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Pedagogu kvalitātes novērtēšanas kārtība Nr.6 

                                                                

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

 novērtēšanas kārtība 
 

                                                 Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta  

noteikumu Nr.501 “Pedagogu profesionālās darbības  

kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība” 12.punktu 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Kārtība nosaka pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas (turpmāk – 

novērtēšana) organizēšanas kārtību, novērtēšanas virzienus un pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes pakāpju (turpmāk – kvalitātes pakāpe) aprakstu. 

 

2. Novērtēšanas procesā pedagogam, ievērojot brīvprātības principu, ir tiesības pretendēt uz 

jebkuru kvalitātes pakāpi, neievērojot pēctecīgumu. 

 

3. Novērtēšanas procesā ir tiesības iesaistīties pedagogam, kura pedagoģiskā darba stāžs ir 

vismaz viens gads un kurš turpina praktizēt pedagoģisko darbu izglītības iestādē un kuram 

attiecīgajā mācību gadā ir tarificētas vismaz četras mācību stundas vai nodarbības. 

 

4. Lai pieteiktos novērtēšanai, pedagogs izglītības iestādes noteiktajā termiņā iesniedz izglītības 

iestādes vadītājam  brīvā formā sagatavotu iesniegumu. 

 

5. Kvalitātes pakāpe ir pedagoga profesionālās darbības novērtēšanas rezultāts, un tā ir spēkā 

tikai tajā izglītības iestādē, kurā veikta pedagoga novērtēšana. 

 

6. Pirmo kvalitātes pakāpi ieguvuša pedagoga profesionālo darbību raksturo: 

 

6.1.  mērķtiecīgi organizēts mācību process un nodrošināta labvēlīga mācību vide; 
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6.2.  piemērotu mācību metožu un sadarbības formas izvēle, kas vērsta uz izglītojamo 

mācīšanos orientēta procesa organizēšanu un izglītojamo kompetenču veidošanu. 

 

7. Otro kvalitātes pakāpi ieguvuša pedagoga profesionālo darbību raksturo: 

 

7.1.  mērķtiecīgi organizēts mācību process un nodrošināta labvēlīga mācību vide, kā arī 

piemērotu mācību metožu un sadarbības formas izvēle, kas vērsta uz izglītojamo 

mācīšanos orientēta procesa organizēšanu un izglītojamo kompetenču veidošanu; 

 

7.2.  daudzveidīgu mācību stratēģiju izmantošana ikdienas darbā, sasniedzot un regulāri 

uzturot izglītojamo spējām atbilstošus sasniegumus; 

 

7.3.  visaptveroša pedagoģisko procesu izpratne, radot iespējas izglītojamiem sadarboties 

un izziņas procesā aktīvā darbībā veidot saskarsmes prasmi, attīstīt spējas un 

kompetences. 

 

8. Trešo kvalitātes pakāpi ieguvuša pedagoga profesionālo darbību raksturo: 

 

8.1.  mērķtiecīgi organizēts mācību process un nodrošināta labvēlīga mācību vide, kā arī 

piemērotu mācību metožu un sadarbības formas izvēle, kas vērsta uz izglītojamo 

mācīšanos orientēta procesa organizēšanu un izglītojamo kompetenču veidošanu; 

 

8.2.  daudzveidīgu mācību stratēģiju izmantošana ikdienas darbā, sasniedzot un regulāri 

uzturot izglītojamo spējām atbilstošus sasniegumus; 

 

8.3.  visaptveroša pedagoģisko procesu izpratne, radot iespējas izglītojamiem sadarboties 

un izziņas procesā aktīvā darbībā veidot saskarsmes prasmi, attīstīt spējas un 

kompetences. 

 

8.4.  prasme rast piemērotus risinājumus gan standarta, gan nestandarta situācijās, 

izmantojot profesionālo pieredzi un inovācijas pedagoģijā; 

 

8.5.  aktīva iesaiste personības attīstībā, savas pieredzes pārneses nodrošināšanā un 

izglītības iestādes attīstības veicināšanā. 

 

9. Piešķirto kvalitātes pakāpi apliecina izglītības iestādes vadītāja rīkojums, kas izdots līdz kārtējā gada 

31.maijam. 
 

