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1.

Programmas mērėi un uzdevumi, pēc programmas apguves
iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju
formā

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma
„Psiholoăijas skolotājs” (42141), profesionālā bakalaura grāda izglītībā un
psiholoăijas skolotāja un ārpusstundu darba organizatora skolā vai psiholoăijas
skolotāja un sociālo zinību skolotāja kvalifikācijas iegūšanai ir licencēta (licences Nr.
04043-53) 2007. gada 18. jūnijā Licencēšanas komisijas lēmums (protokols Nr.38)
akceptēt izmaiĦas kvalifikācijā – aizstāt „veselības mācības skolotājs” ar „sociālo
zinību skolotājs” – un izsniegt atbilstošu licenci ar derīguma termiĦu līdz 2010. gada
24.
maijam.
Studiju programma ir akreditēta 28.06.2006.
Studiju programmas mērėis:
• Radīt iespēju iegūt profesionālā bakalaura izglītībā grādam atbilstošas
zināšanas sekmīgas tālākizglītības un zinātniski pētnieciskās darbības
nodrošināšanai.
• Sagatavot psiholoăijas skolotājus pedagoăiskajam darbam pamatskolā un
vidusskolā, kā arī sagatavot skolotājus sociālajās zinībās vai ārpusstundu darba
organizēšanā skolā.
Studiju programmas uzdevumi:
• nodrošināt iespējas iegūt kvalitatīvu augstāko profesionālo izglītību;
• sekmēt studentu intelektuālās, akadēmiskās un profesionālās, kā arī
praktiskās un profesionālās kompetences pilnveidošanos, apgūt psiholoăijas
skolotājam un profesionālajam bakalauram izglītībā nepieciešamās zināšanas,
praktiskās iemaĦas darbā ar dažāda vecuma cilvēkiem mācību iestādēs, analizēt un
izvērtēt savu pedagoăisko darbību;
• nodrošināt iespējas apgūt psiholoăijas skolotāja un sociālo zinību skolotāja
vai psiholoăijas skolotāja un ārpusstundu darba organizatora skolā kvalifikāciju.
• veicināt pašpieredzes gūšanas iespējas, nodrošinot citu pieredzes un pasaules
pieredzes salīdzināšanas un novērtēšanas iespējas;
• attīstīt prasmi pārmaiĦu apstākĜos ātri un kompetenti pieĦemt pedagoăiski un
psiholoăiski pamatotus lēmumus, darbojoties individuāli, gan komandā;
• attīstīt pētnieciskā darba iemaĦas un prasmes, pilnveidojot informācijas
ieguves, atlases un apstrādes, kritiskās vērtēšanas, analizēšanas spējas;
• sekmēt studentu interesi par pašizglītību un iesaistīšanos tālākizglītībā.
Plānotais rezultāts
Sekmīgi realizējot studiju programmu, tiek iegūta otrā līmeĦa profesionālā
augstākā izglītība ar kvalifikāciju psiholoăijas skolotājs un sociālo zinību skolotājs
vai psiholoăijas skolotājs un ārpusstundu darba organizators skolā, profesionālā
bakalaura grāds izglītībā.
Studiju rezultāti pēc programmas apguves
• iegūtās zināšanas un prasmes:
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Apgūta izglītības programma atbilstoši valsts izglītības standartiem, iegūstot
augstāko pedagoăisko izglītību specialitātē, gatavība nepārtraukti izglītoties
atbilstoši jaunākajām pedagoăijas un psiholoăijas atziĦām un aktualitātēm profesijā.
• izveidotās prasmes un attieksmes:
pedagoăiskā procesa plānošana, organizēšana, izvērtēšana; zināšanu pārnese
profesionālajā darbībā mainīgajā sabiedrībā; profesionāli pētnieciskās darbības
veikšana un rezultātu analīze; prasme plānot un organizēt mācību un audzināšanas
darbu gan skolotājam, gan skolēniem; prasme izvērtēt un veicināt skolēnu izaugsmi
un mācību sasniegumus, sava darba efektivitāti; radīti apstākĜi nepārtrauktai
tālākizglītībai, papildizglītībai un radošai pašizglītībai.
Studiju programmas mērėis un uzdevumi tiek realizēti, sadarbojoties studentiem un
LPA mācībspēkiem, izglītības iestādēm, izmantojot jaunākās informācijas
tehnoloăijas un izglītības inovācijas.
Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma
izstrādāta uz 2000.gada īstenotās un 2003.gada 26.marta akreditētās (akreditācijas
komisijas lēmumu Nr.625., akreditācijas lapas Nr. 018-575 no 01.04.2003.) otrā
līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas bāzes, tajā veicot
būtiskas izmaiĦas atbilstoši skolotāja profesijas standartam (2004.g.), ievērojot
Ministru kabineta „Noteikumu par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības
valsts standartu” (Nr.481. - 20.11.2001.) prasības, kā arī Ħemot vērā starptautiskās
akreditācijas komisijas ekspertu (Komisijas sastāvs: Tulviste Peeter (vadītājs),
Ekehammar Bo, Raščevska Malgožata, 21.,22.06. 2006.), darba devēju un
absolventu ieteikumus. Programmas apguve dod iespēju iegūt profesionālā
bakalaura grādu izglītībā un psiholoăijas skolotāja un ārpusstundu darba
organizatora skolā vai psiholoăijas skolotāja un sociālo zinību skolotāja
kvalifikāciju.
Prasības kvalifikācijas ieguvei:
•

•
•

•

apgūtas vispusīgas zināšanas psiholoăijā, pedagoăijā un sociālajās zinātnēs,
ārpusstundu darba organizēšanā, lai varētu izprast, analizēt un sekmēt skolēnu
personības attīstību kopveselumā un sociālo norišu kontekstā;
apgūtas nepieciešamās prasmes pedagoăiskā procesa plānošanai, realizācijai
un izvērtēšanai;
pedagoăisko prakšu laikā apgūtas psiholoăijas skolotāja, sociālo zinību
skolotāja vai ārpusstundu darba organizatora skolā profesionālai darbībai
nepieciešamās prasmes;
veikta patstāvīga zinātniski pētnieciskā darbība, integrējot teorētiskās
nostādnes un pedagoăiskajā praksē gūtās atziĦas, rezultātus apkopojot 3
studiju darbos 1., 2. un 3. studiju gadā, un bakalaura darbā 4. studiju gadā.
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2.

Programmas organizācija, programmas plāna atbilstība
augstskolas mērėiem un uzdevumiem, programmas iekšējās
kvalitātes mehānisma darbība

Liepājas Pedagoăijas akadēmija (LiepU) ir attīstībā esoša Universitāte, kas
piedāvā un īsteno kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību katra harmoniskai un
dinamiskai pilnveidei. Studiju programma darbojas saskaĦā ar LPA Satversmi un
Liepājas Universitātes misiju, kurā teikts, ka Universitātes sekmīga darbība ir
priekšnoteikums Latvijas augstākās izglītības un zinātnes sistēmas izaugsmei, visas
sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai, uz zināšanām balstītas ekonomikas veidošanai,
Latvijas kā pilntiesīga partnera attīstībai Eiropas valstu saimē. Visi darbinieki ir
atbildīgi par Kvalitātes politikas, procedūru un vadības sistēmas ieviešanu, uzturēšanu
un pilnveidošanu. Darbinieku atbildības un pilnvaru formulējumi ir norādīti Amatu
aprakstos un procedūrās visām darba funkcijām, kas ietekmē sniegto pakalpojumu un
produktu kvalitāti. Amatu aprakstu uzskaitījums ir atrodams LPA Amatu aprakstu
reăistrā.
Studiju programmas „Psiholoăijas skolotājs” realizāciju koordinē Psiholoăijas
katedra. Studiju programmas realizācija, kā arī izmaiĦas tiek saskaĦotas Psiholoăijas
katedras sēdēs, Pedagoăijas fakultātes domē, Studiju programmu padomē, Studiju
padomē.
Programmas realizācijas kvalitāti nodrošina 43% zinātĦu doktoru, no tiem 3%
profesoru, 13% asociēto profesoru, kā arī 48% maăistru.
Studiju darbā tiek izmantotas modernas mācīšanas metodes, tiek nodrošināts
studijās sagaidāmo rezultātu skaidrs izklāsts, problēmu risināšana, datoru,
multimediju un interneta izmantošana.
Studiju programmas informācijas sistēmas nodrošinājums
LPA regulāri rīko informācijas dienas, kas rada iespēju potenciālajiem
interesentiem saĦemt informāciju par studijām, to norisi pilna un nepilna laika
studijās. Informācija par studiju iespējām tiek ievietota lielākajos Latvijas laikrakstos,
kā arī reklāma Latvijas radio un televīzijā. LPA katru gadu piedalās izstādē „Skola
2008”. LPA mājas lapā ir pieejama informācija par studiju iespējām, par LPA
studentu aktivitātēm, docētājiem un sadarbības partneriem, par projektiem u.c. Katru
gadu tiek pilnveidoti un izstrādāti jauni LPA studiju programmu informatīvie bukleti
un citi reklāmas materiāli. Studiju programma tiek reklamēta arī studentu
pedagoăiskās prakses laikā.
Sakarā ar starptautiskās akreditācijas ekspertu komisijas ieteikumiem (2006.
gada 21., 22.jūnijā) studiju programmas „Psiholoăijas skolotājs, profesionālais
bakalaurs izglītībā” pilnveidei tika veiktas būtiskas izmaiĦas studiju programmā. Tās
apstiprinātas Psiholoăijas katedras sēdē 2006.gada 30. jūnijā – iekĜauti šādi studiju
kursi psiholoăijā:
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1.tabula
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Studiju kurss
Sociāli psiholoăiskais treniĦš
Kognitīvā psiholoăija
Metodoloăija un zinātniski pētnieciskās metodes
psiholoăijā
Statistika
Psiholoăijas pētniecības metodes
Pieaugušo psiholoăija

KRP
2
3
3
2
2
2

Palielināts KRP skaits šādās psiholoăijas studiju disciplīnās:
2.tabula
N.p.k.
1.
2.
3.

Studiju kurss
Attīstības psiholoăija
Personības psiholoăija
Sociālā psiholoăija

KRP
no 2 uz 4 KRP
no 2 uz 4 KRP
no 2 uz 4 KRP

No studiju programmas izĦemti šādi studiju kursi:
3.tabula
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Studiju kurss
Oratora māksla
Skolas pedagoăija
Veselības veicināšana
Konfliktoloăija
Pedagoăiskā meistarība
Tiesību pamati
Vides pedagoăija

KRP
2
2
2
2
2
2
2

Studiju programmā ir iekĜauti šādi studiju kursi sociālo zinību skolotāja
specializācijas apguvei:
4.tabula
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Studiju kurss
Sociālo zinību pamati
Sociālo zinību mācīšanas metodika
Ētika, tās mācīšanas metodika
Ekonomikas teorija un metodika
Civilzinības

KRP
2
2
2
2
2

Studiju programmā ir iekĜauti šādi studiju kursi ārpusstundu darba organizatora skolā
specializācijas apguvei:
5.tabula
N.p.k.
1.
2.
3.

Studiju kurss
Drāma
Vasaras nometĦu organizēšana
Nevalstisko organizāciju darbība

