus un radīt

mehānismus skolotāju labās prakses izplatīšanai un

ieviešanai.

Ierosinājumi



•Lai mazinātu atšķirības skolēnu sniegumā pamatprasmēs

(tekstpratībā un rēķinpratībā) starp skolām un vienas skolas

ietvaros jau, sākot no 6. (3.) klases, izvirzīt šo prasmju apguvi

kā prioritāru turpmākām mācībām, veidojot konkrētu

metodisko atbalstu skolotājiem un skolu vadītājiem.

• Veidot prognozējamu, pētniecībā balstītu, uz praksē

izmantojamas atgriezeniskās saites došanu orientētu, skolēnu

snieguma mērīšanas (vērtēšanas) sistēmu valstī, kas ļauj iegūt

datus ar lielāku ticamību un kvalitāti.

Ierosinājumi



Datos balstīti attīstības risinājumi skolas līmenī

• Mainot skolas vadības izpratni par datu izmantošanu uz risinājumu radīšanu, reaģējot

uz DD izmērīto, panākot, ka skolēni apgūst pamatprasmes

• Vidējā posma menedžmenta izveide skolā, lai 8-10 skolotājiem būtu tiešais vadītājs,

nozares profesionālis

Palielināt skolas vadības darbību ietekmi uz skolēnu 
rezultātu



Datos balstīta izpratne
par skolēnu, skolotāju un skolas vadības 

sniegumu, kontekstu

Datos balstīti attīstības risinājumi
skolēnu snieguma uzlabošanai

Datos balstīti attīstības risinājumi – jaunu zināšanu 

ienākšanai sistēmā



www.siic.lu.lv

www.facebook.com/siic.lu

#lusiic