II. Novērtēšanas virzieni 

10. Ja pedagogs īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu vai vispārējās pamatizglītības 

programmu, vai interešu izglītības programmu, viņa profesionālās darbības kvalitāti novērtē 

atbilstoši šādiem profesionālās darbības novērtēšanas virzieniem (turpmāk – novērtēšanas 

virzieni): 

 

10.1. pedagoģiskā procesa plānošana, vadīšana un pedagoga darbības rezultātu izvērtējums  

(pedagoģiskā procesa efektivitāte, mērķtiecīgums, rezultāts); 

 

10.2.  pedagoga ieguldījums izglītojamā individuālo spēju attīstībā un izglītojamā vajadzību 

nodrošināšanā; 
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10.3.  pedagoga ieguldījums izglītības iestādes attīstībā; 

 

10.4.  pedagoga sadarbība, pieredzes uzkrāšana un pārnese. 

 

III. Novērtēšanas procesa organizācija 

11. Novērtēšanas process sastāv no: 

 

11.1. pedagoga profesionālās darbības vērtējuma mācību stundās vai nodarbībās, izmantojot 

mācību stundu vai nodarbību vērošanas un novērtējuma lapas (1.pielikums); 

 

11.2.  pedagoga vērojamo mācību stundu vai nodarbību skaits ir trīs- divas pedagoga 

iniciētas un viena izglītības iestādes administrācijas iniciēta; 

 

11.3.  maksimāli iespējamais punktu skaits mācību stundas vai nodarbības novērtējumā –  

                     76 punkti. Iegūto punktu vidējo par trim vadītajām mācību stundām vai nodarbībām 

aprēķina, kopējo iegūto punktu skaitu par trim stundām vai nodarbībām, izdalot ar trīs. 

 

11.4.  pēc katras mācību stundas vai nodarbības vērtētājs savus vērojumus fiksē mācību 

stundas vai nodarbības vērošanas un novērtējuma lapā un organizē sarunu ar pedagogu. 

Sarunā pedagogam ir tiesības paust savu viedokli par mācību stundā vai nodarbībā 

konstatētajiem vērojumiem; 

 

11.5.  pedagoga darba pašvērtējuma, kas atspoguļo pedagoga profesionālās darbības 

kvalitāti (2.pielikums). 

 

11.6.  maksimāli iespējamais punktu skaits pedagoga pašnovērtējumā – 36 punkti.  

 

12. Izglītības iestādes vadītājs izveido novērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija) vismaz triju 

cilvēku sastāvā un apstiprina komisijas darbības kārtību, kurā ietver novērtēšanas norises un 

laika plānojumu, rezultātu apkopošanas un lēmuma pieņemšanas procedūru. Komisijas sastāvā 

var iekļaut pieredzējušus pedagogus, izglītības iestādes mācību priekšmetu vai izglītības jomas 

metodisko komisiju vadītājus, kā arī izglītības iestādes dibinātāja pārstāvjus vai pedagogus no 

citām pašvaldības izglītības iestādēm. 

 

13. Komisija saskaņā ar komisijas darbības kārtību: 

 

13.1. organizē novērtēšanas procesu; 

 

13.2. vēro un vērtē mācību stundas vai nodarbības; 

 

13.3. novērtē pedagoga pašvērtējumā atspoguļoto profesionālās darbības rezultātu; 

 

13.4. apkopo rezultātus un, pamatojoties uz pedagoga pašvērtējumu un stundu novērošanas 

rezultātu, izsaka priekšlikumu izglītības iestādes vadītājam par kvalitātes pakāpes 

piešķiršanu vai atteikumu piešķirt kvalitātes pakāpi. Galvenais kritērijs pakāpes 

piešķiršanai mācību stundas vai nodarbības kvalitāte;  

 

13.5. pēc novērtēšanas komisija izsaka vienu no šādiem priekšlikumiem: 

  

         13.5.1. par 1.kvalitātes pakāpes piešķiršanu pedagogam, ja novērtēšanā iegūtais kopējais  

punktu skaits sasniedz 75% no maksimāli iespējamā punktu skaita; 
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        13.5.2. par 2.kvalitātes pakāpes piešķiršanu pedagogam, ja novērtēšanā iegūtais kopējais 

punktu skaits sasniedz 80% no maksimāli iespējamā punktu skaita; 

 

        14.5.3. par 3.kvalitātes pakāpes piešķiršanu pedagogam, ja novērtēšanā iegūtais kopējais 

punktu skaits sasniedz 85% no maksimāli iespējamā punktu skaita. 