KRP
2
2
1
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Saistībā ar programmas statusa maiĦu (tā licencēta un akreditēta kā
profesionālā bakalaura studiju programma), realizēti programmas akadēmiski
organizatoriski pārkārtojumi:
1) veikta studiju kursu saturiska izvērtēšana un to apvienošana, piemēram,
ăimenes pedagoăija un psiholoăija;
2) noteikti studiju saturam un patstāvīgo studiju uzdevumu būtībai
atbilstošākie kursu beigu pārbaudījumi (ieskaite/eksāmens);
4) tiek plānoti 3 studiju darbi pirmajā, otrajā un trešajā studiju gadā; tie tiek
aizstāvēti Psiholoăijas katedrā 2., 4. un 6. semestrī.
Pieredze liecina, ka galvenā problēma studiju darba izstrādē pirmajā studiju
gadā ir tēmas definējums un pētījuma robežu noteikšana. Savukārt, ir atzīmējama
studentu prasme strādāt ar teorētisko literatūru, veikt tās analīzi. Studiju darbu
izstrādē nodrošina pētniecisko prasmju apguves pamatus. Otrajā un trešajā studiju
gadā studenti apgūst prasmes atklāt savas izvēlētās tēmas metodisko risinājumu,
saistot to ar savas metodiskās pieejas izveidi. Studiju darbu izstrāde ir loăisks
kopsavilkums nozares profesionālo studiju kursu atziĦu praktiskam un metodiskam
risinājumam un rosina studentus apzināt savas profesionālās identitātes izaugsmi un
pedagoăiski metodisko kompetenci. Studiju darbu izstrāde sekmē studentu prasmes
definēt savu viedokli, rakstiski paust savas idejas un metodiskas pieejas, kā arī
aprakstīt savu praktisko darbību. Studenti mācās atklāt likumsakarības un teorijas un
prakses vienotību.
Studiju programma tiek realizēta pilna laika (ir piedāvāta arī nepilna laika
studijās) studiju formā Pedagoģijas fakultātē saskaņā ar ikgadējo studiju plānu, kurš
apstiprināts fakultātes Domes sēdē. Studiju saturs ir izstrādāts un studiju darbs tiek
organizēts saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem un LPA studijas reglamentējošajiem
dokumentiem, ievērojot demokrātijas principu programmas vadīšanā un īstenošanā.
Studējošo un mācībspēku savstarpējās attiecības reglamentē „Noteikumi par
mācībspēku un studējošo savstarpējiem pienākumiem un tiesībām” (Senātā
apstiprināti 2003. gada 19.maijā). Studentu pienākumi un tiesības studiju procesā ir
noteiktas pārstrādātajos „Iekšējās kārtības noteikumos studējošajiem”, kas apstiprināti
Senātā 2007. gada 29.janvārī.
2006./2007.st.gadā LPA tika uzsākta kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un
ieviešana. Šajā procesā precizēti programmu apkalpojošā personāla – fakultātes
lietveža un katedras sekretāru – pienākumi un tiesības; LPA notikušas diskusijas par
studiju programmas direktora, katedras vadītāja un fakultātes dekāna pienākumiem un
tiesībām studiju programmas vadīšanas procesā.
2008. gada 8.aprīlī LPA izsniegts kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts, kas
apliecina, ka minētās organizācijas vadības sistēma ir auditēta un atzīta kā atbilstoša
vadības sistēmas standarta prasībām ISO 9001: 2000. Darbības sfēra – augstākās
izglītības un pētniecības, mūžizglītības, interešu izglītības programmu izstrāde,
īstenošana un novērtēšana atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.
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3. Programmas lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un
citu studiju pasākumu apraksta anotācija. Programmas obligāto
daĜu – A, obligātās izvēles daĜu – B un brīvās izvēles daĜu – C
apjoms
Studiju programmas struktūra:
Studiju programma sastāv no trim daĜām.
A daĜa – obligātā, vispārizglītojošie un nozares teorētiskie pamatkursi,
standartizētā izglītības zinātĦu pedagoăijā un psiholoăijā daĜa – 56 KRP. Šī daĜa
attīsta holistisku izpratni par studijām un veidu, kā integrēt studiju kursu saturu
profesionālās meistarības pilnveidošanai.
Obligātās izvēles daĜā (B)
B daĜa – obligātās izvēles daĜa – 86 KRP. B daĜā iekĜautas psiholoăijas
skolotāja kvalifikācijas ieguvei nepieciešamās studiju disciplīnas, kā arī
specializācijas daĜa – 20 KRP studentiem, kuri izvēlējušies sociālo zinību skolotāja
vai ārpusstundu darba organizatora skolā specializāciju. Sociālo zinību skolotāja
studiju programmas daĜa (20 KRP) veidota, pamatojoties uz koncepciju par
sociālajām zinībām kā mācību priekšmetu: civilzinību, ekonomikas, ētikas un
veselības mācības ieviešanu pamatskolas mācību programmās, integrējot vienotā
sociālo zinību priekšmetā. Savukārt ārpusstundu darba organizatora skolā studiju
programmas daĜa (20 KRP) veidota studentu kompetences pilnveidei darbam
vispārizglītojošā skolā, valsts vai privātsektorā, interešu izglītībā (kā juridiskas vai
fiziskas personas – projektu realizētāji, darbībai nevalstiskajās organizācijās (NVC
vadība vai bērnu, jauniešu un pieaugušo aktivitāšu organizēšanai), kultūras un
izglītības projektu vadīšanai, vasaras nometĦu organizēšanai.
Prakse, kuras apjoms ir 26 KRP, tiek organizēta vairākos studiju posmos
mērėtiecīgā pēctecībā, sākot ar audzināšanas praksi vasaras nometnēs pēc 1. kursa,
vērošanas praksi 2. kursā, sekojot patstāvīgajām praksēm metodiėu vadībā 3. un 4.
kursā.
1. studiju gadā ir praktikums sportā – (2 KRP). 1. studiju gada nobeigumā
studenti piedalās vasaras praksē skolēnu vasaras nometnēs vai interešu centros pēc
pašu izvēles visā Latvijā (2 KRP). 2. studiju gadā studenti veic vērošanas praksi
Liepājas pilsētas un rajona skolās (2 KRP). 3. studiju gadā studenti dodas 4 nedēĜu
pedagoăiskajā praksē Liepājas pilsētas skolās Liepājas Pedagoăijas akadēmijas
metodiėu, mentoru vadībā, 3 nedēĜas sociālo zinību skolotāju vai ārpusstundu darba
organizatoru vadībā ( kopā 7 KRP). 4. studiju gadā studenti dodas kvalifikācijas
praksē visā Latvijas teritorijā 7. semestrī – 9 nedēĜas (9 KRP) psiholoăijas skolotāju
un 4 nedēĜas sociālo zinību skolotāju vai ārpusstundu darba organizatoru vadībā (kopā
13 KRP). Visiem prakses posmiem ir precizēti uzdevumi un prasības. Par
potenciālajām prakses vietām noslēgti līgumi LPA ar Liepājas pilsētas Izglītības
pārvaldi un ar Liepājas rajona izglītības pārvaldi.
C daĜa – brīvās izvēles studiju disciplīnas – 6 KRP. Šajā daĜā tiek piedāvātas
iespējas studēt citu zinātĦu kursus vai padziĜināti studēt pamata zinātĦu disciplīnas.
Valsts pārbaudījumi – bakalaura darba izstrāde (10 KRP) un kvalifikācijas
eksāmens (2 KRP).
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4. Vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metožu izvēles pamatojums un
rezultātu analīze)
Studentu zināšanu un prasmju vērtēšana ir saskaĦota ar MK noteikumu Nr.
481 prasībām, kas nosaka studiju programmas apguves vērtēšanas pamatprincipus un
pamatformas (ieskaite un eksāmens). LPA atbilstoši izstrādāti „Noteikumi par studiju
kursa pārbaudījumiem” (pieĦemti LPA Senāta sēdē 2007. gada 23.aprīlī).
Atbilstoši studiju programmas mērėim un uzdevumiem, kā arī studiju kursu
mērėiem un uzdevumiem, ir noteikts prasību kopums izglītības sasniegumu
vērtēšanai, ar kuru studenti tiek iepazīstināti, uzsākot attiecīgo studiju kursu.
Studentu sekmes tiek sistemātiski vērtētas studiju procesa laikā atbilstoši katra
studiju kursa programmas nosacījumiem. Programmas apguves vērtēšanas
pamatformas ir ieskaite un eksāmens. Sākot ar 2007./2008. studiju gadu LPA ir
noteikta studējošo zināšanu vērtēšanu studiju kursa pārbaudījuma formā „ieskaite”,
izmantojot 10 ballu sistēmu. Pārbaudījumu uzskata par nokārtotu, t.i., studējošam par
kursu tiek ieskaitīti kredītpunkti, ja vērtējums nav zemāks par 4 ballēm (2007.g.08.11.
rektora rīkojums). Studiju procesā pielieto pakāpenisku gala vērtējuma veidošanos no
kursa apguves laikā veiktajiem darbiem. Studentu zināšanu un prasmju vērtēšanā
izmanto kontroldarbus, esejas, referātus, problēmdiskusijas, testus, portfolio,
projektus u.c. Vērtēšana notiek gan mutiski, gan rakstiski, individuāli vai grupā.
Pārbaudījuma rezultātus vērtē pēc diviem rādītājiem: kvalitatīvais un kvantitatīvais.
Kvantitatīvais rādītājs ir studiju kursa apjoms kredītpunktos (KRP). Kvalitatīvajam
vērtējumam – ieskaite vai eksāmens izmanto 10 ballu sistēmas kritērijus.
Zināšanu novērtēšanas rezultāti tiek analizēti mācībspēku un studentu
diskusijās, tie tiek izmantoti studiju programmas attīstīšanā, absolventu
konkurētspējas darba tirgū prognozēšanā un studiju kvalitātes nodrošināšanā.
Uzmanība tiek pievērsta studentu patstāvīgā darba efektīvai plānošanai, realizācijai,
kontrolei un novērtēšanai.
SaskaĦā ar studiju programmas „Psiholoăijas skolotājs” prasībām
kvalifikācijas ieguvei studenti kārto kvalifikācijas eksāmenu pedagoăijā, psiholoăijā,
psiholoăijas mācīšanas metodikā, kā arī izstrādā un aizstāv bakalaura darbu. Lai
iegūtu tiesības mācīt sociālās zinības skolā vai organizētu ārpusstundu darbu skolā,
studenti kārto kvalifikācijas eksāmenu sociālo zinību teorijā un mācīšanas metodikā
vai ārpusstundu darba organizēšanas teorijā un metodikā.
2006./07. studiju gadā psiholoăijas skolotāja kvalifikācijas eksāmena vidējā
atzīme bija 6,5, bakalaura darba aizstāvēšanas vidējā atzīme – 8. Veselības mācības
skolotāja specializācijas eksāmena vidējā atzīme bija – 9, ārpusstundu darba
organizatora specializācijas eksāmena vidējā atzīme bija – 9.
2007./08. studiju gadā psiholoăijas skolotāja kvalifikācijas eksāmena vidējā
atzīme bija 6, bakalaura darba aizstāvēšanas vidējā atzīme – 7. Sociālo zinību
skolotāja specializācijas eksāmena vidējā atzīme bija – 7,2, ārpusstundu darba
organizatora specializācijas eksāmena vidējā atzīme bija – 8,7.
Par pozitīvu faktu var atzīt 2006./07.studiju gadā LPA uzsāktā, vienotā
studentu un absolventu aptauja ar mērėi uzlabot studiju procesu un saikni ar darba
tirgu.
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5. Programmas praktiskā īstenošana (studiju metodes un
formas, akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz
studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos)
Studiju metodes un formas
Darba formas: semināri, zinātniski pētnieciskie semināri, praktiskie darbi,
lekcijas, diskusijas, debates, grupu darbi, patstāvīgais darbs, individuālie un grupu
projekti, individuālās un grupu konsultācijas, prakses, konferences. Studiju
programmā nozīmīgs ir studentu zinātniski pētnieciskais darbs. Studiju laikā tiek
izstrādāti 3 studiju darbi. Kontaktnodarbību un patstāvīgā darba samērs ir 1:3. Visiem
studiju kursiem izstrādāti patstāvīgā darba uzdevumi, kurus studenti saĦem, uzsākot
studiju kursu.
Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju darbu
Pētnieciskā darba rezultātu integrācija studiju procesā tiek īstenota ar mērėi
pilnveidot studiju kursu saturu, kā arī sekmēt studentu zinātniski pētniecisko darbību.
Akadēmiskā personāla pētniecisko darbu attīstības psiholoăijas apakšnozarē vada
Dr.psych. I.StrazdiĦa. Pētniecības grupā darbojas psiholoăijas katedras docētāji –
J.Mihejeva, I.Stradomska, D.OĜukalne, Ē.Gintere, V.Zēlerte. Psiholoăijas katedras
akadēmiskā personāla zinātniski pētnieciskā darbība atspoguĜojas studiju darbu un
bakalaura darbu vadīšanā.
Diāna OĜukalne, Psiholoăijas katedras asistente, 2007. gadā pabeigusi studijas
Psiholoăijas augstskolā, aizstāvēts diplomdarbs „Izdegšanas sindroma saistība ar
uzvedības stiliem konfliktsituācijās menedžeriem un pedagogiem”. Zinātniskā darba
vadītājs – asoc.prof. V.Jansons.
No 2007. g. februāra līdz jūnijam vadījusi lekcijas studiju kursā Saskarsmes
psiholoăijā 2 ERASMUS apmaiĦas programmas ārzemju studentiem.
Uzsākts maăistra darba pētījums sociālajā psiholoăijā par tēmu: „Izdegšanas
izpēte augstskolu pasniedzējiem”. Zinātniskā darba vadītāja – dr.psych.T.Uzole.
No 2007. gada ievēlēta LPA Izglītības zinātĦu institūtā par asistenti sociālajā
psiholoăijā.
JeĜena Mihejeva, Psiholoăijas katedras docente.
2006., 2007. gadā ir veikusi pētniecisko darbu par bērnu psiholoăisko gatavību
mācībām skolā. Tika izstrādāti uzdevumi, kuri sakārtoti testa formā. Pētījumā iegūtie
rezultāti prezentēti Liepājas pilsētas skolu psihologu metodiskajā apvienībā. Veikts
pētījums par 4. klašu skolēnu gatavību mācībām pamatskolā. Noteiktas grūtības,
pārejot no sākumskolas uz pamatskolu. Ir uzsākts pētījums par studentu personības
trauksmes un pašvērtējuma saikni. Pētījuma rezultāti izmantoti studiju kursā
Saskarsmes psiholoăija lekcijā „Faktori, kas apgrūtina pedagoăisko saskarsmi”.
Pilnveidots praktisko nodarbību saturs par šādām tēmām: „Cilvēka neverbālā
uzvedība saspringtā situācijā”, „MēbeĜu izvietojums pedagoăiskajā (lietišėajā)
saskarsmē”. Piedalījusies ar referātu starptautiskajā zinātniski praktiskā konferencē
„Psiholoăija, bizness un sabiedrības sociālā sfēra” – 2006. gada 22.-23.novembrī „Когнитивная сложность руководителя и бизнес”.
J.Mihejeva 2007. gadā vadījusi 3 maăistra darbus studiju programmā
Pedagoăijas teorija un vēsture un Izglītības darba vadība. Praktizē Liepājas skolu
psihologa darbu.
Irina Stradomska, Psiholoăijas katedras docente, veic zinātniski pētniecisko
darbu par cilvēka personības īpatnību izpēti. Izpētīti 56 4. klases skolēni. Ar pētījumā
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iegūtiem rezultātiem iepazīstināti Liepājas pilsētas skolu psihologi metodiskā
apvienībā. Izstrādāts jauns studiju kurss Organizāciju psiholoăijā.
Piedalījusies kursos „Ăimenes psiholoăija un ăimenes psihoterapija”- 160
stundas.
Piedalījusies programmā „Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide.
Inovācijas augstākās izglītības sistēmā. Izglītības darba vadība”. Piedalījusies
Liepājas skolu valdes organizētajā projektā „Skolas un ăimenes mijiedarbība”.
Piedalījusies ar referātu starptautiskajā zinātniski praktiskā konferencē
„Psiholoăija, bizness un sabiedrības sociālā sfēra” 2006. gada 22.-23. novembrī.
Kursos pilnveido franču valodas prasmes. Praktizē Liepājas skolu psihologa darbu.
Irina StrazdiĦa, Psiholoăijas katedras docente, veikusi pētījumu par studentu
kritiskās domāšanas attīstīšanas iespējām, par lasīšanas prasmēm studentiem. Ar
referātu piedalījusies 5. un 6. Starptautiskā zinātniskā konferencē Ungārijā, Debrecenā
2007. gada 30.maijā – 2. jūnijā, Turcijā, Anadolu Universitātē – 2008. gada 2.- 7.
jūnijā. Piedalījusies Socrates Erasmus programmā ar vieslekcijām Slovākijā, Mateja
Bela Universitātē Banska Bistricā 2007. gada martā, lasot lekcijas un vadot seminārus
Pieaugušo psiholoăijā, Kritiskajā domāšanā un Attīstības psiholoăijā.
No 2006.gada 1.jūlija līdz 2008.gada 30.jūnijam tiek pildīti Eiropas Reăionālā
attīstības fonda 2.5.1. aktivitātes „Atbalsts lietišėajiem pētījumiem valsts zinātniskajās
institūcijās” projekta „Inovatīvi programmatūras inženierijas spēĜu risinājumi
zināšanu sabiedrības prasmju attīstīšanai” lietišėo pētījumu un inovāciju ekspertes
pienākumi. Izstrādātais produkts – lietišėā spēle būs izmantojams studiju programmas
studentiem dažādu ar izglītību saistītu projektu izstrādē.
No 2006.gada decembra līdz 2008.gada augustam darbojas Vispārējās
izglītības kvalitātes novērtēšanas aăentūras Eiropas Savienības struktūrfonda
nacionālās programmas projektā „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla
nodrošinājuma izveide”. Ir izstrādāti metodiskie norādījumi projekts pedagogu darba
kvalitātes novērtēšanai Latvijā. Publicētais materiāls rokasgrāmatas formātā būs
izmantojams studentiem pedagoăiskās kompetences pilnveidei.
2006./2007. gadā vadīti 7 maăistra darbi studiju programmās Pedagoăijas
teorija un vēsture, Izglītības darba vadība, Sociālā pedagoăija.
No 2007. gada ievēlēta LPA Izglītības zinātĦu institūtā par vadošo pētnieku
attīstības psiholoăijā. 2007./2008. gadā tiek veikti šādi uzdevumi Izglītības zinātĦu
