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92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.  
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 

 



Agrīnā diagnostika 
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 Palīdz agrīni noteikt 

dažādus funkcionālus 

traucējumus 

 Maksimāli pietuvināta 

bērna dabiskajai videi 

 Jābūt pārdomātai un 

pamatotai 

 Tai ir jēga tikai citu 

pakalpojumu kontekstā 
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Attīstības novērtēšanas metodes 
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 Novērojumi 

 Aptaujas un intervijas  

 Attīstības testi (MFAD, 

BSID-II, KID Scale u.c.) 

 

 Izaicinājumi: 

 Kontakta veidošana 

 Precizitāte un ticamība 
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Minhenes funkcionālā attīstības diagnostika 
(Münchener Funktionelle Entwicklungsdiagnostik) 

• MFAD 1.dzīves gadam (MFED 1.Lebensjahr) 
• MFAD 2.un 3. dzīves gadam (MFED 2.und 

3.Lebensjahr) (Iepriekš LV versija - MFAD 1-3) 
• MFAD  4-6 gadu vecumam (jauns) 

 
• Izveido profesors Teodors Helbrige ar kolēģiem 

Minhenē, Vācijā (Theodor Hellbrügge et al,1994) 
• Latviešu valodā: 

– MFAD 1.dzīves gadam – Dace Eikena (LU, 2000) 
– MFAD 2.un 3. dzīves gadam – G.Demidova, 

I.Grundmane, M.Raščevska & G.Ūdriņa(LU, 2000, 
pārstrādātā versija 2012)  
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Prof.Dr.h.c.mult.Teodors Helbrige 
• Dzimis 23.10.1919. 

• Sociālpediatrijas virziena 
dibinātājs Vācijā 

• Minhenes Bērnu centra 
izveidotājs 

• Daudzu pasaules Universitāšu 
Goda doktors 

• Minhenes Universitātes Sociālās 
pediatrijas un jaunatnes 
medicīnas institūta izveidotājs un 
vadītājs 

• MFAD izstrādāts viņa vadībā 
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Prof.T.Helbrige tiekoties ar LU rektoru prof.J.Zaķi 
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(no kreisās) Prof.T.Helbrige ar LU rektoru prof.J.Zaķi un prof.V.Folkmani. 



 
 

MFAD 2.un 3.dzīves gadam 
 

– Nosaka bērna attīstības līmeni 7 dažādās jomās 

– Testēšanas ilgums:  40 – 60 min 

– Rezultātu apkopošana: 5-10 min 

– Rezultāti tiek atspoguļoti profilā 

 

– Nav normu, bet ir tolerances robežas – 

• 95.procentile (kritiskā robeža) 

• 50.procentile (mediāna) 
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Tolerances robežas 
• 95.procentile  

– parāda konkrētās jomas kritisko robežu 
– ja tiek pārsniegts tai atbilstošais vecums  pastāv 

pamatotas aizdomas par atpalicību šajā jomā 
– ja bērns iekļaujas 95.procentiles robežās  attīstības 

atpalicības varbūtība ir mazāka 

• 50.procentile 
– norāda vecumu mēnešos, kāda 50 % bērnu spēj 

atrisināt atbilstošo uzdevumu 
– neder par attīstības normas rādītāju 
– piemērota attīstības longitudinālai izvērtēšanai (piem. 

terapijas efektivitātes izvērtēšanai 
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MFAD skalas 

Nr. Skalas nosaukums Uzdevumu skaits 

1. Staigāšanas vecums 29 

2. Roku veiklības vecums 30 

3. Percepcijas vecums 23 

4. Runas vecums 28 

5. Valodas sapratnes vecums 26 

6. Sociālais vecums 16 

7. Patstāvības vecums 27 
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Skalu uzbūve 
• Katrs uzdevums atbilst noteiktam vecumam 

mēnešos 

• Katram mēnesim skalā atbilst tikai 1 
uzdevums, kas vislabāk raksturo attīstību šajā 
jomā 

• Formulāros kreisajā pusē ir 50.procentiles 
robeža, bet labajā  - 95.procentiles robeža 

• Lai noteiktu attīstības vecumu kādā no skalām, 
jāpārbauda vismaz 6 uzdevumi (kritēriji) 
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Testēšanas nosacījumi 
 

• Labi pārzināt testa materiālu un instrukciju 

 

• Uzdevumu pārbaude veicama saskaņā ar instrukcijā dotajiem 
norādījumiem 

 

• Tikai tad testēšanas rezultāti uzskatāmi par ticamiem 
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MFAD pārbaude Latvijas izlasē  
(1998 – 2000) 

Pētījuma jautājums:  

 Vai adaptētās metodes psihometriskie kritēriji atbilst oriģināla 
psihometriskajiem kritērijiem? 

 

Pētījuma izlase: 

• 80 bērni vecumā no 12-36 mēnešiem 

• 56% zēni, 44% meitenes 

• Pārsvarā Liepājas pilsētas un rajona bērni 

• Ģimenes galvenā valoda – latviešu 

 

• Bērnus testēja: Gundega Demidova, Inga Grundmane, Gunta 
Ūdriņa  
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