 

14.Pedagoga profesionālās darbības novērtēšanai mācību stundās vai nodarbībās var pieaicināt ārējos 

vērtētājus. 

 

15. Izglītības iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas priekšlikumu, pieņem lēmumu par 

kvalitātes pakāpes piešķiršanu vai atteikumu piešķirt kvalitātes pakāpi. 

 

16. Ja pedagogs nepiekrīt novērtējumam, viņš piecu darbdienu laikā var apstrīdēt novērtēšanas 

rezultātu, iesniedzot rakstisku iesniegumu izglītības iestādes vadītājam, kurā argumentētu 

komentāru veidā pamato apstrīdēšanas iemeslu.  

 

17. Ja novērtēšanas rezultāts ir apstrīdēts, izglītības iestādes vadītājs pieaicina papildu vērtētājus 

(izglītības iestādes dibinātāju vai tā pilnvarotu personu, pedagogu pārstāvi, vai ārējos vērtētājus), 

kas 15 darbdienu laikā izvērtē vadītāja un nodarbinātā viedokli, atzīmē pušu argumentus un 

sagatavo atzinumu.  

 

18. Pamatojoties uz atzinumu, vadītājs piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu par novērtēšanas 

rezultāta maiņu, atstāšanu bez izmaiņām vai atkārtotu novērtēšanu. 

 

19.. Pēc atkārtotas profesionālās darbības novērtēšanas ar pieaicinātajiem papildu vērtētājiem tiek 

pieņemts galīgais lēmums par darba izpildes novērtējumu. 

 

20. Kvalitātes pakāpi piešķir uz vienu, diviem vai trim mācību gadiem, nosakot kvalitātes pakāpes 

spēkā stāšanos ar kārtējā gada 1.septembri un kvalitātes pakāpes darbības termiņu, līdz kuram 

piešķirta kvalitātes pakāpe, un to apliecina izglītības iestādes vadītāja izdots rīkojums. Pakāpes 

piešķiršanas termiņu izglītības iestāde nosaka novērtēšanas procesa kārtībā (pedagogiem ar lielāku 

darba pieredzi un darba kvalitāti, nosakot garāku kvalitātes pakāpes derīguma termiņu). 

 

21. Piemaksas apmērs par iegūto kvalitātes pakāpi ir atkarīgs no izglītības iestādei piešķirtās valsts 

mērķdotācijas apmēra, to izlemj pedagoģiskā padome. 

 

22. Lai novērtētu tā pedagoga profesionālās darbības kvalitāti, kurš atsāk pedagoģisko darbību pēc 

prombūtnes, kas ir ilgāka par vienu mācību gadu, vai uzsāk pedagoģisko darbību citā izglītības 

iestādē, viņam izglītības iestādē jānostrādā vismaz viens gads. 

 

IV. Novērtēšanas procesa posmi 

23. Novērtēšana, ievērojot nepārtrauktību, ietver trīs posmus – sagatavošanās, vērtēšanas norise un 

rezultātu apkopošanas posms. 

 

24. Sagatavošanās posms ilgst ne vairāk kā 30 dienas un tas ietver pedagoga pieteikšanos 

novērtēšanai, komisijas izveidi un tās darbības uzsākšanu. 

 

25. Sagatavošanās posmā komisija apstiprina komisijas darbības kārtību un novērtēšanas procesā 

veicamo darbu grafiku, apstiprina attiecīgās kvalitātes pakāpes pretendentu sarakstu. 
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26. Vērtēšanas norises posms ilgst ne vairāk kā četrus mēnešus atkarībā no novērtējamo pedagogu 

skaita, un tajā iesaistīts pedagogs, izglītības iestādes vadītājs un komisija. 

 

27. Vērtēšanas norises posms ietver pedagoga profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu mācību 

stundās vai nodarbībās, pedagoga pašvērtējuma veidlapas aizpildīšanu. 

 

28. Rezultātu apkopošanas posmā komisija apkopo pedagoga darba pašvērtējumā un mācību stundu 

vai nodarbību vērošanā un novērtējumā iegūtos punktus. Izsaka priekšlikumus par kvalitātes 

pakāpes piešķiršanu vai atteikumu, pamatojoties uz novērtēšanas rezultātā iegūto punktu 

kopsummu. 