institūtā:
1.
Tiek pētīti teorētiskie avoti, psiholoăiskā literatūra par personības
pašrealizācijas būtību, tās veidiem un iespējām dažādos vecumposmos.
2.
Teorētiski tiek pētīti psiholoăiskās aizsardzības veidi, to cēloĦi un
izpausmes dažādos vecumposmos.
Pētījumā iegūtie rezultāti tiek integrēti šādos studiju kursos: Ievads studijās,
Attīstības psiholoăija, Pieaugušo psiholoăija.
Vija Zēlerte, Psiholoăijas katedras lektore, veic darbu profesionālās augstākās
izglītības maăistra studiju programmas „Karjeras konsultants” studiju plāna un studiju
satura izstrādē un realizācijā. Izstrādājusi jaunus studiju kursus - Kognitīvā
psiholoăija un Metodoloăija un zinātniski pētnieciskās metodes psiholoăijā. Minētie
studiju kursi tiek docēti studiju programmā Psiholoăijas skolotājs.
Ăimenes terapijas mācību kursā iegūtās teorētiskās zināšanas dod iespēju
labāk apzināt ăimenēm nepieciešamo palīdzību, kas ir Ĝoti svarīgi, vadot nodarbības
Pedagoăiskajā psiholoăijā.
Mediācijas kurss Ĝauj profesionālāk vadīt nodarbības par konfliktregulējošo
saskarsmi. Džonsona– Vudkoka testa apguvē un pielietojumā gūtās atziĦas var
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papildināt studentu izpratni par skolēnu kognitīvās attīstības specifiku un to ietekmi
uz mācību vielas apguvi – tas tiek pielietots Pedagoăiskajā psiholoăijā.
Ērika Gintere, Psiholoăijas katedras lektore, 2007. gadā piedalījusies RPIVA
3.Starptautiskajā zinātniskajā konferencē ,,Teorija praksei mūsdienu sabiedrībā”,
sagatavots referāts ,,Pašizjūtas attīstība jauniešiem studiju procesā”. Piedalījusies LPA
rīkotajā Mazās Akadēmijas projektā ar 2 lekcijām - Mobings. Stress. Izdegšanas
sindroms. Risinājumi. Vadījusi nodarbību kursu LPA PIN Mobings. Stress.
Risinājumi.
Piedalījusies
Latvija
Profesionālo
Psihologu
Asociācijas
seminārnodarbībās Latvijas psihologu ētikas kodekss, Mediācija – alternatīvs
domstarpību risināšanas veids - no 2006.g. – 2007.g. februārim.
Saistībā ar Ē. Ginteres lasīto kursu Atbalsta sniegšana, Krīze, atbalsts un
iespējamie risinājumi piedalījusies psihologu darbnīcā par metodiku dažādību atbalsta
sniegšanā.
Studiju kursos Atbalsta sniegšana, Mobings, Saskarsmes treniĦš Ē.Gintere
izmanto savu praktisko pieredzi no individuālajām psiholoăiskajām konsultācijām un
supervīzijām Praktisko psihologu Asociācijā.
No 2007. gada sadarbojas ar ,,Avīzi Latvija”, publicējot rakstus Sociālajā
psiholoăijā, Saskarsmes psiholoăijā, Pedagoăiskajā psiholoăijā.
Studiju kursā Vardarbība pret bērnu regulāri izmanto zināšanas, kuras ir
apguvusi izglītojošajos kursos „Vardarbības upuriem, kuri cietuši no prettiesiskajām
darbībām”.
No 2006. gada turpina piedalīties Erasmus projektā ,,Invalīdu rehabilitācija un
apmācības iespējas”.
Psiholoăijas katedras docētāji studē jaunākos izdevumus psiholoăijā,
papildinot savus studiju kursus ar jauniem izdales materiāliem un dažādām novitātēm,
izmantojot tās studentu zinātnisko darbu vadīšanā.
Psiholoăijas katedras docētāji kopā ar studentiem piedalās ikgadējā LPA
studentu zinātniskajā konferencē.
2007. gada novembrī LPA Psiholoăijas katedra organizēja pirmo zinātnisko
konferenci „Psiholoăijas aktualitātes mūsdienu izglītībā”, kurā piedalījās visi
Psiholoăijas katedras docētāji. Zinātnisko rakstu krājums iesniegts LPA izdevniecībā
LiePa, tajā iekĜautas I.Stradomskas un J.Mihejevas publikācijas.
2006./07.studiju gadā studenti izstrādāja bakalaura darbus par šādām tēmām:
1. Atstumtības problēma vidusskolā.
2. Grūtības pārejas posmā no pamatskolas uz vidusskolu.
3. Psiholoăijas skolotāja loma jauniešu socializācijas veicināšanā.
4. AudzēkĦu sociālās izstumtības mazināšana pedagoăiskajā procesā.
5. Saskarsmes problēmas pusaudžu vecumā skolā.
6. Pusaudžu agresija skolā.
7. Konflikti un to risinājumi jaunības vecumā.
8. Kontroles lokusa un trauksmes līmeĦa savstarpējā saistība pusaudžiem.
9. Mācību motivācija vidusskolas skolēniem.
10 Emocionālās inteliăences nozīme jauniešu personības attīstībā.
11. Kritiskās domāšanas attīstības iespējas psiholoăijas stundās.
12. Jauniešu sapĦi un fantāzijas.
13. Pusaudžu pašapziĦas veidošanās mācību procesā.
14. Skolēna agresīva uzvedība jauniešu vecumposmā.
2007./08.studiju gadā studenti izstrādāja bakalaura darbus par šādām tēmām:
1. Agresijas pētīšana mācību procesā.
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2. Jauniešu uzvedības modeĜu atšėirības konfliktsituācijās.
3. Jauniešu mācību motivācijas sekmēšana psiholoăijas stundās.
4. Pusaudžu sociālo prasmju un kooperatīvās mācīšanās mijiedarbība mācību procesā.
5. Kooperatīvā mācīšanās un sociālo prasmju attīstīšana skolēniem psiholoăijas
stundās vidusskolā.
6. Projekts kā skolēnu izziĦas interesi veicinoša metode psiholoăijas stundā.
7. Trauksmes pārbaudīšana psiholoăijas stundās.
Tēmas ir aktuālas un atbilstošas studentu iegūstamajai specialitātei.
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6. Programmas perspektīvais novērtējums
6.1. Atbilstība valsts profesionālās izglītības standartam; atbilstība profesijas
standartam
SaskaĦā ar MK noteikumiem NR.2 (08.01.2002) par valsts akadēmiskās
izglītības standartu, bakalaura studijas ir zinātniski pamatotas plaša profila studijas.
Studiju programmas mērėis ir nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un
pētniecības iemaĦu un prasmju apguvi attiecīgās zinātĦu nozares vai apakšnozares
pamatjomā. Studiju programmā Psiholoăijas skolotājs ir ievērota augstākās
profesionālās izglītības studiju programmas specifika: orientācija uz studentu
teorētisko zināšanu nepārtrauktu nostiprināšanu praktiskajās nodarbībās, patstāvīgajā
darbā un praksē. Programmas saturs ir atbilstošs vispārējās un profesionālās augstākās
izglītības līmenim, tas veicina profesionālās kompetences pilnveidi un atbilstoši
Lisabonas stratēăijas nostādnēm un sabiedrības prasībām, veicina absolventiem
sekmīgas izredzes un iespējas konkurēt darba tirgū.
Bakalaura studiju programmas galvenais uzdevums ir sniegt studējošajiem
zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstot zinātniskās analīzes spējas un
prasmi patstāvīgi risināt problēmas, kā arī sagatavot studējošos turpmākām
zinātniskās pētniecības studijām.
Studiju programma „Psiholoăijas skolotājs un sociālo zinību skolotājs” vai
„Psiholoăijas skolotājs un ārpusstundu darba organizators skolā” ir izstrādāta
atbilstoši skolotāja profesijas standartam (PS 0238), kas apstiprināts ar IZM 2004.
gada 27.februāra rīkojumu NR.116. Programmas apguve nodrošina augstāko
pedagoăisko izglītību specialitātē un gatavību nepārtraukti izglītoties atbilstoši
jaunākajām pedagoăijas un psiholoăijas atziĦām un aktualitātēm profesijā vienotājā
Eiropas izglītības telpā. Studiju programmas „Psiholoăijas skolotājs un sociālo zinību
skolotājs” vai „Psiholoăijas skolotājs un ārpusstundu darba organizators skolā” saturs
atbilst bakalaura deskriptora prasībām, kuras izvirzītas Eiropas izglītības vienotai
telpai un definētas arī Latvijā ( vadoties pēc starptautiskās konferences „International
Conference on Accreditation and Quality Assurance” 2002. gada 12. – 13. martā
Amsterdamā). Bakalaura kopīgais deskriptors nosaka vispārējās prasības studentiem
bakalaura grāda piešėiršanai, kuras ievērotas studiju programmā un bakalaura grāda
piešėiršanas procesā. Bakalaura grāds tiek piešėirts studentiem:
1.
kas attiecīgajā studiju jomā demonstrē zināšanas un izpratni, kuras
balstās uz vidējo izglītību un tipiski ir tādā līmenī, kurš pamatojas uz augsta līmeĦa
mācību grāmatām, taču vienlaikus ietver dažādus aspektus, kam nepieciešamas
attiecīgās studiju jomas visjaunākās zināšanas. Šo atbilstību apliecina integrētais
kvalifikācijas eksāmens (tests), rezultāti specialitātē;
2.
kuri spēj izmantot savas zināšanas un izpratni tādā veidā, kas apliecina
profesionālu pieeju savam darbam vai profesijai un kuri apliecina kompetenci,
izvirzot argumentus un tos pierādot; un risinot problēmas savā studiju jomā. Šo
atbilstību apliecina pedagoăisko prakšu rezultātu prezentācija;
3.
kuriem ir spējas iegūt un analizēt atbilstošus datus, veikt secinājumus,
kas ietver atbilstošu sociālo, zinātnisko vai ētisko aspektu atspoguĜojumu. Šo prasību
atbilstību apliecina veiksmīgi aizstāvētais un vērtētais bakalaura darbs;
4.
kuri spēj izklāstīt informāciju, idejas un risinājumus gan speciālistu,
gan nespeciālistu auditorijā. Šo prasību atbilstību studenti apliecina studiju darbos,
prakses aizstāvēšanas konferencēs;
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5.
kuri ir attīstījuši sevī mācīšanās prasmes, kas tiem nepieciešamas, lai
turpmāk varētu ar augstu patstāvības pakāpi realizēt savas tālākās studijas. Šo prasību
atbilstību apliecina studiju programmas absolventu karjeras attīstība un tālākizglītības
rādītāji.
Studiju programma atbilst Noteikumiem par otrā līmeĦa profesionālās
augstākās izglītības valsts standartu. Studiju programmas saturs ir pierādījis atbilstību
izglītības ilgtspējīgai attīstībai jeb dzīves un profesionālo prasmju ilgtspējīgai
attīstībai. Šī atbilstība ir nosaukta Baltic 21E Izglītības sektora galvenajā mērėī –
„katram indivīdam ir jābūt kompetentam piedalīties ilgtspējīgas attīstības procesos,
kas apmierina mūsdienu paaudzes vajadzības, neradot draudus nākamo paaudžu
vajadzībām”. Studiju programmas saturs piedāvā studējošiem apgūt tādas prasmes un
kompetences, kuras viĦiem būs nepieciešamas gan profesionālajā jomā, gan pildot
nākotnes uzdevumus.
Studiju procesu realizē mācībspēki ar atbilstošu kompetenci ilgtspējīgas
izglītības nodrošināšanā. Ilgtspējīgas izglītības aspekti ir iekĜauti studiju programmas
saturā: Izglītības vadības pamati, Izglītības filozofija, Sociālā psiholoăija, Saskarsmes
psiholoăija, Kognitīvā psiholoăija, Kreativitātes pedagoăiskie pamati, Svešvaloda,
Sasniegumu motivācija, Projektu izstrāde, UzĦēmējdarbība, Grāmatvedība,
Pedagoăiskās domās attīstība pasaulē un Latvijā, Kritiskā domāšana, Pieaugušo
psiholoăija u.c.
Eiropas Savienības izglītības telpas prasības ir kredītpunktu pielīdzināšana
ECTS. Absolventi saĦem kvalifikāciju apstiprinošu izglītības dokumentu, kurā Latvijā
saĦemtie kredītpunkti tiek pielīdzināti ECTS.
Profesionālā bakalaura studiju programmā „Psiholoăijas skolotājs” studentiem
atbilstoši skolotāja profesijas standartam ir iespējas pilnveidot savas intelektuālās,
akadēmiskās un profesionālās, kā arī praktiskās kompetences. Intelektuālās
kompetences raksturo analītisko un abstrakto domāšanu; uz jaunu zināšanu apguvi
orientētu pieeju; komunikācijas spējas, spēju strukturēt savu mācīšanos. Intelektuālās
kompetences ir:
•
spēja formulēt, aprakstīt, veidot dialogu izglītības zinātnēs un
pedagoăijā, metodoloăijā, teorētiskajā, metodiskajā un praktiskajos līmeĦos (sociālā
psiholoăija, saskarsmes psiholoăija, izglītības vadības pamati, vispārīgā pedagoăija,
vispārīgā didaktika, metodoloăija un zinātniski pētnieciskās metodes pedagoăijā,
metodoloăija un zinātniski pētnieciskās metodes psiholoăijā, vērošanas prakse,
pedagoăiskā prakse u.c. studiju kursos);
•
lietpratība izmantot iegūtās zināšanas un zinātnisko atziĦu lietošanas
prasmes pedagoăisku problēmu risināšanā (pedagoăiskā psiholoăija, psiholoăijas
mācīšanas metodika sociālo zinību mācīšanas metodika, kritiskā domāšana,
pedagoăiskā prakse, studiju darbu un bakalaura darba izstrāde u.c. studiju kursos);
•
spēja analizēt, kritiski izvērtēt un patstāvīgi risināt problēmas (kritiskā
domāšana, saskarsmes psiholoăija, audzināšanas teorija un metodika, atbalsta
sniegšana u.c. studiju kursos);
•
lingvistiskās prasmes – prast izteikties rakstiski un mutiski dzimtajā un
citā valodā (mūsdienu latviešu valoda, svešvaloda, valodas kultūra, saskarsmes
psiholoăija);
•
spēja radīt jaunas idejas, iniciatīva un uzĦēmība ( projektu izstrāde,
uzĦēmējdarbība, kritiskā domāšana, kreativitātes pedagoăiskie pamati,);
•
motivācija orientēties uz sasniegumiem (sasniegumu motivācija,
ievads studijās).
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Akadēmiskās un profesionālās kompetences raksturo kvalifikācijas īpašnieka
kā savas zinātnes nozares speciālista kompetences – izglītības zinātĦu, psiholoăijas un
pedagoăijas teoriju, virzienu un zinātnisko skolu izpratne un pieredze tās izmantot
praktiskajā darbībā; ieskats saskarsmes zinātnēs – psiholoăijā, filozofijā, socioloăijā,
ekonomikā, politiskajās zinātnēs, ētikā, estētikā; starpdisciplinārā lietpratība.
Akadēmiskās un profesionālās kompetences ir:
•
zināšanas un prasmes izglītības teorijā, pedagoăiskās domas un
izglītības vēsturē, vispārīgajā didaktikā un audzināšanas teorijā, izglītības vadībā un
pedagoăisko pētījumu metodoloăijā un metodikā;
•
lietpratība izglītības, mācību, audzināšanas un personības socializācijas
jēdzienu, principu, procesu, satura un formu izpratnē;
•
spēja izvēlēties un lietot pētniecībā un praktiskajā darbībā metodikas,
analizēt un vispārināt izglītības un pedagoăijas problēmas;
•
spēja saskatīt jaunos izglītību raksturojošas problēmas, prognozēt,
plānot un īstenot to risinājumu.
Praktiskās kompetences raksturo praktiskās darbības pieredzi izglītības un
pedagoăisko problēmu izpētē; profesionālo ētiku; atbilstību un piemērotību
praktiskajai pedagoăiskajai darbībai; spēju veidot komunikāciju un sadarbību ar
kolēăiem; organizēt un vadīt darbinieku grupu profesionālo uzdevumu izpildei.
Praktiskās kompetences ir:
•
spēja savā profesionālajā darbībā analizēt sarežăītus praktiskus
jautājumus un modulēt darbību (saskarsmes, psiholoăija, sociālā psiholoăija,
vispārīgā didaktika, metodoloăija un zinātniski pētnieciskās metodes pedagoăijā,
metodoloăija un zinātniski pētnieciskās metodes psiholoăijā, vērošanas prakse,
pedagoăiskā prakse u.c. studiju kursos);
•
māka praktiski realizēt profesionālos pienākumus – plānot, organizēt,
motivēt, vadīt un kontrolēt pedagoăisko darbību ( audzināšanas teorija un metodika,
pedagoga ētika, kreativitātes pedagoăiskie pamati, valodas kultūra, psiholoăijas
mācīšanas metodika, attīstības psiholoăija, kritiskā domāšana u.c. studiju kursos);
•
spēja strādāt patstāvīgi un komandā, izstrādāt un īstenot projektus,
prognozēt to ietekmi uz vidi un sabiedrību (sociāli psiholoăiskais treniĦš, saskarsmes
psiholoăija, projektu vadība, etnopsiholoăija, pedagoăiskā psiholoăija, ievads
speciālajā pedagoăijā, pieaugušo psiholoăija, projektu izstrāde, ētika, uzĦēmējdarbība
u.c. studiju kursos);
•
organizatoriskās, komunikatīvās, izziĦas darbības un didaktiskās
prasmes (saskarsmes psiholoăija, kreativitātes pedagoăiskie pamati, izglītības vadības
pamati, kognitīvā psiholoăija, sasniegumu motivācija, vispārīgā didaktika, vispārīgā
pedagoăija, psiholoăijas pamati u.c. studiju kursos);
•
tehnoloăiskās prasmes izmantot modernās informācijas tehnoloăijas
saziĦā un praktiskajā darbībā (Informācijas tehnoloăijas pedagoăijā, statistika,
valodas kultūra);
•
māka īstenot un iemiesot profesionālo ētiku darbā un sadzīvē
(Pedagoga ētika, ētika, bērnu tiesību aizsardzība, loăika).
Studiju programmas atbilstību valsts profesionālās augstākās izglītības
standartam skatīt 6. tabulā. Studiju programmas satura atbilstību skolotāja profesijas
standartam skatīt 7. tabulā.
Studiju programmas saturs nodrošina pietiekamu vispārējās un profesionālās
izglītības līmeni, veicina profesionālās kompetences pilnveidošanos, kas dod iespēju
absolventiem iespēju sekmīgi konkurēt darba tirgū.
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Studiju programmas atbilstība valsts profesionālās augstākās izglītības standartam
6. tabula

