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KĀ LIETOT SNIEGUMA LĪMEŅU APRAKSTU (SLA)? 

Snieguma līmeņu apraksti var būt efektīvs darba plānošanas, refleksijas, formatīvās vērtēšanas un motivācijas instruments gan skolēniem, gan skolotājam. Lai tā tiešām 
būtu, skolotājam vēlams darbu ar SLA regulāri iekļaut mācību procesā. Lūk, daži ieteikumi, kā to var darīt. 

 

Pirms darba veikšanas  
Organizē mācību procesu tā, lai skolēni ar SLA rūpīgi iepazīstas pirms paši ķeras pie 
darba. Piemēram, aicini skolēnus novērtēt jau esošu citas klases skolēna veikumu, 
izmanojot konkrēto SLA, un pamatojot savu vērtējumu ar faktiem no darba. Prakse 
liecina, ka skolēni to dara labprāt, un vērtējumi bieži ir precīzi. Šāda SLA lietošana 
pirms darba veikšanas palīdz skolēniem izprast darāmā darba prasības.  

Darba pilnveidošana 
Aicini skolēnus ar SLA palīdzību izvērtēt paveikto vēl darba procesā. Piemēram, kad 
lielākā daļa darba jau ir paveikta, skolēni novērtē, kādā līmenī darbs tobrīd atrodas 
un plāno, kas tieši vēl būtu jāuzlabo. Šādā gadījumā paredzi laiku darba 
pilnveidošanai. Ja vēlies uzsvērt darba uzlabošanas nozīmīgumu, vari aicināt 
skolēnus ar darba gala versiju iesniegt arī melnrakstu un SLA ar piezīmēm. 
Nav ieteicams izmantot skolēnu pašvērtējumu atzīmju izlikšanā. SLA uzdevums ir 
palīdzēt skolēniem vairāk iemācīties un nonākt pie labāka sasniedzamā rezultāta. 
Pašnovērtējuma izmantošana atzīmju likšanai var novest pie tā, ka skolēni vērtēs 
savu sniegumu nekorekti, lai iegūtu augstāku atzīmi.  

Skolēnu savstarpējs vērtējums (ang. peer assessment)  
Aicini skolēnus izvērtēt vienam otra darbu, izmantojot SLA un pamatojot savu 
vērtējumu ar konkrētiem faktiem no darba. Lai vienaudžu darbu vērtēšana būtu 
efektīva, ir jāiegulda laiks un pūliņi, taču tas var kļūt par spēcīgu izaugsmes 
instrumentu.  
Uzsver, ka skolēnu savstarpējais vērtējums, tāpat kā pašnovērtējums, ir paredzēts, 
lai palīdzētu visiem sasniegt vairāk. Lai skolēni klasesbiedra darbu novērtētu 
atbildīgi, vari prasīt viņiem parakstīties, un pēc tam salīdzināt viņu vērtējumu ar 
savu. Arī pēc skolēnu savstarpējā vērtējuma izšķiroša nozīme ir iespējai darbu 
pilnveidot. 

Darba vērtēšana  
Novērtējot skolēnu darbus, izmanto to pašu SLA, ko skolēni iepazina pirms 
darba veikšanas, izmantoja pašnovērtējumā un skolēnu savstarpējā vērtējumā. 
Kopā ar vērtēto skolēna darbu atdod viņam arī marķēto SLA; tas ļaus skolēnam 
konstatēt, kas viņam ir izdevies un pie kā nākotnē vajadzētu piestrādāt. 

Skolēnu iesaiste SLA veidošanā 
Skolēni SLA iepazīst pakāpeniski. Sākumskolas klasēs piedāvā skolēniem darba 
kritēriju sarakstus, kuros var atzīmēt “ir” vai “nav” konkrētā prasība paveikta. Ar 
laiku vari skolēnus aicināt vienoties par vienu vai dažiem papildus kritērijiem, ko 
viņi vēlētos sarakstā ietvert.  
Vēlāk piedāvā vienkāršus SLA ar pāris iezīmēm, bet – tad, kad skolēni izprot SLA 
būtību, vēlams viņus iesaisīt kopīgā SLA veidošanā. Piemēram, sākumā izvirzi dažus 
kritērijus un aicini skolēnus raksturot, kāds pēc šī kritērija ir izcils darbs, kāds – 
viduvējs, utt. Ar laiku uztici pašiem skolēniem noteikt labus darba kritērijus un 
veidot daļu vai pat visu SLA. 

Atzīmju likšana  
Arī likt atzīmes (ja tās noteikti ir nepieciešamas) ar SLA palīdzību ir salīdzinoši viegli. 
Darbs, kas atspoguļo visaugstāko kvalitātes līmeni katrā iezīmē, acīmredzami ir 
pelnījis visaugstāko vērtējumu; tas, kurš visos kritērijos ir zemākajā līmenī, ir 
pelnījis zemāko līmeni. Tā kā viens darbs reti atbildīs vienam un tam pašam 
kvalitātes līmenim pēc visām iezīmēm, katru līmeni var pārveidot par iegūstamo 
punktu skaitu. Kompleksos SLA, kur iekļautas iezīmes, kas raksturo gan darba 
veidošanas gaitu, gan rezultātu, iespējams katrai iezīmei piešķirt atšķirīgu “svaru”. 
Piemēram, ja vēlies skolēnos īpaši attīstīt sadarbības prasmes grupā, tad par šo 
iezīmi skolēni var saņemt vairāk punktu.  

Visas skolas pieeja 
Lai panāktu efektīvāku skolēnu izaugsmi, veido SLA kopā ar kolēģiem. Domājot par 
skolas mērķi, vienojieties par prasmēm, ko nepieciešams attīstīt vairākos mācību 
priekšmetos, un izveidojiet tām vienotu SLA. Vēlāk šīm kopīgi attīstāmajām 
prasmēm katrs priekšmeta skolotājs var pievienot savai jomai specifiskās iezīmes.  

Lai sekotu līdzi skolēnu izaugsmei, regulāri tiecies ar kolēģiem, kopīgi aplūkojiet 
reālus skolēnu darbus un diskutējiet, kā katrs vērtētu kopīgi attīstāmās skolēnu 
prasmes. Šāda diskusija ir īpaši nepieciešama un auglīga, lai veicinātu skolēnu 
prasmju attīstību un to pārnesi dažādos kontekstos. 
 