 

V. Noslēguma jautājumi 

29.. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība stājas spēkā pēc saskaņošanas ar 

izglītības iestādes dibinātāju. 

 

Apspriests: Skolotāju sanāksmē ( Protokols Nr. 4., 22.11.2017.) 
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1.pielikums 

Sīļukalna pamatskolas 

Pedagogu profesionālās darbības 

 kvalitātes novērtēšanas kārtībai 

 

Sīļukalna pamatskolas pedagoga mācību stundas vērošanas un novērtējuma lapa 
 

 

Apgalvojumi 

Vērtējums (punktos) Fakti, kas  

par to liecina   jā drīzāk 

  jā 

daļēji drīzāk 

 nē 

 nē nav  

novērots 

   4    3    2   1   0      -  

Mācību procesa plānošana un organizācija (maks. 16 punkti) 

1.1.Pedagogs sadarbojas ar  

izglītojamiem, lai iegūtu savstarpēju 

 izpratni, kā notiks stundas tēmas  

apguve, kāpēc tēmu ir svarīgi apgūt  

un kādu izmērāmu rezultātu no  

viņiem sagaida stundas noslēgumā, jo  

pedagogs ir definējis skaidrus un reāli 

īstenojamus stundas mērķus 

       

1.2. Pedagogs sadarbojas ar  

izglītojamiem, lai radītu interesi 

 un motivētu viņus darboties, lai  

iegūtu savstarpēju izpratni par stundas 

 mērķi, sasniedzamo rezultātu, kā to  

konstatēs, kāpēc svarīgi apgūt stundas 

 tēmu 

       

1.3.Pedagogs efektīvi (fokusēti pret 

 mērķi un atsauci uz to) izmanto  

paņēmienus, kas atsauc atmiņā  

iepriekšējās zināšanas un pieredzi, kas 

 izglītojamiem rada pārliecību, ka  

mērķi sasniegs, jo pedagoga organizētās 

 mācību aktivitātes stundā ir jēgpilnas,  

savstarpēji saistītas un pēctecīgas 

       

1.4.Izglītojamie veiksmīgi iekļaujas  

stundas norisē, jo pedagoga darba  

temps ir pielāgots izglītojamo mācību 

vajadzībām, darba laiks tiek plānots un 

kontrolēts 

       

Kopējais punktu skaits         

2. Mācību procesa norises mērķtiecīgums un rezultativitāte (maks. 36 punkti) 

2.1. Izglītojamo darbība liecina, ka  

pedagoga norādījumi, skaidrojumi,  

jautājumi stundas laikā ir skaidri  

formulēti, konstruktīvi, saprotami un 

komunikācijas veids (tai skaitā acu 

 kontakts, balss tembrs, valodas temps, 

 žesti, mīmika) veicina izglītojamo 

 turpmāko progresu 
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2.2. Pedagogs mērķtiecīgi un efektīvi 

 (metodes, darba formas, stratēģijas)  

izmanto mācīšanās metodes, precīzi  

sniedz instrukcijas, kas izglītojamiem  

palīdz atklāt uzkrāto pieredzi un  

demonstrēt prasmi patstāvīgi darboties, 

 lai sasniegtu rezultātu 

 

       

2.3. Pedagogs mērķtiecīgi un efektīvi  

nodrošina izglītojamiem iespēju  

analizēt, skaidrot, salīdzināt iegūto 

 informāciju ar citos mācību  

priekšmetos gūtajām zināšanām, jo  

pedagogs mērķtiecīgi virza izglītojamo 

mācīšanos, akcentējot būtisko, minot 

 praktiskus piemērus, rosinot jautāt,  

izzināt 

 

       

2.4. Pedagogs efektīvi izmanto viņa  

rīcībā esošos resursus (mācību  

materiālus, materiāltehniskos līdzekļus 

 un globālā tīmekļa resursus) 

 

       

2.5 . Izglītojamie līdzdarbojas  

uzdevumu veikšanā, vingrinās  

jauniegūto zināšanu un prasmju  

nostiprināšanā, lai noskaidrotu tēmas  

būtību, uzdod jautājumus, izsaka  

viedokli, iesaistās sarunās atbilstoši 

 mācību situācijai, jo pedagoga veidotā 

 mācību vide ir atbalstoša (pedagogs  

uzklausa un pieņem izglītojamo  

viedokli, virza izglītojamo atbildes, 

 uzdodot uzvedinošus, 

precizējošus jautājumus) 