Studiju programmas apjoms kredītpunktos
Studiju kursi

Vispārizglītojošie
studiju kursi

20 KRP

Nozares teorētiskie
pamatkursi
A daĜa
34 KRP

Informācijas
tehnoloăijas
kursi

2 KRP

Nozares profesionālās
specializācijas kursi
B daĜa
60 KRP
160 KRP
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Prakse

Valsts pārbaudījumi

B daĜa
26 KRP

B daĜa
12 KRP

Brīvās izvēles kursi

C daĜa
6 KRP

7. tabula

Studiju programmas satura atbilstība skolotāja profesijas standartam
Profesijas standartā formulētās zināšanas un to izmantojuma līmenis
(priekšstats/izpratne/lietošana)
Plānošanas posmā: sagatavoties pedagoăiskajam procesam.
Uzdevumi: iepazīt atbilstoša vecumposma audzēkĦu attīstības un mācīšanās
īpatnības; izvirzīt pedagoăisko mērėi darbā ar noteikta vecuma un attīstības
.līmeĦa audzēkĦiem saskaĦā ar izglītības. programmām; piedalīties izglītības
iestādes izglītības .programmu izstrādē un/vai pārzināt to; izvēlēties vai
izstrādāt mācību priekšmetu programmas; plānot darbu mācību stundām un
ārpusklases nodarbībām

Pārzināt mācību un audzināšanas saturu: iepazīt jaunākās atziĦas mācību un
audzināšanas saturā un metodikā; apzināt labāko pedagoăisko pieredzi;
izvērtēt mācību priekšmeta vietu un uzdevumus saskaĦā ar izglītības
standartiem, programmām

Atbilstošie studiju kursi
Ievads studijās
Attīstības psiholoăija
Pedagoăiskā psiholoăija
Vispārīgā didaktika
Audzināšanas teorija un metodika
Vispārīgā pedagoăija
Kritiskā domāšana
Bērnu tiesību aizsardzība
Skolas pedagoăija
Ievads speciālajā pedagoăijā
Drāma, RotaĜas un spēles
Sociālo zinību mācīšanas metodika
Pieaugušo psiholoăija
Izglītības vadības pamati
Pirmā palīdzība negadījumos
Masu pasākumu organizēšana
Pedagoăiskā psiholoăija
Vispārīgā didaktika
Audzināšanas teorija un metodika
Sociālo zinību mācīšanas metodika
Ētika, tās mācīšanas metodika
Psiholoăijas mācīšanas metodika
Prakses
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Organizēt drošu un atbalstošu izglītojošo vidi: ievērot audzēkĦu tiesības un
pienākumus; rūpēties par audzēkĦu drošību un veselību; veidot pozitīvu un
audzēkĦus atbalstošu saskarsmi; ievērot profesionālo ētiku; ievērot higiēnas
prasības un sanitārās normas un darba drošību

Darbības posmā: Nodrošināt audzēkĦu personības izaugsmi; nodrošināt
intelektuālās, emocionālās un sociālās attīstības vienotību; sekmēt audzēkĦu
personības tikumisko īpašību attīstību; veicināt audzēkĦu līdzību, sadarbību
un atbildību pedagoăiskajā procesā; sekmēt audzēkĦu vērtību izglītību; veidot
izpratni par darba dzīvi un karjeras plānošanu; veidot runas un uzvedības
kultūru

Rosināt audzēkĦu zinātkāri un izziĦas intereses, veidot mācīšanās prasmes:
motivēt audzēkĦu mācīšanos;
veicināt audzēkĦu sociālo un mācību prasmju veidošanos; dažādot mācību
metodes formas un tehnoloăijas saskaĦā ar audzēkĦu spējām, mācīšanās
stiliem; izvēlēties mācību aktivitātes, kas padziĜina izziĦas interesi un izpratni

Veselības mācības pamati
Audzināšanas teorija un metodika
Saskarsmes psiholoăija
Sociālā psiholoăija
Ētika
Pedagoga ētika
Atbalsts sniegšana
Bērnu tiesību aizsardzība
Pedagoăiskā psiholoăija
Kreativitātes pedagoăiskie pamati
Veselības mācība, mācīšanas metodika
Prakses
Ievads psiholoăijā
Attīstības psiholoăija
Pedagoăiskā psiholoăija
Saskarsmes psiholoăija
Sociālā psiholoăija
Pieaugušo psiholoăija
Personības psiholoăija
Audzināšanas teorija un metodika
Priekšmetu metodikas
Ētika
Psihes bioloăiskie pamati
Sasniegumu motivācija
Valodas kultūra
Sociāli psiholoăiskais treniĦš
Pedagoăiskās prakses
Pedagoga ētika
Masu pasākumu organizēšana
Pedagoăiskā psiholoăija
Vispārīgā didaktika
Audzināšanas teorija un metodika
Prakses
Saskarsmes psiholoăija
Kritiskā domāšana
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Nodrošināt audzināšanas un mācību procesu: vadīt mācību stundu/nodarbību;
skaidri izklāstīt mācību saturu; * īstenot atbilstību starp mācību stundas
mērėiem, izmantojamajiem līdzekĜiem un sasniedzamajiem rezultātiem;
ievērot toleranci pedagoăiskā procesa diferenciācijā un individualizācijā;
aktivizēt audzēkĦu pašizglītošanās darbību; organizēt un vadīt patstāvīgo
darbu ar audzēkĦiem

Organizēt sadarbību ar vecākiem, skolotājiem, citiem speciālistiem un
sabiedrību: informēt un konsultēt vecākus/aizbildĦus mācību un audzināšanas
jautājumos; iesaistīt vecākus/aizbildĦus, speciālistus un sabiedrību
pedagoăiskajā procesā

Novērtēšanas posmā: Izvērtēt audzēkĦu sasniegumus; vērtēt audzēkĦu
mācību sasniegumus, to dinamiku; veidot un attīstīt audzēkĦu pašvērtējuma
prasmes; vērtēt audzēkĦu personības izaugsmi

Mācību priekšmetu metodikas
Pedagoăiskā psiholoăija
Atbalsts sniegšana
Drāma
RotaĜas un spēles
Sociālā psiholoăija
Kognitīvā psiholoăija
Interaktīvas darba metodes
Vispārīgā didaktika
Psiholoăijas pamati
Sasniegumu motivācija
Mācību priekšmetu metodikas
Audzināšanas teorija un metodika
Saskarsmes psiholoăija
Pedagoăiskā psiholoăija
Pedagoăiskā prakse
Metodoloăija, zinātniski pētnieciskās metodes pedagoăijā
Metodoloăija, zinātniski pētnieciskās metodes psiholoăijā
Interaktīvās darba metodes
Audzināšanas teorija un metodika
Veselības mācība, mācīšanas metodika
Pedagoăiskā psiholoăija
Vispārīgā didaktika
Ăimenes psiholoăija
Atbalsta sniegšana
Saskarsmes psiholoăija
Pedagoăiskās prakses
Valodas kultūra
Pieaugušo psiholoăija
Pedagoga ētika
Izglītības filozofija
Vispārīgā didaktika
Pedagoăiskā psiholoăija
Audzināšanas teorija un metodika
Kognitīvā psiholoăija
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Izvērtēt savu profesionālo darbību: analizēt izvēlēto mācību līdzekĜu
atbilstību audzēkĦu spējām un izglītības mērėiem; analizēt savu darbību ar
audzēkĦiem un tās rezultātus; izvērtēt un pilnveidot savu profesionālo
meistarību

Vispārīgās prasmes: Prasme plānot savu un audzēkĦu darbu; prasme izvirzīt
mērėus un plānot to sasniegšanu; izstrādāt vai izvēlēties mācību programmas;
izvēlēties mācību un audzināšanas līdzekĜus; izvēlēties vai veidot mācību
metodiskos materiālus; organizēt mācību vidi; noteikt audzēkĦu individuālās
īpatnības

Prasme organizēt mācību un audzināšanas darbu saskaĦā ar izvirzītajiem
mērėiem un uzdevumiem: saskarsmes prasmes; prasmes strādāt komandā;
radoši organizēt mācību un audzināšanas darbu; izmantot dažādus mācību un
audzināšanas līdzekĜus; noteikt un risināt problēmsituācijas; sadarboties ar
vecākiem kolēăiem, sabiedrību; motivēt un vadīt audzēkĦu darbu; pētīt
audzēkĦu personības attīstību; mācīt mācīties

Attīstības psiholoăija
Personības psiholoăija
Vispārīgā didaktika
Pedagoăiskā psiholoăija
Audzināšanas teorija un metodika
Vispārīgā pedagoăija
Psiholoăijas mācīšanas metodika
Ētika, Pedagoga ētika
Kreativitātes pedagoăiskie pamati
Vispārīgā didaktika
Audzināšanas teorija un metodika
Mācību priekšmetu metodikas
Izglītības vadības pamati
Pedagoăiskā psiholoăija
Saskarsmes psiholoăija
Studiju darbi
Brīvās izvēles kursi
Kognitīvā psiholoăija
Kritiskā domāšana
Personības psiholoăija
Ievads speciālajā pedagoăijā
Sociālā psiholoăija
Vispārīgā didaktika
Audzināšanas teorija un metodika
Mācību priekšmetu metodikas
Pedagoăiskās prakses
Veselības mācība, mācīšanas metodika
Pedagoăiskā psiholoăija
Saskarsmes psiholoăija
Sociālā psiholoăija
Sociāli psiholoăiskais treniĦš
Informācijas tehnoloăijas izglītībā
Studiju darbi
Brīvās izvēles kursi
Atbalsta sniegšana
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Prasme izvērtēt un veicināt audzēkĦa izaugsmi un mācību sasniegumus, sava
darba efektivitāti: veikt pedagoăisko darbības analīzi; pilnveidot savu
profesionālo meistarību; pamatot savu un respektēt citu viedokli; informēt par
sava darba rezultātiem; izstrādāt radošus projektus, veikt pētniecisko darbību;
novērtēt audz. mācību sasniegumus; attīstīt audzēkĦu pašnovērtēšanas
prasmes

Specifiskās prasmes: sadarboties ar darba devējiem profesionālajā jomā;
saistīt mācību procesa teorētisko un praktisko darbu, teoriju ar praktisko
darbību nozarē; atsegt saikni starp karjeras izaugsmes iespējām un apgūstamo
izglītības programmu izvēlētajā nozarē

Zināšanas: Valsts izglītības sistēmas un skolotāju darbību reglamentējošie
dokumenti un darba likumdošana; bērnu tiesību aizsardzība

Pedagoăija un psiholoăija: mācīšanās un mācīšanas teorija un metodika;
audzināšanas darbība jeb klasvadība; mācību organizācija;

Kritiskā domāšana
Audzināšanas teorija un metodika
Pedagoăiskā psiholoăija
Attīstības psiholoăija
Saskarsmes psiholoăija
Mācību priekšmetu metodikas
Vispārīgā didaktika
Prakses
Sasniegumu motivācija
Kreativitātes pedagoăiskie pamati
Projektu izstrāde
Audzināšanas teorija un metodika
Pedagoăiskā psiholoăija
Attīstības psiholoăija
Saskarsmes psiholoăija
Mācību priekšmetu metodikas
Pedagoăiskās prakses
Sasniegumu motivācija
Kreativitātes pedagoăiskie pamati
Valodas kultūra
Svešvaloda
Mūsdienu latviešu valoda
Informācijas tehnoloăijas pedagoăijā
Pedagoăiskās domās attīstība pasaulē un Latvijā
Izglītības filozofija
UzĦēmējdarbība
Ētika
Grāmatvedība
Vispārīgā pedagoăija
Ievads studijās
Bērni tiesību aizsardzība
Izglītības filozofija
Nevalstisko organizāciju darbība
Vispārīgā didaktika
Audzināšanas teorija un metodika
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sasniegumu vērtēšana un pašnovērtējuma veikšana; mācību vides
organizācija; saskarsmes un sadarbības veicināšana; pedagoăisko pētījumu
metodes; psiholoăija (vispārīgā, attīstības, personības, sociālā); speciālā
pedagoăija; nozaru pedagoăija; vecuma fizioloăija

Mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozare: mācību priekšmets;
mācību priekšmeta didaktika; mācību satura integrācijas pamati

Pedagoăiskā psiholoăija
Attīstības psiholoăija
Veselības mācība, mācīšanas metodika
Sociālās zinībās, mācīšanas metodika
Attīstības psiholoăija
Ăenētika
Psihes bioloăiskie pamati
Psiholoăijas pamati
Saskarsmes psiholoăijas
Sociālā psiholoăija
Etnopsiholoăija
Pieaugušo psiholoăija
Vispārīgā pedagoăija
Personības psiholoăija
Kritiskā domāšana
Psiholoăijas mācīšanas metodika
Ievads psiholoăijā
Saskarsmes psiholoăija
Sociālā psiholoăija
Attīstības psiholoăija
Metodoloăija, zinātniski pētnieciskās metodes pedagoăijā
Metodoloăija, zinātniski pētnieciskās metodes psiholoăijā
Etnopsiholoăija
Pieaugušo psiholoăija
Personības psiholoăija
Psiholoăijas pētniecības metodes
Psihes bioloăiskie pamati
Psiholoăijas vēsture
Ăimenes psiholoăija
Kognitīvā psiholoăija
Veselības mācība, mācīšanas metodika
Sociālo zinību pamati, mācīšanas metodika
Ekonomikas teorija un metodika
Ētika, tās mācīšanas metodika
Civilzinības
Masu pasākumu organizēšana
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Valodas un komunikācija: informācijas tehnoloăijas; valsts valoda un
svešvalodas; saskarsmes psiholoăija

