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Skolnieka liecība

Bērna skolas 
gaitas

•	 bērna attieksme pret mācībām
•	 kā bērns sadarbojas ar citiem bērniem un strādā pats ar sevi
•	 kā bērns cenšas tikt galā ar uzdoto par spīti grūtībām
•	 cik labi bērns darbojas skolā vai mājās

•	 vai bērnam patīk iet skolā
•	 kāda ir bērna uzvedība
•	 cik labi bērns satiek ar citiem bērniem klases un ārpusklases nodarbībās

•	 kādas ir skolnieka sekmes angļu valodā, īru valodā, matemātikā un citos 
priekšmetos

•	 cik daudz skolniekam nepieciešama palīdzība mājas darbos

Par bērnu mācībām pamatskolā varat noskatīties DVD vietnē www.ncca.ie.

•	 kā jūs varētu palīdzēt uzlabot bērna sekmes skolā
•	 kā jūs mājās varētu palīdzēt bērnam mācīties

Padomus par to, kā palīdzēt bērnam mācīties, var atrast NCCA vietnē  www.ncca.ie.

•	 standartizētās pārbaudes rezultāts ir skaitlis. Skolas pienākums ir iepazīstināt vecākus ar 
standartizētās pārbaudes rezultātiem 2., 4. un 6. klasē

•	 skolotājam jānodrošina vecāki ar informāciju, kurā ir izskaidrota standartizētā pārbaude 
un tās rezultāti.

Vecākiem domāto informāciju par standartizēto pārbaudi var atrast NCCA vietnē 
www.ncca.ie.

Bērna sociālā 
un personiskā 
attīstība

Jūs un bērna 
mācību process

Mācību 
programmas 
apguve kopumā

Standartizēto testu 
rezultāti

Mācību gada beigās jūs saņemsiet bērna skolas liecību. Liecībā būs sniegta informācija par 
skolnieka sekmēm un sniegumu četrās galvenās jomās:

A. bērna skolas gaitas

B. bērna sociālā un personiskā attīstība D. vecāku loma bērna mācībās.

C. mācību programmas apguve kopumā

•	 bērna sekmes no skolotāja viedokļa
•	 piezīme par kādu liecības aspektu, lai pievērstu jūsu uzmanību kādam jautājumam, par 

kuru skolotājs vēlas ar jums aprunāties
•	 uzslavas jūsu bērnam par īpašiem sasniegumiem vai kādu rakstura iezīmi.

Piezīmes

Šajā tabulā ir izskaidroti skolnieka liecībā lietotie termini

http://www.ncca.ie
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Paskaidrojumi terminiem, kas var tikt izmantoti jūsu bērna skolas 
sekmju lapā

Angļu valoda un īru valoda Matemātika

Klausīšanās izpratne – spēja saprast, ko saka 
citi. 

Mutvārdu saziņa – spēja runāt ar citiem 
skaidri un efektīvi. 

Rakstīšanas vingrinājumi – prasmes, kas 
nepieciešamas, pirms bērns patstāvīgi sāk 
rakstīt. Piemēram, zīmuļa satveršana, alfabēta 
burtu veidošana un nosaukšana, sapratne, ka 
burti veido skaņas u.c. 

Lasīšanas vingrinājumi – prasmes, kas 
nepieciešamas, pirms bērns sāk patstāvīgi 
lasīt. Piemēram, izpratnes attīstīšana par 
burtu skaņām, izpratne, ka vārdus un 
teikumus jāveido no kreisās puses uz labo 
pusi, izpratne, ka attēlu pievienošana tekstam 
pastiprina tā nozīmi u.c. 

Rakstu valoda – spēja rakstīt ar jēgu un 
nolūku.

Sapratne un atmiņa – spēja parādīt izpratni 
par matemātikas jēgu un atcerēties svarīgus 
faktus. 

Procedūru izmantošana – spēja veikt skaidras 
un atbilstošas darbības, lai veiktu saskaitīšanu 
un atrisinātu matemātikas uzdevumus. 

Spriestspēja un uzdevumu risināšana – spēja 
izmantot matemātikas zināšanas, risinot 
uzdevumus.

Skaidrojums un komunicēšanās – spēja 
dalīties domās par to, kāpēc uzdevums tika 
risināts noteiktā veidā.
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