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Pirmsskolu mācīšanās konsultantu darbības
MODEĻI

MODELIS -1 

Mācīšanās konsultants darbojas 

savā pirmsskolas izglītības iestādē 



Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestāde

✓ Ekoskolu vēstnieki;

✓ EBD koordinējošā organizācija;

✓ Īstenojam FasTracKids Fundamentals un 
Robotika programmas;

✓ http://gulbenes1pii.eu/

Mācīšanās konsultants-eksperts Inita Artistova

http://gulbenes1pii.eu/


Izveidota skaidra, saprotama, uz pedagogu 
vajadzībām vērsta metodiskā atbalsta sistēma

✓Skolotāji kopā mācās, plāno, analizē un pieņem lēmumus par 

pedagoģiskā procesa norisi;

✓Mazās mācīšanās grupas savstarpējai pieredzes apmaiņai;

✓Mācību procesa vērojumi, individuālas sarunas;

✓Metodiskā atbalsta žurnāls atgriezeniskās saites iegūšanai.



Pirmsskolu mācīšanās konsultantu darbības
MODEĻI

MODELIS – 2

mācīšanās konsultants darbojas vairākās savas pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs 



Smiltenes novada pašvaldības pieredze: 
konsultanta darbība pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādēs

Gunta Grigore, Smiltenes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja,

Santa Rudzīte, konsultants – eksperts, Smiltenes pilsētas PII «Pīlādzītis» 
vadītāja



Konsultanta - eksperta darba specifika un 
paveiktais

• Sadarbība ar Izglītības pārvaldi

• Regulārs izglītības iestāžu pirmsskolas grupu apmeklējums

Līdzdalība:

• kursu, semināru organizēšanā pedagogiem, skolotāja palīgiem

• Pirmsskolas metodiskās apvienības sanāksmēs

• Pirmsskolas metodiskās apvienības darba plānošanā



• Atbalsts izglītības iestāžu vadītājiem

- konsultācijas

- atgriezeniskās saites sniegšana, ieteikumi

• Atbalsts izglītības metodiķiem / atbildīgajiem par pirmsskolu
- konsultācijas mācību procesa organizēšanai, vides iekārtošanai

- atgriezeniskās saites sniegšana, ieteikumi

• Atbalsts pirmsskolas izglītības pedagogiem, skolotāja palīgiem

- mācību procesa vērojums pēc uzaicinājuma

- atgriezeniskās saites sniegšana, ieteikumi

• Sadarbība ar pašvaldības logopēdiem un psihologiem

• Atalgojums par paveikto



Pirmsskolu mācīšanās konsultantu darbības
MODEĻI

MODELIS – 3

Mācīšanās konsultants kā pašvaldības izglītības pārvaldes 
darbinieks un darbojas savas pašvaldības izglītības iestādēs



Dace Ivanova
Darba vieta-Talsu novada Izglītības pārvalde

dace.ivanova@talsi.lv

• Izglītības darba speciāliste
(pirmsskolas jomā)

• Talsu novada mācīšanās 
konsultants-eksperts 
pirmsskolām

• Talsu novada pirmsskolas jomas 
koordinatore

Talsu novada Izglītības pārvalde
izglitibasparvalde@talsi.lv

Talsu novadā ir 15 pirmsskolas izglītības iestādes, 
7 skolas ar pirmsskolas grupām

- Talsu novada tehnoloģijas mentors
- pirmsskolas iestādēs - 1 konsultants,
- 2 konsultanti- eksperti, 
- 1 skolotājs sācis apgūt pirmsskolas konsultanta – eksperta 
programmu, 

- tehnoloģiju mentori iestādēs (apgūst programmu)

mailto:dace.ivanova@talsi.lv
mailto:izglitibasparvalde@talsi.lv


Kā  konsultants – eksperts:

• Sadarbojos ar pirmsskolas, pamatskolas konsultantiem - ekspertiem un pilotiestādi, kas piedalījās programmas
aprobācijā

• Sniedzu nepieciešamo atbalstu mācību satura plānošanā, organizēšanā, individuālas vai grupu konsultācijas u.c.
iestādes vadības komandai, skolotājām, skolotāju palīgiem, atbalsta personālam.

Palīdzu kopīgi risināt neskaidros jautājumus.

• Rosinu skolotājus savstarpējai zināšanu, prasmju apmaiņai un mācīšanos ar/ no labās prakses piemēriem.

• Nododu tālāk savas zināšanas un prasmes.

• Ievēroju ētiku un konfidencialitāti.

• Informēju par aktualitātēm.

• Sniedzu drošības sajūtu.

Savu lomu saredzu kā: atbalstītāja, izglītotāja, iedvesmotāja

Kurp dodamies ?
Virzīšanās uz pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķi - zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns.