Sociālās zinības: ētika; izglītības vadība; loăika; kultūras vēsture; vēsture;
fizioloăija; ekonomikas pamati; vides un veselības izglītība

Veselīgs dzīves veids: sports; veselīgs uzturs; personīgā higiēna; atkarību
profilakse

Vasaras nometĦu organizēšana
Nevalstisko organizāciju darbība
Informācijas tehnoloăijas izglītībā
Mūsdienu latviešu valoda
Valodas kultūra
Svešvalodas
Saskarsmes psiholoăija
Sociālā psiholoăija
Ētika, Pedagoga ētika, Ētika, tās mācīšanas metodika
Loăika
Ăenētika, Psihes bioloăiskie pamati
Sociālo zinību pamati
Ekonomikas teorija un metodika
Civilzinības
Veselības mācība, mācīšanas metodika
Filozofija
Izglītības filozofija
Brīvā izvēle
Praktikums sportā
Sociāli psiholoăiskais treniĦš
Veselības mācība, mācīšanas metodika
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6.2. Studiju programmas salīdzinājums ar citām Latvijas un Eiropas
valstu radniecīgām programmām
Profesionālās otrā līmeĦa augstākās izglītības bakalaura studiju programma
“Psiholoăijas skolotājs” izstrādāta, balstoties uz Liepājas Pedagoăijas akadēmijā
realizējamo profesionālās izglītības programmu “Psiholoăijas skolotājs” un salīdzinot
to ar radniecīgām studiju programmām Latvijā un citās Eiropas valstīs. Latvijā
psiholoăijas skolotāja kvalifikāciju ir iespējams iegūt Liepājas Pedagoăijas
akadēmijā, Latvijas Universitātē, Rīgas Pedagoăijas un Izglītības vadības augstskolā.
Salīdzinot Psiholoăijas skolotāja studiju programmu ar minētajām radniecīgajām citu
Latvijas augstskolu programmām, var secināt, ka kopumā līdzīgs ir gan studiju saturs
un organizācija, gan teorētisko un praktisko zināšanu nodrošināšana, gan studiju
ilgums. No citām Eiropas valstīm LPA piedāvātā studiju programma ir salīdzināta ar
Hildesheimas Universitātes (Vācija), Minhenes Ludviga Maksimiliāna Universitātes
(Vācija), Stokholmas Universitātes (Zviedrija) piedāvātajām pedagoăijas un
psiholoăijas studiju programmām.

8. tabula
Liepājas Pedagoăijas
akadēmija

Rīgas Pedagoăijas un izglītības
vadības augstskola (Latvija)

Psiholoăijas skolotājs

Psiholoăijas skolotājs

Psiholoăijas skolotāja
kvalifikācija un profesionālais
bakalaura grāds izglītībā
Studiju kursi A,B,C daĜas

Sociālo zinātĦu bakalaurs
psiholoăijā, psiholoăijas
skolotājs
Studiju kursi A,B,C daĜas.

4 gadi
Psiholoăijas mācīšana
vidusskolā

4 gadi
Psiholoăijas mācīšana
vidusskolā

Psiholoăijas pamati, saskarsmes
psiholoăija, psiholoăijas
vēsture, attīstības psiholoăija,
saskarsmes, psiholoăija,
vispārīgā pedagoăija,
metodoloăija un zin. pētniec.
metodes pedagoăijā,
metodoloăija un zin. pētniec.
metodes psiholoăijā vispārīgā
didaktika, psihes bioloăiskie
pamati, ăenētika, kognitīvā
psiholoăija, pieaugušo
psiholoăija, saskarsmes treniĦš,
atbalsta sniegšana, loăika,
statistika, skolas pedagoăija

Ievads psiholoăijas studijās,
vispārīgā psiholoăija,
psiholoăijas vēsture, personības
psiholoăija, eksperimentālā
psiholoăija, attīstības
psiholoăija, matemātiskā
statistika, ăenētikas pamati,
sociālā psiholoăija,
psihodiagnostikas pamati,
psihologa darba ētika, zinātniskā
pētījuma metodoloăija
psiholoăijā, ievads psihiatrijā,
psihosomatiskā medicīna,
klīniskā psiholoăija
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Minhenes Ludviga
Maksimiliāna Universitāte
(Vācija)
Ăimnāzijas skolotājs ar izvēles
specialitāti skolu psiholoăijā
Skolotāja kvalifikācija, skolu
psiholoăija (gan psiholoăijas
mācīšana, gan skolu psihologs)
Visi studiju kursi obligāti, var
papildus diviem izvēlētajiem
studiju priekšmetiem izvēlēties
vēl trešo.
4,5 gadi (9 semestri)
Divu izvēlētu (papildus vēl
trešā) priekšmetu mācīšana
ăimnāzijā un konsultatīvais
darbs.
Vispārīgā pedagoăija, skolu
pedagoăija, pedagoăiskā
psiholoăija, apdāvinātības
teorija, apmācības psiholoăija,
attīstības psiholoăija, ieskats
pedagoăiski – psiholoăiskajā
diagnostikā, diferenciālā
psiholoăija, sociālā psiholoăija,
metodika un statistika,
fizioloăija un bioloăija
psiholoăijas aspektā, attiecīgo
specialitāšu didaktikas studijas

Tabulā minēto un tālāk tekstā aprakstīto studiju programmu satura analīze
pierāda, ka tas ir radniecīgs, bet tajā ir vērojamas atšėirības. Tās nosaka studiju
programmas specifika, piemēram, Stokholmas Universitātē piedāvātā studiju
programma ir psiholoăijā vispār, bet LPA studiju programma „Psiholoăijas skolotājs”
sagatavo nākamos psiholoăijas skolotājus. Tāpēc LPA studiju programmā nav,
piemēram, tādu studiju disciplīnu kā „Psiholoăiskās korekcijas metodes” u.tml., kas
nepieciešamas psihologa – praktiėa sagatavošanā. Salīdzinot prakšu saturu un
organizāciju, var secināt, ka vairāk kopīga ir ar Hildesheimas Universitātes studiju
programmu, mazāk – ar Stokholmas Universitāti. Apjoma ziĦā līdzīgs ir prakses
modelis LPA, Hildesheimas un Stokholmas Universitātē, bet no satura viedokĜa –
Stokholmas Universitātē studentu prakse ir orientēta uz psihologa darba specifiku, Bet
LPA – uz skolotāja darbu. Studiju kursu praktisko realizāciju, darba metodes
auditorijā, studentu patstāvīgā darba organizēšanā u.tml. bija iespējams salīdzināt ar
Hildesheimas Universitāti, jo ir notikusi docētāju apmaiĦa starp minētajām
augstskolām. LPA psiholoăijas skolotāju studiju programmā strādājošā Pedagoăijas
fakultātes lektore V. TrumsiĦa ir docējusi lekciju ciklu Hildesheimā ( 2002), savukārt
Hildesheimas Universitātes profesori R. Keks, H. Lorencs, H. Aselmeiers ir vadījuši
lekciju un praktisko nodarbību ciklus LPA (2001.-2007.). Var secināt, ka docētāju
darba metodes studiju disciplīnu docēšanā, studentu darba organizēšanā un zināšanu
vērtēšanā ir radniecīgas, tās ir aprakstītas studiju programmas „Psiholoăijas skolotājs”
pašnovērtējuma ziĦojumā.
LPA studiju programmas „Psiholoăijas skolotājs” studentes (L. Ansone, I.
Tālberga) ir vienu semestri studējušas Hildesheimas Universitātē, un Hildesheimas
Universitātes docētāju un atbildīgā par studentu apmaiĦu – prof. H. Lorenca atzinums
ir, ka LPA studenti ir kompetenti un spējīgi iekĜauties Hildesheimas Universitātes
studiju procesā.
Atšėirībā no LPA, Hildesheimas Universitātes studiju programmas studenti
kārto 2 Valsts pārbaudījumus: pēc 4. un pēc 8. semestra.
Salīdzinot var konstatēt, ka gan Latvijas, gan Eiropas valstu skolotāju
sagatavošanas programmās līdzīgs ir studiju programmu saturs, pamatprincipi un
studiju ilgums, bet atšėirības vērojamas studiju procesa organizācijas ziĦā. Kopumā
var atzīt, ka LPA piedāvātā studiju programma „Psiholoăijas skolotājs” atbilst Eiropas
Savienības valstu universitātēs realizētajām studiju programmām, tādējādi tiek
nodrošināts mērėis sagatavot speciālistus, kuri ir konkurētspējīgi Eiropas darba tirgū.

6.3. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem
gadiem

Latvijas tautsaimniecības attīstības pamatā ir cilvēku zināšanas un to
pielietojums darba tirgū. NeatĦemama studiju kvalitātes uzlabošanas sastāvdaĜa ir
darba devēju aptaujas, ko pieprasa, ne tikai Ministru Kabineta noteikumi par studiju
programmu licenzēšanas un akreditāciju kārtību, bet arī LPA kvalitātes vadības
sistēma.
Lai studiju programmas absolventiem būtu labākas iespējas iegūt darbu, tika
mainīta studentu specializācija no veselības mācību skolotāja uz sociālo zinību
skolotāju. 2007.gada 24.maija Licencēšanas komisijas lēmums (protokols Nr.38)
akceptēt izmaiĦas kvalifikācijā – aizstāt „veselības mācības skolotājs” ar „sociālo
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zinību skolotājs” – un izsniegt atbilstošu licence ar derīguma termiĦu līdz 2010.gada
24.maijam.
2008. gada 8. aprīlī fokusgrupā piedalījās Liepājas pilsētas un rajona izglītības
nozares darba devēji, kas:
1. ir darba devējs vai profesionāli nacionālās arodorganizācijas vai Valsts
Trīspusējās padomes pārstāvis noteiktā sfērā;
2. ir tiesīgs pārstāvēt uzĦēmumu, pašvaldības vai valsts iestādi (vai tās aăentūru,
struktūrvienību), nevalsts organizāciju;
3. darba devēja galvenās darbības aktivitātes ir dislocētas Kurzemes reăionā;
4. ir darba devējs LPA pēdējo 3 gadu absolventiem, vai var par tādu kĜūt
turpmākajos 6 gados; profesionālām nacionālām arodorganizācijām šādas
prasības netiek izvirzītas

