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Kvalitatīvas pedagoģijas pamatprincipi, 
kuru iedzīvināšana palīdz nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu:

• Mijiedarbība

• Ģimene

• Iekļaušana, daudzveidība un demokrātijas vērtības

• Novērtēšana un plānošana

• Mācīšanās stratēģijas

• Mācīšanās vide

• Profesionālā pilnveide



Novērtēšana un plānošana

1.Princips: Pedagogs regulāri un sistemātiski vēro katra bērna progresu, mācīšanās 

procesu un sasniegumus
Jo vairāk pedagogs zina par katru bērnu, jo labāku atbalstu viņš var sniegt.

Galvenais vērtēšanas uzdevums ir iegūt informāciju, lai atbalstītu katra bērna mācības. (Vairāk- Mācību satura un 

pieejas plānošana- Metodiskie ieteikumi pirmsskolas skolotājam Skola 2030)

Diagnosticējošā vērtēšana- pirms mācību uzsākšanas, ko pedagogi izmanto, lai pārbaudītu sākotnējo 

zināšanu un prasmju līmeni, noskaidrotu kļūdainos priekšstatus, noskaidrotu intereses. 

Formatīvā vērtēšana- vērtēšana mācību procesa laikā, kas ir nepārtraukta (konkrēta un pozitīva atgriezeniskā saite)

Summatīvā vērtēšana- mācību vienības noslēgumā (Vairāk- Pirmsskolas mācību programmas sadaļā «Mācību 

sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni»

Izmantojot novērošanu un bērnu labsajūtas novērtēšanu, pedagogi var atbilstoši pielāgot savu mijiedarbību ar 

bērnu, izdarīt atbilstošas izmaiņas aktivitātēs, kas gala rezultātā uzlabo bērna spēju mācīties



«Lācīša» pieredze
• Diagnosticējošā vērtēšana, uzsākot mācību gadu, jaunu tematu, vērojot prasmes, 

salīdzinot ar plānoto sasniedzamo rezultātu

• Pedagoģiskie novērojumi katram bērnam- cenšoties objektīvi vērtēt
Mācāmies salīdzināt bērna tagadējās prasmes ar to, ko viņš prata iepriekš, nevis salīdzinot ar pārējiem

Šobrīd esam darba procesā- izstrādājam veidus, kā novērtēt apgūtās vērtības, caurviju prasmes un 

dokumentēt bērna iesaistīšanās līmeni, to, kā bērns mācās (atgādnes skolotājam)

• Bērna attīstības karte (2 reizes mācību gadā, tiek uzglabāti bērnu darbi- tiek izmantoti 

individuālās sarunās ar vecākiem)

• Izvirzīto mēneša sasniedzamo rezultātu apguve

Skolotājam iespējams redzēt grupu kopumā un katru bērnu atsevišķi



Izvirzīto mēneša sasniedzamo rezultātu apguve
(Skolotājam iespējams redzēt grupu kopumā un katru bērnu atsevišķi)



2.Princips: Pedagogs plāno mācīšanu un mācīšanos, balstoties uz informāciju par 

bērniem.

• Novērtēšanas rezultātā iegūto informāciju par katru bērnu un par grupu kopumā, 

pedagogs izmanto, lai plānotu mācību darbu, kas ievērotu bērnu intereses, 

zināšanas un attīstības līmeni- lai atbalstītu jau sasniegto attīstības līmeni gan 

radītu zināmu izaicinājumu nākošajam posmam.

• Pedagogs plāno mācības tā, lai bērns sasniegtu izvirzīto sasniedzamo rezultātu: 

1. Bērnam sasniedzamais rezultāts (Ko bērns zinās, sapratīs, pratīs izdarīt?) 

2. Vērtēšana (Kā varēs zināt, ka rezultāts ir sasniegts- kā bērns parādīs, ko

iemācījies, sapratis, apguvis?)