       

2.6. Stundas tēmas apguvē mērķtiecīgi 

 iesaistās visi izglītojamie, jo pedagogs 

 respektē izglītojamo dažādās  

mācīšanās vajadzības (tai skaitā 

 speciālās vajadzības), mācīšanās stilus, 

 akceptē izglītojamo un savas kļūdas, 

 rosina kopīgi risināt problēmas 

       

2.7. Pedagogs apzināti, mērķtiecīgi un  

efektīvi sniedz izglītojamiem virzošu 

atgriezenisko saiti saskatīt savus 

 sasniegumus un sekot līdzi savai  

izaugsmei, lai atbalstītu izglītojamos  

viņu izvirzīto mērķu sasniegšanā, un 

 norāda, kas darāms, lai uzlabotu  

sniegumu 

       



 8 

2.8. Izglītojamie iesaistās stundas gaitas 

 un rezultātu novērtēšanā, lēmuma  

pieņemšanā par turpmāk darāmo, jo  

pedagogs izmanto stundā paredzēto  

laiku kopīgi paveiktā darba rezultātu 

novērtēšanai (saruna par sasniegto,  

apgūtā pārbaude, problēmu risināšana, 

secinājumi turpmākajam darbam) 

 

       

2.9. Izglītojamie analizē savus  

individuālos sasniegumus un veicamos 

uzlabojumus, jo pedagogs atzīmē un  

novērtē izglītojamo individuālos  

sasniegumus, talantus (izaugsmes  

dinamiku), palīdz izglītojamiem attīstīt 

 prasmi novērtēt savus rezultātus 

 

       

Kopējais punktu skaits         

 

3. Mācību procesa produktivitāte/efektivitāte (maks. 24 punkti) 

 

3.1. Pedagogs izglītojamiem attīsta  

mācīšanās prasmes (organizēt savu 

 darbu, plānot laiku, sadarboties ar  

citiem, izvēlēties efektīvāko paņēmienu 

 rezultāta sasniegšanai, meklēt uzziņas 

 avotus, izmantot IT, svešvalodas u. c.) 

 

       

3.2. Pedagogs izglītojamiem attīsta  

pētnieciskā darba prasmes 

 (informācijas atlase, sistematizēšana,  

analīze, sintēze) 

 

       

3.3. Pedagogs veicina izglītojamo 

 prasmes patstāvīgi strādāt (noskaidrot, 

 kas jādara, kādi būs darbības soļi, kas 

 vēl nav zināms, meklēt palīdzību) 

 

       

3.4. Pedagogs veicina izglītojamiem  

attīstīt prasmi demonstrēt apgūto (savu 

jauniegūto pieredzi) 

 

       

3.5. Pedagoga izmantotie paņēmieni  

veido izglītojamos prasmi uzņemties 

 atbildību par savu darbu, tā savlaicīgu  

un kvalitatīvu izpildi, vērtēt paveikto 

 un savu izaugsmi 
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3.6. Izglītojamie ir disciplinēti un  

ievēro kopējos darba organizācijas 

 nosacījumus (sakārtota darba vide,  

radoša (ne)kārtība, brīva atmosfēra,  

pozitīvs mikroklimats, uzvedības  

kultūra) 

 

       

Kopējais punktu skaits         

 

Mācību stundas  

vērtējums punktos 

        

 

 

 

 

 

Ar vērtējumum iepazinos: 

 

 

 

Pedagoga vārds, uzvārds, paraksts __________________________      Datums _________________ 

 

 

 

Vērtētāja(-u) vārds, uzvārds, paraksts ________________________     Datums _________________ 
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2.pielikums 

Sīļukalna pamatskolas 

Pedagogu profesionālās darbības 

 kvalitātes novērtēšanas kārtībai 

 

Sīļukalna pamatskolas pedagoga darba pašvērtējums 

 

Pedagoga vārds, uzvārds ________________________________ 

 
 