Fokusgrupā tika diskutēts par šādiem jautājumiem:
1. Kādas ir darba devēju prasības noteiktās jomas studiju programmu
absolventiem?
2. Kādas ir nozares attīstības prognozes, kā tās var ietekmēt procesi ekonomikā,
politikā, Eiropas Savienībā?
3. Kādas gaidas ir darba devējiem no augstskolas?
4. Kādām praktiskām iemaĦām ir jābūt noteiktās jomas studiju programmu
absolventiem?
5. Cik ātri noveco zināšanas noteiktā jomā; ar kādu regularitāti tās ir jāatjauno?
6. Kādas prasmes un kompetences ir jāpārvalda noteiktās jomas studiju
programmu absolventiem?
7. Kāda ir darba algas likme un, kā tā varētu attīstīties turpmāk?
8. LPA absolventu stiprās un vājās puses?
9. Kāda loma ir augstākās izglītības iestādēm Liepājā, sagatavojot speciālistus
darba tirgum?
Īpaša uzmanība diskusijā tika pievērsta pedagoăisko studiju programmu prakšu
organizēšanas jautājumiem.
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7. Studējošie
7.1. Studējošo skaits programmā
Uz 2008. gada 1. martu – 26 studenti
7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits
– 6, no tiem uz budžeta vietām – 5, maksas studijās – 1.
7.3. Absolventu skaits
2006./07. studiju gadā – 14 absolventi;
2007./08.studiju gadā – 7 absolventi.
7.4. Studējošo aptaujas un to analīze
Studentu piesaiste studiju procesa organizācijā un pilnveidošanā LPA ir
daudzveidīga, studenti iesaistās Studentu pašpārvaldes darbībā, akadēmisko grupu
vecāko institūcijā. Studenti piedalās studiju procesa kvalitātes analīzē un vērtēšanā,
pievēršot uzmanību jautājumiem par studiju programmas struktūru, metodiskajiem
paĦēmieniem, par studentu patstāvīgā darba organizēšanu, par lekciju un citu darba
formu īpatsvaru. 2007.un 2008.gada anketēšanas rezultātus skatīt tālāk tekstā.
Studiju programmas „Psiholoăijas skolotājs” 1. – 4. kursa studentu aptaujas rezultāti:
1. Dominē pozitīva attieksme pret studijām.
2. Studiju programmu izvēles motīvs ir interese par psiholoăiju.
3. Studiju procesa organizāciju studenti vērtē pozitīvi un ierosina vēlamos
uzlabojumus – lekcijas plānot kompakti, precizēt patstāvīgā darba
uzdevumus.
4. Studentiem ir interese par studiju priekšmetiem, intereses ir selektīvas
5. Lielā mērā studenti pozitīvi vērtē lekciju izkārtojumu, dažreiz
neapmierinātība ir saistīta ar lekciju skaitu.
6. Praktiskās nodarbības ir novērtētas pozitīvi. Neapmierinātība ir saistīta
ar to, ka nodarbību skaits dažreiz ir nepietiekams. Patstāvīgā darba
apjoms lielāks.
7. Mācībspēku kvalifikācija tiek vērtēta kā pietiekama.
8. Studenti izmanto LPA bibliotēkas resursus patstāvīgo darbu
gatavošanai, tāpat izmanto arī citu Latvijas bibliotēku resursus.
9. Savukārt 4. kursa studenti uzskata, ka patstāvīgā darba slodze varētu
būt lielāka.
10. Studenti ir apmierināti ar prakses organizāciju, viĦiem ir interese par
praksi, līdz ar to viĦi izvirza vēlamos uzlabojumus un priekšlikumus.
11. Dominē studiju programmas kvalitātes vērtējums – pietiekama.
12. Par vērtīgāko ieguvumu studiju laikā studenti uzskata zināšanas,
sociālās prasmes un iemaĦas, draugi, izpratni par sevi.
Anketēšanas rezultāti detalizēti atspoguĜoti nepievienotajā pielikumā par 2006./07. un
2007./08. studiju gadu.
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7.5. Absolventu aptaujas un to analīze
LPA 2006.un 2007. gada pilna laika studiju absolventu aptaujas rezultāti
Aptauja tika veikta no 2007. gada 20.augusta līdz 1.oktobrim
Aptaujā piedalījušies 182 LPA absolventi (91 %) , no tiem 4, 4% studiju programmas
Psiholoăijas skolotājs absolventi.
Kopā aptaujā piedalījās astoĦi studiju programmas Psiholoăijas skolotājs absolventi.
Sfēras, kurās strādā absolventi:
Izglītības sfērā – 2, kultūras un mākslas sfērā – 1, nevalstiskajās organizācijās – 3,
valsts pārvaldē un aizsardzībā– 1 absolvents.
Viens absolvents strādā Jūrmalā, 6 – Liepājā, 1 – Liepājas rajonā.
Absolventu apmierinātība ar teoriju studiju laikā:
labi – 5, apmierinoši – 3.
Absolventu apmierinātība ar praksi studiju laikā:
teicami – 1, labi – 5, apmierinoši – 2.
Zināšanu atbilstība darba tirgus prasībām:
apmierinoši – 3, labi – 4, vāji – 1.
Absolventu apmierinātība ar izglītību kopumā:
daĜēji apmierināti – 5, pilnīgi apmierināti – 3.
Kas no iegūtām zināšanām noder darbā:
analītiskā domāšana -1,
darbs studējošo pašpārvaldē – 1,
komunikācijas prasmes – 1,
praktiskās iemaĦas – 1,
teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas – 1,
teorētiskās zināšanas – 1,
zināšanas psiholoăijā – 1,
nekas – 1.
Kādas zināšanas pietrūkst darbā:
nav atbildes – 2,
nevar atbildēt – 3,
pārvaldības zināšanas – 1,
specifiskas zināšanas, kas jāapgūst darbā – 1,
zināšanas psiholoăijā – 1.
Vai ir nepieciešams lekciju optimāls plānojums:
jā – 7,
nav atbildes – 1.
Vai ir nepieciešama savlaicīga informācija par izmaiĦām lekciju sarakstos:
jā – 4,
nav atbildes – 4.
Vai ir nepieciešama prakses apjoma palielināšana:
jā – 1,
nav atbildes – 7.
Vai ir nepieciešama patstāvīgā darba apjoma palielināšana:
jā – 4,
nav atbildes – 4.
Vai ir nepieciešams uzlabot mācībspēku disciplīnu:
jā – 3,
nav atbildes – 5.
Vai ir nepieciešams vairāk studiju materiālu un grāmatu bibliotēkā:
jā – 3, nav atbildes – 5.
Vai ir nepieciešams vairāk darbs ar informācijas tehnoloăijām:
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jā – 3,
nav atbildes – 5.
Vai ir nepieciešams vairāk svešvalodu studijas:
jā – 8.
Vai ir nepieciešami jauni mācībspēki:
jā – 4,
nav atbildes – 4.
Vai ir nepieciešamas jaunās studiju metodes:
jā – 3,
nav atbildes – 5.
Ieteikumi LPA kvalitātes uzlabošanai:
lekcijas moduĜos – 1,
nav atbildes – 7.
Vai patlaban studē, kur:
Juridiskā koledžā – 2,
LPA – 1,
LSPA – 1,
nav atbildes – 4.
Vai plāno studēt:
LPA – 3,
LU – 1,
Lutera akadēmijā – 1,
nav atbildes – 3.
Secinājumi
1. Absolventu karjeras aptaujas rezultāti parāda Psiholoăijas skolotāju studiju programmas
absolventu profesionālo izaugsmi un iesaistīšanos mūžizglītībā, Ĝauj izstrādāt priekšlikumus
absolventu monitoringa izveidošanai.
2. Lielākā daĜa absolventu strādā Liepājā un Liepājas rajonā.
3. Absolventi ir apmierināti ar studiju programmā apgūto teoriju un veikto praksi.
4. Zināšanu atbilstība darba tirgus prasībām tiek vērtēta kā laba.
5. Absolventu apmierinātība ar izglītību kopumā studiju programmā tiek vērtēta – daĜēja
apmierinātība acīmredzot šāds vērtējums saistāms ar skolotāja profesijas prestižu sabiedrībā.
6. Kā nepieciešamu absolventi norāda lekciju optimālu plānojumu. Perspektīvā tas ir
realizējams studiju kursu apguvei moduĜos.
7.Tiek atzīmēta nepieciešamība par savlaicīgas informācijas saĦemšanu par izmaiĦām lekciju
sarakstos. Problēma ir reāli atrisināma, ievietojot aktualitātes LPA mājas lapā. Informācijas
apritē aktīvi iesaistāmi grupu vecākie.
8. Absolventu aptaujas veikšanas gaitā identificējamas sakarības starp iegūto profesiju,
absolvēto mācību iestādi un panākumiem darba tirgū. LPA absolventu aptaujas rezultāti Ĝauj
izdarīt secinājumus par absolventu iespējām un grūtībām iekĜauties darba tirgū iegūtajā
specialitātē, identificēt šėēršĜus un izstrādāt pasākumu sistēmu šėēršĜu novēršanai.
9. Veiktās aptaujas rezultātā jāizstrādā vēlamais datu vākšanas modelis, jāsniedz priekšlikumi
iesaistīto institūciju optimālai sadarbībai un nepieciešamās informācijas plūsmas
nodrošināšanai augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventu profesionālās darbības
monitoringam.
10. Nepieciešams noskaidrot iemeslus, kāpēc studiju programmas absolventi nestrādā iegūtajā
profesijā, kā arī - cik daudz jauno absolventu turpina mācības un pēc kāda izglītības profesiju
standarta. Vēlams arī apzināt un precizēt, kādus papildu kursus absolventi apmeklē pēc LPA
absolvēšanas, lai veicinātu savu konkurētspēju darba tirgū. Izpētīt absolventu alternatīvos
karjeras attīstības ceĜus.
11. Kopumā absolventi ir apmierināti ar sagatavotību darba tirgum. Perspektīvā jādomā par
svešvalodu intensīvākas apguves nodrošināšanu studiju procesā, par studentu patstāvīgā darba
sistēmas nostiprināšanu, lekciju, nodarbību plānošanu un realizēšanu moduĜos.
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7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studējošo līdzdalībai studiju procesa organizēšanā un pilnveidošanā ir būtiska
nozīme, pašlaik studenti šajā procesā vairāk tiek iesaistīti izvērtēšanas fāzē
(anketēšana, sarunas ar studentiem). Studentu priekšlikumi ir saistīti ar
organizatoriskiem aspektiem (pārbaudījumu grafiks, nodarbību izkārtojums,
pedagoăisko prakšu organizācija u.tml.). Prakses konferencēs izteiktie priekšlikumi
tiek realizēti, pārdomājot un pilnveidojot prakses uzdevumus. Studenti darbojas
Pedagoăijas fakultātes domē, Studentu padomē, kā arī studiju programmas
pašnovērtējuma izstrādes darba grupā (Alise AkmentiĦa).
Vecāko kursu studenti palīdz 1.kursa studentiem adaptēties akadēmijā, kas ir
svarīgs priekšnosacījums veiksmīgām studijām. Savukārt katru gadu pirmā kursa
studenti plāno un organizē 4. kursam Pēdēja zvana pasākumu.
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8. Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums
8.1. Akadēmiskā personāla skaits
Studiju programmas realizācijā iesaistīt 37 docētāji, no tiem 1 profesors – A.
Samuseviča; 5 asociētie profesori – I. Miėelsone, A. Līdaka, L.Lauze, Ā. Ptičkina, D.
Celma. Studiju programmā strādā 16 zinātĦu doktori, 18 maăistri, 5 doktoranti –
D.Bethere, U.DrišĜuks, S.Lanka, Ā.Orlovskis, D.Skudra.
Studiju programmu realizē 5 ievēlēti asistenti, 13 ievēlēti lektori, 10 ievēlēti
docenti, un, kā jau tika minēts, 5 asociētie profesori un 1 profesors.
Studiju programmas realizācijā ir iesaistīti 34 LPA ievēlēti docētāji, 3
pieaicinātie docētāji, vieslektori no citām Latvijas un ārvalstu (pēc iespējām)
augstākās izglītības institūcijām, piemēram, no Rēzeknes augstskolas un
Hildesheimas universitātes Vācijā.
Programmas realizācijā ir piesaistīti daži atbilstošas kvalifikācijas speciālisti,
piemēram, prakšu laikā kā priekšmetu metodiėi tiek piesaistīti skolu skolotāji.
8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija
Docētāju profesionālā un zinātniskā kvalifikācija ir atbilstoša studiju
programmas mērėiem un uzdevumiem. Studiju programmu apkalpo profilējošās
Psiholoăijas katedras 3 psiholoăijas doktori, 2 psiholoăijas maăistri, 1 pedagoăijas
maăistrs. Jaunie docētāji no citām katedrām studē doktorantūrā vai maăistrantūrā. Lai
paaugstinātu savu kvalifikāciju, mācībspēki iesaistās dažādos LPA un citu augstskolu
organizētajos kursos un piedalās konferencēs.
SaskaĦā ar iepriekšējās studiju programmas akreditācijas komisijas ekspertu
ziĦojumiem studiju programmas attīstībai jādomā par Latvijas un citu valstu
augstskolu vieslektoru piesaisti studiju programmas realizēšanā. 2006.gadā lektore,
pedagoăijas maăistre Dace Visocka no Rēzeknes augstskolas realizēja studiju kursu
„Komunikācija mūzikā un dejā”. 2006.gada decembrī vieslektori no Hildesheimas
Universitātes Vācijā V.Keks lekcijas „Skolas kultūra un kvalitāte” un profesors
Herberts Asselmeiers lekcijas „Organizāciju pedagoăija”.
Studiju programmā “Psiholoăijas skolotājs” strādājošie mācībspēki aktīvi ir
iesaistījušies dažādos projektos (Baltijas – ZiemeĜvalstu, Latvijas – Dānijas,
Tempus, Erasmus, Sorosa fonda u.c.), granta izstrādē. Rezultāti apkopoti LPA
izdotajā ikgadējā Pārskatā par pētniecības darbu.
Studentu zinātniskais darbs gan saturiski, gan organizatoriski tiek plānots
atbilstoši studiju programmas prasībām. Galvenās studējošo zinātniskā darba formas
ir referāti, projekti, trīs studiju darbi un bakalaura darbs. Studenti piedalās ikgadējās
studentu zinātniskajās konferencēs LPA .
8.3. Doktori vai profesori

Studiju programmā strādā 43 % zinātĦu doktori (16 no 37); 16 % profesori un
asociētie profesori (6 no 37).
8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības
politika nākamajiem 6 gadiem
Mācībspēku zinātniskās un profesionālās kvalifikācijas pilnveide LPA notiek
atbilstoši Augstskolu likumā noteiktajām prasībām. Par zinātniskās un profesionālās
kvalifikācijas pilnveidi un tās atbilstību ieĦemamā amata prasībām ir atbildīgs katrs
mācībspēks personīgi.
Profesionālās kvalifikācijas kursos ESF projektā „Pedagogu tālākizglītības
kursu „Latvijas pedagoăisko augstskolu mācībspēku profesionālo kompetenču
pilnveide zinātniskās pētniecības jomā” satura vadlīnijas” (projekta Nr. VPD
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1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0151/0164)
piedalījušās
A.Līdaka,
I.Neimane,
A.Samuseviča.
Perspektīvā plānotas aizstāvēt doktora disertācijas (D.Skudra, D.Bethere,
D.Žeime). Mg.paed. D. Skudra ir LPA pedagoăijas nozares doktorante. Pētniecības tēma
SaziĦas procesa modelēšana – skolēnu komunikatīvās pieredzes attīstības līdzeklis 1. – 3. klasē
(vadītāja – asoc.prof. Ā. Ptičkina). Veikts izmēăinājuma eksperiments, analizēti un apkopoti
iegūtie rezultāti. Tie aprobēti referātos 2 starptautiskās konferencēs (Liepājā, ŠauĜos) un
vienā zinātniskā rakstā (sk. pārskata III un IV daĜu). Mg.paed. Svetlana Lanka ir Daugavpils
Universitātes doktorante. Promocijas pētījuma tēma – Vizuālā komunikācija sociālā pedagoga
profesionālajā praksē.

8.5. Zinātniskie pētījumi un jaunrade
Studiju programmā strādājošie docētāji aktīvi piedalījušies vairākos izglītības
projektos: Izglītības attīstības centra un Sorosa fonda – Latvija projektā Kritiskās
domāšanas prasmju attīstīšana augstskolā; Sorosa fonda – Latvija projektā Atvērtā
skola; starptautiskajā projektā ECMA (Konsultēšana Eiropas multikulturālā izglītības
vidē); Skolu atbalsta centra un Sorosa fonda – Latvija starptautiskajā EAST projektā
Shared Values, Shared Cultures ( A. Samuseviča, I. StrazdiĦa).
A.Līdaka strādājusi 2 starptautiskajos izglītības projektos: ERASMUS
projektā (Ungārija, Anglija, Latvija, Lietuva, Portugāle, Slovākija) Izglītības
vajadzības mainīgajā Eiropā (LPA koordinatore) un ZiemeĜvalstu projektā
Mācīšana un mācīšanās mainīgā Eiropā (Dānija, Zviedrija, Latvija).
D.Bethere, A. Līdaka piedalījušās ZiemeĜvalstu koordinētajā starptautiskajā
projektā Skola visiem par pedagogu sagatavošanu bērnu ar speciālajām vajadzībām
integrētās izglītošanas nodrošināšanai, darbojas Latvijas Nedzirdīgo savienības
projektos par latviešu nedzirdīgo zīmju valodas izpēti un tematisko vārdnīcu izveidi.
V.Zēlerte ir piedalījusies Igaunijas un Zviedrijas organizētajās ăimenes
psihoterapeitu sagatavošanas studijās.
L.Lauze ir Liepājas koordinatore Sabiedrības integrācijas fonda grantu
programmas Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā zinātniskajā projektā
Valodas vajadzību un lietojuma izpēte Liepājā, piedalās Baltijas valstu un Bristoles
universitātes sadarbības projektā Baltic Language and Integration Network par
valodas lietojuma sociolingvistiskajiem aspektiem.
A. Līdaka, A.Samuseviča, I.StrazdiĦa no 2006. gada līdz 2008. gada augustam
darbojas Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas aăentūras Eiropas Savienības
struktūrfonda nacionālās programmas projektā „Pedagogu tālākizglītības metodiskā
tīkla nodrošinājuma izveide”.
2007.gadā ir dibināts LPA Izglītības zinātĦu institūts, A.Līdaka – IZI
direktore, kurā zinātniski pētniecisko darbu veic Dina Bethere, O.Glikasa, S.Lanka,
D.OĜukalne, Ā.Orlovskis, A.Samuseviča, I.StrazdiĦa.
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas organizētā konferencē „Pedagoăija: teorija
un prakse” 2007. gada 8. jūnijā piedalījās 6 studiju programmas realizācijā iesaistītie
docētāji (16 %). Tie ir: B.Vikmane („Pirmsskolas izglītības skolotāju profesionālā
sadarbība bērnu muzikālās attīstības sekmēšanā: problēmas un risinājumi”),
A.Samuseviča („Audzināšana: sociālā mijiedarbība un kvalitāte”), A.Līdaka
(„Vērtībizglītības realizācijas daži aspekti”), D.Skudra („SaziĦas procesa modelēšanas
iespējas 1. klasē”), D.Bethere („Konsultēšana speciālajā izglītībā”), I.Miėelsone
(„Sadarbīgās mācīšanās problēmas izglītībā”).
Piedalīšanās citās Latvijas augstskolu un institūciju organizētās konferencēs:
LPA un ŠauĜu Universitātes 5. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Teacher`s
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Training in the 21st Century: Changes and Perspectives” 2006.gada 26.oktobrī
piedalījās 5 studiju programmā strādājošie docētāji: D.Bethere, A. Līdaka, I.Neimane,
A. Samuseviča, B.Vikmane (13%).
Piedalīšanās starptautiskajās konferencēs un semināros ārzemēs:
I.Miėelsone –
•
starptautiski zinātniskā konference „Learning Regions –
Learning Cities” Rovaniemi, Somijā 2007. gada 18. -20 janvārī. Referāta
temats „In-service Courses as a Means for Regenerating Teacher`s
Community”;
•
Starptautiskās Melnās jūras universitātes un Gruzijas Izglītības
un zinātnes ministrijas organizētajā starptautiski zinātniskā konferencē „New
Trends in Higher Education” Tbilisi, Gruzijā 2007. gada 4. – 6. maijā.
Referāta temats „Analysis of the Experience of Designing a Professional
Master Study Programme „Career Counselling in Latvia”.
I.Miėelsone organizējusi un piedalījusies WAIMH (World Association of
Infant Mental Health) Eiropas konferencē „ZīdaiĦu un bērnu veselīgas attīstības
veicināšana” – Rīgā, 2007.gada 19. – 22. jūlijā. Publicēts raksts – I.Miėelsone. Social
inclusion: problems and solutions in teacher education in Latvia//Lifelong Learning in
Europe.Nr.2./2007. – 108. – 115.pp.
I.Neimane, A. Līdaka, A.Samuseviča, I.StrazdiĦa, S.Lanka (13%) 2007.gadā
piedalījās ar referātiem Journal of Teacher Education and Training (JTET) un
UNESCO starptautiskajā konferencē” Teorija un prakse izglītības ilgtspējīgai
attīstībai” Ungārijā, Debrecenā. Savukārt 2008. gada jūnijā I.Neimane, A. Līdaka,
A.Samuseviča, I.StrazdiĦa, S.Lanka, D.Skudra, R.Ozola (19%) ar referātiem
piedalījās 6. Starptautiskajā JTET (BBCC 2008) konferencē Anadolu Universitātē,
Turcijā.
Ir nodibināti sakari ar Psiholoăijas katedras docētājiem Mateja Bela
Universitātē Banska Bistricā, Slovākijā.
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9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums
(materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums)
Profesionālās augstākās izglītības programmā „Psiholoăijas skolotājs”
(42141) profesionālā bakalaura grāda izglītībā un psiholoăijas skolotājs un
ārpusstundu darba organizators skolā vai psiholoăijas skolotājs un sociālo zinību
skolotājs studijas iespējamas par budžeta līdzekĜiem un par maksu, ko sedz
juridiskās vai fiziskās personas, noslēdzot līgumu ar akadēmiju. Studiju
programmas izmaksa tiek noteikta, pamatojoties uz Senātā apstiprinātu
dokumentu “Par studiju maksas noteikšanas principiem LPA”.
Psiholoăijas skolotājs
Pilna laika
Valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieĦēmumiem vienai pilna laika
bakalaura studiju programmas studiju vietai 2007./2008. studiju gadam aprēėināts
saskaĦā ar LR MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas tiek
finansētas no valsts budžeta līdzekĜiem”.
Fs = Tb . ki + 145,50, kur
Fs - studiju programmas valsts dotācija no vi–pārējiem ieĦēmumiem (Ls)
vienam par valsts finansējumu studējošam;
Tb – studiju vietas bāzes izmaksas (2007. gadā 1057,33 Ls; 2008. gadā
1267,20 Ls);
ki – attiecīgās izglītības tematiskās jomas studiju izmaksu koeficents (IZM
noteiktā koeficenta vērtība skolotāju izglītības un izglītības zinātnes jomā 2007. gadā
1,310; 2008. gadā 1,396);
145,50 – studiju vietas sociālā nodrošinājuma izmaksas bakalaura studiju
programmās (pēc Izglītības un zinātnes ministrijas un Liepājas Pedagoăijas
akadēmijas 2002. gada 14. februāra līguma Nr-23/14 Vienošanās protokola (2007.
gada 23. februāra) ).
Fs =

