
Jēkabpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centra speciālisti piedāvā 
dažādas diagnostikas metodes pirmskolas vecuma bērniem: 

 

 Minhenes funkcionālā attīstības diagnostika (MFAD) 1 - 3 gadus veciem bērniem. 
  
 Izmantojot Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku, iespējams novērtēt 1 - 3 
gadus vecu bērnu attīstību 7 dažādās jomās: staigāšanas prasmes, roku veiklības, 
percepcijas (sakarību uztveres), runas attīstība, valodas sapratne, sociālās prasmes un 
patstāvības attīstība. Šī diagnostikas metode ļauj noteikt, kādam vecumam atbilst bērna 
prasmes šajās jomās. Balstoties uz diagnostikā iegūtajiem rezultātiem, vecākiem tiek 
sniegts bērna attīstības raksturojums un, nepieciešamības gadījumā, arī ieteikumi, kā 
veicināt noteiktu bērna prasmju attīstību. Izvērtējums notiek, pamatojoties uz konkrētām 
izpausmēm katrā jomā. Iegūtos vērtējumus atspoguļo grafisks pieraksts - attīstības zona 
mazulim. Diagnostikas materiāls t.s. Minhenes koferis ir standartizēts materiāls - priekšmeti 
izmēros, krāsās, faktūrās un formās atbilstoši Eiropas labās prakses paraugiem. Šī 
diagnostika ar mērķtiecīgas terapijas palīdzību ļauj mazināt iedzimtus vai agrīni iegūtus 
traucējumus vai bojājumus. Tā ir iespēja palīdzēt daudziem mazuļiem, kuru attīstību 
iespējams novērot un novērtēt pietiekami agri, piedāvājot agrīnas veselīgas attīstības 
iespējas soli pa solim. Mazuļa attīstības izvērtējums ar MFAD daudziem vecākiem sagādā 
prieku, ka bērna svarīgas funkcijas attīstās normāli. 

 
Kā notiek diagnostika? 

Diagnostikas laikā telpā atrodas kāds no vecākiem, bērns un testa veicējs. Bērnam rotaļu 
veidā tiek piedāvāts veikt vienkāršus, vecumam atbilstošus uzdevumus, tiek novērota bērna 
uzvedība un attīstība, kā arī pieaugušajam tiek uzdoti dažādi jautājumi par bērna attīstību. 
Pēc diagnostikas veikšanas iegūtie rezultāti tiek apkopoti, lai sagatavotu rezultātu 
kopsavilkumu un ieteikumus vecākiem, kuri pēc tam ar vecāku tiek pārrunāti. Kopumā 
diagnostikas veikšanai un rezultātu pārrunāšanai nepieciešamais laiks ir ~ 1,5 stundas (50-
60 min diagnostika un 20-30 min rezultātu pārrunāšana) Diagnostika ir bezmaksas. 
 
Pirmskolas vecuma bērnu zināšanu un prasmju apguves līmeņa novērtēšana (3–7g)   

1. sociālās un emocionālās prasmes, patstāvības iemaņas, 
2. orientēšanās apkārtnē, dabas procesos un sabiedriskās dzīves norisēs, 
3. uzmanība, 
4. runas un valodas sapratne, 
5. domāšana, 
6. atmiņa, 
7. matemātiskās prasmes, 
8. lasīšanas prasmes, 
9. vispārējā motorika, 
10. sīkā motorika, atdarināšana pēc parauga un rakstīšanas prasmes. 

          
 Veicot bērna zināšanu un prasmju apguves līmeni, var raksturot bērna pašreizējās 
apgūtās jeb aktuālās zināšanas un prasmes, zināšanas un prasmes, kuras bērns spēj 
demonstrēt nepilnā apjomā vai pieaugušā vadībā ar palīdzību un atbalstu jeb apguvis 
daļēji, vai zināšanas un prasmes, kuras bērns nespēj demonstrēt ( veikt patstāvīgi vai ar 
pieaugušā palīdzību un atbalstu), nav apguvis, taču, kuras raksturīgas konkrētam 
vecumposmam. Speciālisti izvērtē bērna aktuālās zināšanas un prasmes, zināšanu vājās 
puses un viņa resursus ( stiprās puses), kas varētu veidot pamatu turpmākai apmācībai, 
nodarbībām vai korekcijas darbam. Diagnostika ir bezmaksas. 

        
 Jēkabpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs atrodas Jēkabpilī, Draudzības alejā 
26 (iepriekšējā  pieteikšanās  pa tālruņiem - 20371529, 20371543). 
 


