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Izglītības iniciatīvu centrs 

Pirmsskolas konsultantu profesionālās kompetences pilnveides kursu 
programmu vadītāja

Pirmsskolu mācīšanās konsultanti - eksperti: 
resurss izglītības kvalitātes stiprināšanai 
pašvaldībās



Spēju nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu nevar uzdāvināt, 
iedot vienā mirklī - tā katram pedagogam jāiegūst pašam.

”Kvalitāte ir pakāpe, kādā tiek apmierināti mērķi un cerības, 

kas ir noteikti procesam, aktivitātei vai produktam”. 
(norvēģu pedagogs S. E. Fjelds)

Šajā procesā skolotājus var atbalstīt mācīšanās konsultanti-eksperti.



saskatīt mācību procesā efektīvās mācīšanās pazīmes;

Mācīšanās konsultanta-eksperta prasmes

Mācīšanās konsultanta-eksperta darba formas

 skolotāju mācīšanās grupu vadīšana;

identificēt iespējas un izaicinājumus mācību procesa 

uzlabošanai;

sniegt atgriezenisko saiti pedagogam, skolas administrācijai 

vai pašvaldībai.

 individuālās konsultācijas.



Pirmsskolas mācīšanās konsultants- eksperts palīdz skolotājam: 

zināšanu, 

informācijas 

pārnesē

 no teorijas uz praksi

saprast

 no kā jāatsakās

 ko skolotājs dara, kā dara, 

ko var darīt, lai mācību 

process būtu kvalitatīvāks, 

sekmīgāk virzītos uz izvirzīto 

mērķi



Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas 
pirmsskolas mācīšanās konsultantu - ekspertu sagatavošanai

Pamata programma kvalitatīvas 
pedagoģijas principu un to 

īstenošanas vadlīniju pirmsskolā 
izpratnei, darba ar 

pieaugušajiem organizēšanai, 
mācību procesa vērošanas un 

vērtēšanas metodoloģijas 
apguvei

“Mācīšanās konsultantu 

sagatavošana pirmsskolām 

reģiona vajadzībām”

Pirmsskolas 
mācīšanās 
konsultants 

Padziļināta programma 
mācīšanās konsultantu 

praktiskās darbības stiprināšanai 
un mācīšanās kopienu 

atbalstam.
“Mācīšanās konsultantu-ekspertu pirmsskolām 

profesionālās kompetences pilnveide 

atgriezeniskās saites sniegšanai pirmsskolas 

pedagogiem” 

“Mācīšanās konsultantu - ekspertu pirmsskolām 

profesionālās pieredzes apmaiņas un 

sadarbības tīkla nodrošināšana”

Pirmsskolu mācīšanās konsultantu – ekspertu 
kapacitātes un tīklojuma stiprināšanas 

programmas

Pirmsskolas 
mācīšanās 

konsultants –
eksperts 

“Mācīšanās konsultantu - ekspertu 

sagatavošana pirmsskolām reģiona 

vajadzībām”

Pirmsskolas 
mācīšanās 

konsultants –
eksperts 
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Pirmsskolas mācīšanās konsultanti – eksperti pašvaldībās



Pirmsskolas jomas koordinatore

Cits

Pirmsskolu mācīšanās konsultantu – ekspertu ieņemamie amati 
(3.- 4. posms)
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PII metodiķis/vadītājas vietniece

PII vadītāja

Izglītības nodaļas/pārvaldes speciāliste

Pirmsskolas izglītības skolotāja



Vēroju mācību  procesu savā PII un sniedzu konsultācijas skolotājiem

Sadarbojos ar skolas konsultantiem 

Sadarbojos ar citiem pirmsskolas konsultantiem ārpus savas 
pašvaldības 

Sadarbojos ar citiem pirmsskolas konsultantiem savā pašvaldībā 

Vadu tālākizglītības seminārus 

Izstrādāju rekomendācijas pirmsskolu vadības komandām 

Vēroju mācību procesu ārpus savas PII un sniedzu konsultācijas 

Mācīšanās konsultanta-eksperta darba formas (3.- 4. posms)

11

43

57

34

21

47

87



Mācīšanās konsultantu – ekspertu pirmsskolā komentāri, 
secinājumi, ieteikumi pēc programmu apguves

Kā vērtīgāko no šīs programmas sev izkristalizēju domu - pamanīt, virzīt un iedvesmot 
katru savas izglītības iestādes skolotāju. Saprotu, lai to spētu daudz augstākā līmenī, 
man arvien ir daudz jāstrādā ar sevi!

1

Ļoti vērtīga programma, jaunas idejas. Daudz jaunu domu, ko vajag mainīt savā 
mācību procesā. Iespēja augt tālāk, pilnveidot prasmes tālākai attīstībai.

Katru cilvēku ir iespējams motivēt uz izaugsmi, ja viņam palīdz saskatīt viņa unikālās stiprās puses un 
palīdz noticēt sev - gan izmisušam vecākam, gan īpašajam bērnam, gan skolotājam, kurš spītējas 
pārmaiņām.

Bērni, vecāki un pedagogi ir tik dažādi un izglītības process ir nepārtraukts, mainīgs. 
Latvijai ir nepieciešami izglītoti konsultanti.

Ikvienam nepieciešams atbalsts. Arī metodiķi un vadītāji vēlas zināt, ko un kā darīt pareizāk.
Šī programma ir kā atbalsta plecs un atspēriena punkts turpmākai darbībai. Gribētu 
nākošgad turpinājumu šiem kursiem.



Mācīšanās konsultanti-eksperti pirmsskolā ir 
spēcīgs resurss pašvaldībās pirmsskolas 
izglītības kvalitātes stiprināšanai.

Cik lielā mērā un kā šis resurss tiek izmantots, 

atkarīgs no katras pašvaldības. 



Uz cilvēku neved neviena laipa, neviens tilts. 

Uz cilvēku var aiziet tikai pa atspulgiem.

/Imants Ziedonis/



 Pedagogu tālākizglītības programmas

 Metodiskie materiāli

 Konsultācijas
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