1057,33
1267,20
⋅ 4 ⋅ 1,310 +
⋅ 8 ⋅ 1,396 + 145,50 = 1786,54 (Ls/studentu)
12
12

Studiju programmas izmaksas vienam par valsts finansējumu studējošam
Valsts piešėirto dotāciju no vispārējiem ieĦēmumiem studiju programmas
realizēšanai uz vienu studentu (1786,54 Ls/ studentu) var uzskatīt arī par šīs studiju
programmas izmaksām vienam par valsts finansējumu studējošajam 2007./2008. st.
gadā.
Studiju programmas izmaksas vienam maksas vietā studējošam
Pilna laika bakalaura studiju programmas par maksu studējošam izmaksas
2007. / 2008. studiju gadam aprēėinātas saskaĦā ar LR MK 12.12.2006. noteikumiem
Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekĜiem”.
Is = Tb . ki + 9,5, kur
Is – studiju programmas izmaksas (Ls) vienam maksas vietā studējošam;
9,5 – sporta, kultūras un dienesta viesnīcas izmaksas (Ls) uz vienu studiju
vietu gadā.
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Is =

1057,33
1267,20
⋅ 4 ⋅ 1,310 +
⋅ 8 ⋅ 1,396 + 9,5 = 1650,54 (Ls/studentu)
12
12

Studiju programmai 2007. / 2008. studiju gadam noteiktā studiju maksa pilna
laika studijās ir 750,00 Ls/ gadā. Studiju maksa noteikta ievērojot:

MK 12.12.2006. noteikumos Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas
tiek finansētas no valsts budžeta līdzekĜiem” noteiktās studiju vietas bāzes
izmaksas 2007. gadam, izglītības tematiskās jomas studiju izmaksu
koeficentu optimālās vērtības;

Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Senāta lēmumu par „Studiju
maksas noteikšanas principiem LPA”, kas apstiprināts 2007.gada 26. februārī.
Studiju maksa 2008./09. gadā ir Ls 860.
Lai studiju maksa tuvotos studiju programmas faktiskajām izmaksām, katru
gadu 1. kursā studējošajiem studiju maksa tiks palielināta atbilstoši Liepājas
Pedagoăijas akadēmijas Senāta lēmumam „Par studiju maksu un maksas pakalpojumu
noteikšanu 2008./2009. studiju gadam”, kas apstiprināts 2008.gada 25. februārī.
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10. Ārējie sakari
Studiju programmas attīstības dinamiku nosaka straujās pārmaiĦas valstī un
reăionā, pieprasījums pēc jauniem, kvalificētiem speciālistiem. Šo pārmaiĦu ietekmē
augstākās profesionālās un akadēmiskās izglītības programmā ir iekĜauti psiholoăijas
skolotāja profesijai aktuāli studiju kursi, kuri dod iespēju studentam palielināt
mobilitāti akadēmijā un nodrošināt iespējas izglītību papildināt vai turpināt kādā citā
Latvijas augstskolā. Studentu mobilitāte ir viens no aspektiem, kuru ir nepieciešams
attīstīt, tādēĜ šobrīd tiek strādāts, lai esošo programmu pielīdzinātu radniecīgām
ārvalstu studiju programmām.

10. 1. Sadarbība ar darba devējiem
1. Sadarbība ar potenciālajiem darba devējiem pedagoăisko prakšu plānošanā
un realizācijā, ar Liepājas un Liepājas rajona izglītības pārvaldēm, Liepājas 1.
vidusskolas direktors Dr.paed. Helvijs Valcis jau piekto gadu ir valsts gala
pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs Psiholoăijas skolotāju studiju programmā.
2. Sadarbība ar citām augstskolām, profesionālajām asociācijām: Rēzeknes
Augstskolas docētājiem, LU, Skolu psihologu asociāciju.
3. Sadarbība ar Izglītības attīstības centru Rīgā. I. StrazdiĦa 2006./07. gadā
vadījusi 7 seminārus: Sadarbībā ar Saldus Izglītības pārvaldi un Saldus rajona padomi
no 2006.gada septembra līdz 2007. gada maijam tika īstenota apmācības programma
„Kritiskās domāšanas attīstīšana dažādos mācību priekšmetos” pedagogiem, direktoru
vietniekiem mācību darbā un metodisko apvienību vadītājiem ESF Līdzfinansētā
projekta „Palīgs domāšanas reformā” ietvaros.

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Sadarbībā ar LPA Ārzemju sakaru daĜu par studentu un docētāju tiek realizēta
un plānota docētāju mobilitāte. 2007. gada martā I.StrazdiĦa Erasmus programmā
vadīja vies lekcijas psiholoăijas skolotāju un sākumskolas skolotāju studiju
programmu studentiem Slovākijā, Banska Bistricas Mateja Bela Universitātē.
Atzīmējama Ērikas Ginteres darbība Erasmus programmā, 2008. gadā
piedaloties ar referātu Pasaules internacionālajā psihologu kongresā, bet 2009. gadā
plāno ar Erasmus programmas atbalstu piedalīties 11. Eiropas psihologu kongresā
OSLO, Norvēăijā.
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11. Studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai
augstskolā
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12. Secinājumi

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Studiju procesa organizācija un nodrošinājums studiju programmā
Psiholoăijas skolotājs atbilst izvirzīto mērėu un uzdevumu sekmīgai
realizēšanai.
Studiju procesā tiek izmantotas mūsdienīgas stratēăijas, akcentējot studentu
patstāvīgā darba formas, iesaistot kursu docēšanā augsta līmeĦa
profesionāĜus pedagoăijā, psiholoăijā un metodikās.
Studiju programma ir pietiekami nodrošināta ar kvalificētiem nozares
mācībspēkiem, bet ir ievērojami paaugstināms vieslektoru īpatsvars un
studiju programmā iesaistīto docētāju mobilitāte.
Studiju darbu, bakalaura darbu tematika kopumā ir saistīta ar docētāju
zinātniskās pētniecības virzieniem, taču saikne starp studiju darbu un
zinātniski pētniecisko darbu ir stiprināma. Aktivizējams studentu zinātniski
pētnieciskā darba veikšanas sistemātiskums un kvalitāte.
Aktivizējama studentu un docētāju svešvalodu zināšanu un praktiskās to
pielietošanas nostiprināšana.
Regulāri veicama atgriezeniskās saiknes saĦemšana no studiju programmas
absolventiem.
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13. Programmas attīstības plāns
Studiju programmas attīstības dinamiku nosaka straujās pārmaiĦas
valstī un reăionā, kā arī Eiropas konteksts, tādēĜ aug pieprasījums pēc jauniem,
kvalificētiem speciālistiem.
Šo pārmaiĦu ietekmē augstākās profesionālās izglītības programmā ir
iekĜauti psiholoăijas skolotāja profesijai aktuāli studiju kursi, kuri dod iespēju
studentiem palielināt mobilitāti, nodrošināt iespējas izglītību papildināt vai
turpināt kādā citā Latvijas vai ārzemju augstskolā. Studiju programmas attīstību
nodrošina arī studiju darba formu un metožu daudzveidība, lielāku īpatsvaru
atvēlot radošam, mērėtiecīgam studentu darbam.
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STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS
2008. – 2013.g.
10.tabula
Veicamie
uzdevumi

Priekšlikumi

Izpildes
laiks

Atbildīgais

Izpildītāji

Izpildes apliecinājums

1. Studentu
mobilitātes
iespēju
sekmēšana

Izpētīt radniecīgas
studiju programmas
ārzemēs, aktivizēt
studentu iesaistīšanos
apmaiĦas programmās

2008./ 2009.
st.g.- 2013.g.

Ārzemju
sakaru daĜa,
A. Auza

dekāne
I. Miėelsone,

Studentu apmaiĦas
programmas

I.
StrazdiĦa

Iesaistīšanās dažādos
projektos

2. Docētāju
zinātniski
pētnieciskās
darbības
aktivizēšana

Piedalīties
starptautiskās
konferencēs, projektos
sadarbībā ar Ārzemju
sakaru daĜu.

2008. 2013.g.

I. StrazdiĦa,
Psiholoăijas
katedras
docētāji

Zinātniskie raksti,
publikācijas, mācību
līdzekĜi

Ārzemju
sakaru daĜa,
A.Auza

Studiju turpināšana DU
maăistrantūrā
Promocijas darbu
izstrāde un
aizstāvēšana

D.OĜukalne
Zinātniskie raksti,
publikācijas, mācību
līdzekĜi, Aizstāvēti
promocijas darbi

D.Skudra,
S.Lanka,
D.Bethere,
Ā.Orlovskis,
D.Žaime

3. Pilnveidot
studentu
patstāvīgā
darba
rezultātu
pārbaudi un
vērtēšanu

Izveidot studiju
programmā strādājošo
docētāju darba grupu,
kura precizētu studentu
patstāvīgā darba
pilnveides struktūru un
izstrādātu vērtēšanas
pieeju

2008./ 2009.
st.g.

4. Pētīt
pieprasījumu
darba tirgū
sadarbībā ar
Izglītības
pārvaldēm

Izstrādāt iespējamos
specializācijas
virzienus otrajai
kvalifikācijai,
piemēram, klases
audzinātājs vai
skolotājs korekcijas
klasēs u.c.

2008. –
2013.g.

5.
Nepārtraukti
pilnveidot
studiju
programmas
saturu, Ħemot
vērā izmaiĦas
mācību
priekšmetu
standartos un
citos
normatīvajos
dokumentos

Katru gadu pārskatīt un
pilnveidot studiju kursu
programmas

2008. –
2013.g.

dekāne I.
Miėelsone
I.

Stra

zdiĦa
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dekāne
I.Miėelsone

Studiju
programmā
strādājošie
docētāji

Fiksēti vērtēšanas kritēriji

I. StrazdiĦa,

Studentiem tiek piedāvātas
atbilstoši pieprasījumam
darba tirgū papildus
specializācijas iespējas.
Ikgadējie pašnovērtējuma
ziĦojumi, studentu un
absolventu aptauju rezultāti

Projektu
vadītājs A.
EgliĦš Eglītis

Izglītības
pārvalžu
speciālisti,
Pilsētas
Domes
speciālisti

Programmas
direktore
I.StrazdiĦa

Studiju
programmā
strādājošie
docētāji

Ikgadējie studiju
programmas
pašnovērtējuma ziĦojumi.
Studiju kursu programmas.
Studentu un absolventu
aptauju rezultāti

II Studiju programmas akreditācijas dokumentu kopai
pievienojamie pielikumi
Saturs
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.

7.13.
7.14.
7.15.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
9.

LPA Senāta lēmums par studiju programmas
ieviešanu
Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla
saraksts
Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai
mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas (curriculum
vitae)
Studiju kursu programmas
Par augstākās izglītības programmas apgūšanu
izsniedzamā diploma un tā pielikuma paraugs
Studiju programmas tipveida plāns
Studiju satura un realizācijas apraksts:
uzĦemšanas nosacījumi
uzĦemšanas prasības
studiju ilgums
programmas apjoms kredītpunktos
programmas struktūra (obligātās izvēles A daĜa,
ierobežotās izvēles B daĜa, brīvās izvēles C daĜa)
iegūstamais profesionālais grāds un kvalifikācija
iegūstamais augstākās izglītības diploms
prasības profesionālā grāda un kvalifikācijas ieguvei
studiju formas
darbības formas
pārbaudes formas (ieskaite vai eksāmens)
programmas īstenošanā iesaistīto struktūrvienību
(katedru, profesoru grupu, laboratoriju, institūtu u.c.)
uzskaitījums, norādot to uzdevumus konkrētās
programmas īstenošanā
palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus
materiālās bāzes raksturojums
programmas izmaksas
Citi studiju programmu raksturojošie dokumenti:
studiju programmas licences lapa
studējošo iespējas turpināt studijas citā studiju
programmā vai augstskolā
apliecinājums studējošo prakses nodrošināšanai
atsauksmes par studiju programmu
LPA reăistrācijas apliecība
profesijas standarts
Norādes par nepievienoto dokumentu atrašanās vietu
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45
46
51

113
289
297
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
306
307
307

308
309
309
311
311
312
313
324
325
326
333

1. LPA Senāta lēmums par studiju programmas ieviešanu
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2. Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts
11.tabula
Nr.
p.
k.
1.