Apgalvojumi 

Vērtējums (punktos) Fakti, kas  

par to liecina   jā drīzāk 

  jā 

daļēji drīzāk 

 nē 

 nē 

   4    3    2   1   0  

1. Pedagoģiskā procesa plānošana, vadīšana un pedagoga darbības rezultātu izvērtējums 

 (pedagoģiskā procesa efektivitāte, mērķtiecīgums, rezultāts) (maks. 8 punkti) 

1.1.  Mācību procesa organizēšana mācību  

stundās, audzināšanas darbības organizēšana  

izglītības iestādē un ārpus tās, rezultātu  

izvērtēšana (mācību stundu mērķu un  

uzdevumu skaidrība, labvēlīgas mācību  

vides nodrošināšana, skolēnu motivēšana 

 darbam, mācību diferenciācijas,  

individualizācijas un atbalsta pasākumu 

 plānošana un īstenošana, mācību metožu,  

darba organizācijas formu un mācību  

materiālu daudzveidība, atbilstošu mācību  

līdzekļu izmantošana mācību procesā). 

 

      

1.2. Izglītojamo sasniegumi (izglītojamo mācību 

sasniegumu ikdienas darbā un valsts 

pārbaudes darbos uzskaites veikšana,  

apkopošana un analīze). 

 

      

Kopējais punktu skaits        

2. Pedagoga ieguldījums izglītojamā individuālo spēju attīstībā un izglītojamā vajadzību 

nodrošināšanā (maks. 8  punkti) 

 

2.1. Konsultācijas un atbalsta sniegšana  

    (konsultāciju nodrošināšana izglītojamiem, 

     darbs ar talantīgajiem izglītojamiem, darbs  

     ar izglītojamiem individuālo mācīšanās 

     spēju attīstībā). 

 

      

2.2. Sadarbība ar izglītojamā ģimeni  

     (informatīvi materiāli, ieraksti izglītojamā      

dienasgrāmatā, vecāku sapulces, individuālas 

     sarunas, informatīvi izglītojoši pasākumi). 

 

      

Kopējais punktu skaits        
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3. Pedagoga ieguldījums izglītības iestādes attīstībā (maks. 16 punkti) 

 

3.1. Līdzdalība pedagoģiskās padomes un  

      mācību  priekšmeta vai izglītošanās jomas 

metodiskās komisijas darbā (piedalīšanās 

pedagoģiskās padomes sēdēs, mācību 

     priekšmeta metodiskās komisijas sanāksmēs, 

iesaistīšanās mācību priekšmeta metodiskās 

      komisijas darba plānošanā, iesaistīšanās  

      izglītības iestādes plānoto pasākumu 

      īstenošanā, savas profesionālās darbības 

      analīzes veikšana). 

      

3.2. Līdzdalība izglītības iestādes ikgadējās  

     darbības plānošanas un pašvērtēšanas 

     procesā (iesaistīšanās izglītības iestādes  

     ikgadējās darbības plānošanā un 

      pašvērtēšanā, priekšlikumu izteikšana  

      izglītības iestādes darbības uzlabošanai). 

      

3.3. Darba vides pilnveide (darba vides  

     labiekārtošana panākta ar mērķtiecīgu 

     iniciatīvu, darba vide ir sakārtota, estētiska 

     un droša, izvirzītas prasības izglītojamiem  

     darba vides sakārtošanā un saudzēšanā). 

      

3.4. Profesionālās ētikas normu ievērošana  

      (koleģialitāte, profesionalitāte, prasme  

     izvairīties no konfliktsituācijām un tās  

    atrisināt pašam, cieņa un smalkjūtība pret  

    visiem, taisnīgums). 

      

Kopējais punktu skaits        

4. Pedagoga sadarbība, pieredzes uzkrāšana un pārnese (maks. 4 punkti) 

    Pedagoģiskās meistarības pilnveidošana 

     tālākizglītības kursos, semināros un citās  

     aktivitātēs, metodisko un mācību materiālu 

apkopošana un sistematizēšana, informācijas 

     un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana, 

tālākizglītības kursu ietekme uz pedagoga 

profesionālo izaugsmi, tālākizglītības kursos 

     gūto atziņu izmantošana praksē. 

      

 

Kopējais punktu skaits        

Pedagoga pašvērtējums 

 punktos 

       

 

 
Pašvērtējumu veica: 

 

 

 

 

Pedagoga vārds, uzvārds, paraksts __________________________      Datums _________________ 

 