3. Mācību process (Ko bērns darīs, lai sasniegtu rezultātu?) 

(Vairāk- Mācību satura un pieejas plānošana- Metodiskie ieteikumi pirmsskolas 

skolotājam Skola 2030-21.lpp.)

• Plānojot, jāpārdomā un jāizvērtē līdzsvars starp pedagoga iniciētām un bērna 

iniciētām aktivitātēm

• Veidojot plānus jāparedz aktivitātes visai grupai, mazām grupām un individuāli, 

tiem jābūt pietiekami elastīgiem un atbilstošiem bērnu interesēm.



Mēneša plānojums- Iestādē vienota plānošanas tabula (Skolotāju dienasgrāmata) vai e-klase

Turpmāk jāpaplašina sadaļa «Kā tas tiks sasniegts», 

lai skolotāji var ierakstīt aktivitātes, resursus

katrai mēneša nedēļai

Plānošana «Lācītī»:



 Nedēļas aktivitāšu plānošana- grupu komandas 

plāno nedēļas tematu, veicamos darbus, paredz 

bērnu darbu darbnīcās (šis plānojums nav vienots 

visai iestādei, katras grupas komanda izvēlējusies 

atbilstošāko un darba procesā, ja nepieciešams veic 

plānošanas uzlabojumus)



• Dienas plāns- nepieciešams uzlabot, paredzot dienas plānojumu no plkst.7.00-19.00 



3.Princips: Pedagogs iesaista novērtēšanas un plānošanas procesā bērnus, ģimenes un citus 

profesionāļus.

• Palielināt bērnu iniciatīvu, iesaistot viņus plānošanas un novērtēšanas ciklā, izmantojot «plāno-

dari-pārdomā» metodi. Bērni mācās novērtēt ne tikai savus, bet arī citu bērnu mācīšanos un 

rezultātus.

• Bērniem jāizprot, kādi ir mācīšanās aktivitātes mērķi, viņiem nepieciešami skaidri formulēti 

kritēriji, kā novērtēt sasniegumus tā, lai bērni zina, ko no viņiem sagaida.

• Pedagogam jāturpina pilnveidot savu darbu, lai panāktu arvien lielāku vecāku un ģimenes locekļu 

ieguldījumu bērnu mācīšanās mērķu izvirzīšanā, jāizvērtē šķēršļi sadarbībai un jācenšas tos 

likvidēt (pedagogu-ģimenes-bērna tikšanās, kurās bērns rāda, ko iemācījies…)

• Pedagogi iesaista dažādus profesionāļus novērtēšanas, plānošanas procesā, kur tas 

nepieciešams



«Lācītī» :
• Šobrīd ir sākts process «Plāno-dari-pārdomā», kas ikdienā 

ļauj bērnam pašam lemt, ko darīs, kur rotaļāsies un ar ko…

lielākajās grupās «Zinu- gribu zināt-iemācījos»

• Vēl jāstrādā pie bērnu iesaistīšanas mācību procesa 

plānošanā un novērtēšanā

• Divas reizes mācību gadā, vecākiem piedāvājam iespēju 

individuālām sarunām ar grupu skolotājiem

par bērna attīstību, kurās iespējams kopīgi izvērtēt 

un izstrādāt tālākās attīstības un sadarbības mērķus;

regulāri informējam vecākus par plānotajiem pasākumiem,

sasniedzamajiem rezultātiem mēnesim

un aktivitātēm nedēļai (informācija pie ziņojumu dēļa,

whatsapp grupas)

• Mācāmies strādāt komandā

- gada sākumā kopīgi vienojamies par mācību gada 

svarīgākajiem pasākumiem, tematiem u.t.t.

- reizi mēnesī notiek kopīgas plānošanas; 

- grupu komandas kopīgi plāno ikdienas darbu 

- pēc vajadzības iesaistās arī speciālais pedagogs,          

logopēds, IIAC psihologs



«NOTICI, KA TU TO SPĒJ UN BŪSI JAU PUSCEĻĀ!»
/T. RŪZVELTS/

PALDIES PAR UZMANĪBU!