Vārds, uzvārds

Amats, ievēlēts vai uz
laiku pieĦemts darbā

Zinātniskais vai
akadēmiskais grāds

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā izglītība,
kvalifikācija, beigšanas gads

Dina Barute

lektore (ievēlēta)

izglītības zinātĦu
maăistre
Mg.sc.educ.

2.

Reinis Bahs

lektors (ievēlēts)

3.

Dina Bethere

lektore (ievēlēta)

izglītības zinātĦu
maăistre
Mg.sc.educ.

4.

Baiba Bērztīse

lektore (ievēlēta)

pedagoăijas maăistre
Mg.paed.

5.

Aira Brizga

Pedagoăijas maăistrs
Mg. paed.

6.

Daina Celma

Uz laiku pieĦemta darbā
(Liepājas RaiĦa 6.
vidusskola)
asociētā profesore
(ievēlēta)

Liepājas Pedagoăijas akadēmija –
Matemātikas, informātikas un tehniskās grafikas
skolotāja
1999
Latvijas Valsts Universitāte – filologs, vācu valodas
pasniedzējs
1971
ěeĦingradas
Pedagoăiskā Universitāte,
defektoloăijas fakultāte-vājdzirdīgu un nedzirdīgu
bērnu krievu valodas un literatūras skolotājas un
pirmsskolas iestāžu surdopedagoăes kvalifikācija
1991
Liepājas Valsts Pedagoăiskais institūts – vidusskolas
matemātikas skolotāja
1968
Liepājas Pedagoăijas akadēmija
Tūrisma menedžeris
2002
Liepājas Valsts Pedagoăiskais institūts–
Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs
1974

ekonomikas doktore
Dr.oec.

Plānotie studiju kursi
Informācijas tehnoloăijas
pedagoăijā, statistika

Svešvaloda – vācu valoda

Ievads speciālajā pedagoăijā

Loăika

Ekonomikas teorija un
metodika
Izglītības vadības pamati

Vārds, uzvārds

Amats, ievēlēts vai uz
laiku pieĦemts darbā

Zinātniskais vai
akadēmiskais grāds

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā izglītība,
kvalifikācija, beigšanas gads

Plānotie studiju kursi

Uldis DrišĜuks

Pamatdarbā,
rektora palīgs

ekonomikas maăistrs
Mg. oec.

Projektu vadība

8.

Atis EgliĦš-Eglītis

Pamatdarbā, projektu
vadītājs

Mg.oec.

9.

Ērika Gintere

lektore (ievēlēta)

10.

OlgaGlikasa

docente (ievēlēta)

sociālo zinātĦu
maăistre psiholoăijā
Mg.sc.soc.
izglītības zinātĦu
maăistre
Mg.sc.educ.
pedagoăijas doktore
Dr. paed.

Liepājas Pedagoăijas akadēmija
UzĦēmējdarbības vadītājs
2006
Liepājas Pedagoăijas akadēmija
Vadības zinātĦu maăistra grāds izglītības vadībā
2007
Liepājas Pedagoăijas akadēmija
Vēstures un sociālo zinību skolotājs
2006
Rīgas Pedagoăijas un Izglītības Vadības Augstskola –
psihologs
2000

11.

docents (ievēlēts)

12.

Zaigonis
Graumanis
Vilma Kalme

docente (ievēlēta)

13.

Meldra Kivlena

asistente (ievēlēta)

14.

Ārija Kolosova

docente (ievēlēta)

15.

Vija Kriėe

lektore (ievēlēta)

Nr.
p.
k.
7.

filozofijas doktors
Dr. phil.
filoloăijas doktore
Dr.philol.

vēstures doktore
Dr. hist.

Daugavpils Pedagoăiskais Institūts – vidusskolas
bioloăijas, ėīmijas un
lauksaimniecības pamatu
skolotājs
1966
Latvijas Valsts Universitāte – filozofs
1984
V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts–
vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja
1969
Liepājas Pedagoăijas akadēmija –
iestādes un uzĦēmuma vadītājs
2005
P.Stučkas Latvijas Valsts Universitāte –
vēsturniece, vēstures un padomju tiesību pamatu
pasniedzēja
1981
Latvijas Valsts Universitāte – filozofijas pasniedzēja,
sociologs, 1973
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Izglītības filozofija

Psiholoăijas vēsture,
personības psiholoăija, atbalsta
sniegšana, psiholoăijas
mācīšanas metodika, sociāli
psiholoăiskais treniĦš,
pedagoăiskā prakse
Veselības mācība, mācīšanas
metodika

Filozofija
Mūsdienu latviešu valoda

UzĦēmējdarbība

Sociālo zinību pamati, sociālo
zinību mācīšanas metodika,
pedagoăiskā prakse: sociālo
zinību skolotājs
Ētika

Vārds, uzvārds

Amats, ievēlēts vai uz
laiku pieĦemts darbā

Zinātniskais vai
akadēmiskais grāds

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā izglītība,
kvalifikācija, beigšanas gads

Plānotie studiju kursi

Svetlana Lanka

lektore (ievēlēta)

Liepājas Pedagoăijas akadēmija – sociālā pedagoăe
2002

Pirmā palīdzība negadījumos

17.

Linda Lauze

asociētā profesore
(ievēlēta)

izglītības zinātĦu
maăistre
Mg. sc. educ.
filoloăijas doktore
Dr. philol.

Valodas kultūra

18.

Anita Līdaka

asociētā profesore
(ievēlēta)

pedagoăijas doktore
Dr. paed.

19.

JeĜena
Mihejeva

docente (ievēlēta)

psiholoăijas doktore
Dr. psych.

20.

Ilze Miėelsone

asociētā profesore
(ievēlēta)

pedagoăijas doktore
Dr. paed.

21.

Daiga Muižule

Uz laiku pieĦemts darbā
(Liepājas RaiĦa 6.
vidusskola)

izglītības zinātĦu
maăistre
Mg sc. educ.

22.

Ilma Neimane

docente (ievēlēta)

pedagoăijas doktore
Dr. paed.

Latvijas Universitāte – latviešu valodas un literatūras
pasniedzējs
1991
V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts –
pamatskolas skolotāja
1985
A.J.Hercena ěeĦingradas pedagoăiskais institūts,
Pedagoăijas fakultāte – pirmsskolas pedagoăijas un
psiholoăijas pasniedzēja.
A.Hercena Sankt-Pēterburgas Pedagoăiskā
Universitāte.
1975
Liepājas Pedagoăiskais institūts –
Pirmsskolas pedagoăijas un psiholoăijas pasniedzēja,
pirmsskolas audzināšanas metodiėe,
1987
Liepājas Valsts Pedagoăiskais institūts
Latviešu valodas skolotāja
1984
Latvijas Universitāte –
Kristīgās morāles un ētikas specialitāte
1999
Liepājas Pedagoăiskai institūts – Matemātikas
skolotājs
1984

23.

Diāna OĜukalne

asistente (ievēlēta)

izglītības zinātĦu
maăistre
Mg.sc.edu.

Nr.
p.
k.
16.

Liepājas Pedagoăijas akadēmija –
Sākumskolas skolotājs un konsultants psiholoăijā, 2000;
Psiholoăijas augstskola, Sociālais psihologs, 2007
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Audzināšanas teorija un
metodika
Saskarsmes psiholoăija

Kreativitātes pedagoăiskie
pamati, sasniegumu motivācija
Ētika, tās mācīšanas metodika

Vispārīgā didaktika
Ievads psiholoăijā, ăimenes
psiholoăija, etnopsiholoăija,
statistika

Vārds, uzvārds

Amats, ievēlēts vai uz
laiku pieĦemts darbā

Zinātniskais vai
akadēmiskais grāds

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā izglītība,
kvalifikācija, beigšanas gads

Plānotie studiju kursi

Ārijs Orlovskis

lektors (ievēlēts)

Rita Ozola

lektore (ievēlēta)

26.

Ārija Ptičkina

asociētā profesore
(ievēlēta)

pedagoăijas doktore
Dr. paed.

27.

Gunta Reinfelde

lektore (ievēlēta)

pedagoăijas maăistre
Mg.. paed.

28.

Alīda
Samuseviča

profesore (ievēlēta)

pedagoăijas doktore
Dr.paed.

Latvijas Valsts Universitāte – Vēsturnieks, vēstures
un sabiedrības mācības pasniedzējs
1985
Liepājas Pedagoăiskais institūts , pamatskolas
skolotāja
1963
V.Lāča Valsts Liepājas Pedagoăiskais institūts,
vidusskolas 1. – 4. klašu skolotāja
1967
P.Stučkas Latvijas Valsts Universitāte
Filoloăe, angĜu valodas skolotāja
1965
V.Lāča Valsts Pedagoăiskais institūts – pamatskolas
skolotāja
1980

Civilzinības

25.

izglītības zinātĦu
maăistrs
Mg. sc. educ.
pedagoăijas maăistre
Mg. paed.

29.

Astra
Straume

Uz laiku pieĦemts darbā.
BA „Turība”

30.

Daiga Skudra

lektore (ievēlēta)

ekonomikas
maăistre
Mg. oec.
pedagoăijas maăistre
Mg. paed.

Latvijas Universitāte,
Grāmatvedis – ekonomists
2000
V. Lāča Liepājas Valsts Pedagoăiskais Institūts –
Pamatskolas skolotājs
1988

31.

Irina Stradomska

docente (ievēlēta)

psiholoăijas doktore
Dr. psych.

Ivanovas Medicīnas institūts, Krievija – ārste, 1966

32.

Irina StrazdiĦa

docente (ievēlēta)

psiholoăijas doktore
Dr.psych.

Liepājas Pedagoăiskais institūts,
pirmsskolas pedagoăijas un psiholoăijas pasniedzēja,
pirmsskolas audzināšanas metodiėe,
1985

Nr.
p.
k.
24.
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Vispārīgā pedagoăija,
pedagoga ētika, interaktīvās
darba metodes
Pedagoăiskās domās attīstība
pasaulē un Latvijā
Svešvaloda – angĜu valoda

Metodoloăija un zinātniski
pētnieciskās metodes
pedagoăijā
Grāmatvedība

Drāma, rotaĜas un spēles, bērnu
organizācijas, vasaras nometĦu
organizēšana, nevalstisko
organizāciju darbība,
pedagoăiskā prakse:
ārpusstundu darba organizators
skolā
Psihes bioloăiskie pamati,
ăenētika, sociālā psiholoăija,
vērošanas prakse
Ievads studijās, attīstības
psiholoăija, kritiskā domāšana,
pieaugušo psiholoăija

Nr.
p.
k.
33.

Vārds, uzvārds

Amats, ievēlēts vai uz
laiku pieĦemts darbā

Zinātniskais vai
akadēmiskais grāds

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā izglītība,
kvalifikācija, beigšanas gads

Helēna Vecenāne

asistente (ievēlēta)

pedagoăijas
maăistre
Mg. paed.

34.

Blāzma Vikmane

docente (ievēlēta)

pedagoăijas doktore
Dr. paed.

35.

Silvija Zaėe

docente
(ievēlēta)

pedagoăijas doktore
Dr. paed.

36.

Vija Zēlerte

lektore (ievēlēta)

psiholoăijas
maăistre
Mg. psych.

Liepājas Pedagoăiskais institūts–
pirmsskolas pedagoăijas un psiholoăijas pasniedzēja,
pirmsskolas audzināšanas metodiėe
1991
Latvijas Valsts konservatorija – kora diriăents, kora
priekšmetu pasniedzējs
1969
Liepājas Pedagoăiskais institūts – 1.-4. klašu
skolotāja.
1964
Liepājas Valsts Pedagoăiskais institūts – pamatskolas
skolotājs
1987
ěeĦingradas Valsts Universitāte – skolas psihologs
1989

37.

Daiga Žaime

lektore (ievēlēta)

pedagoăijas maăistre
Mg.paed.

Latvijas Valsts Universitāte, fizikas un matemātikas
fakultāte, lietišėās matemātikas specialitāte,
matemātiėa kvalifikācija, 1988
studijas LPA ,vidējās izglītības skolotājs informātikā
2003
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Plānotie studiju kursi
Praktikums sportā

Masu pasākumu organizēšana

Bērnu tiesību aizsardzība

Metodoloăija un zinātniski
pētnieciskās metodes
psiholoăijā, kognitīvā
psiholoăija, pedagoăiskā
psiholoăija, psiholoăijas
pētnieciskās metodes,
kvalifikācijas prakse:
psiholoăijas skolotājs
Informācijas tehnoloăijas
pedagoăijā

3. Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās
jaunrades biogrāfijas (curriculum vitae)

51

REINIS BAHS
CURRICULUM VITAE
Personas dati:
REINIS BAHS, dzimis 1948. gada 28.septembrī
Dzīves vieta: Skolas 24 -1, Durbe, Liepājas rajons, LV- 3440, tel.3498818
DARBA VIETA:
LPA, Lielā iela 14, Liepāja, tel.3407780
Profesionālā un akadēmiskā izglītība:
1966. – 1971. LVU, filologs, vācu valodas pasniedzējs
Papildus izglītība un kursi:
2006. – lekcija par vācu valodu kā otro svešvalodu Latvijas skolās vācbaltu konferencē
Vernigerodē (Vācijā)
2006. - starptautiska konference “Valodu apguve: problēmas un perspektīva”, referāts
2005. – lekcijas Hildesheimas universitātē
2004. – vācbaltu literatūra un māksla
2000. – kursi ”Internets vācu valodas apmācībā”
1999. – kursi ”Šveices un Austrijas valsts mācība”
1996. – 1998. LR IZM un ZiemeĜreinas- Vestfāles Izglītības ministrijas programma
multiplikatoru sagatavošanai vācu valodas skolotājiem
Profesionālā darbība:
1994. – līdz šim laikam LPA Svešvalodu katedra, lektors
- vācu valoda
- vācu valoda kā otrā svešvaloda
- valsts mācība
1971. – 1994. Liepājas 5. vidusskola, vācu valodas skolotājs un direktora vietnieks
Publikācijas:
Kopējais publikāciju skaits- 9
Citas aktivitātes:
2004. – Kurzemes novada vēsture- vācbaltu mācītāju darbība, tās izpēte, raksti, ziĦojumi un
referāti, referāts Zonnenbergas biedrībā (Vācijā)
1992. – 2000. Latvijas vācu valodas skolotāju asociācijas vadīšana un pasākumi, kas ar to
saistīti:
- konferenču un semināru organizēšana
- žurnāla vācu valodas skolotājiem sagatavošana un izdošana

/R.Bahs/

2007.gada 20.novembrī
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DINA BETHERE
CURRICULUM VITAE
Personas dati:
Dina Bethere
dzim.1968.gada 1.februārī
pers.kods: 010268-10808
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu:
privāti – Grīzupes ielā 30 Liepājā; LV 3402
T.: 00371 34 20683; 6476297 (mob.)
darba vieta – LPA Pedagoăijas katedra
Lielā iela 14; Liepāja LV 3401
T.: 34 226215; Fax: 371 3424223
Profesionālā un akadēmiskā izglītība:
Kopš 2005.gada studijas LPA pedagoăijas doktorantūrā
2000 – 2002 maăistrantūra Tartu Universitātē
1986 – 1991.g. Krievijas valsts pedagoăiskās universitātes surdopedagoăijas
nodaĜā (S-Pēterburga), kvalifikācija: krievu valodas un literatūras skolotājs
vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem bērniem, surdopedagogs pirmsskolas
iestādēs ar krievu valodas un literatūras skolotāja papildspecialitāti
(Diploms Φв № 320924).
Akadēmiskais grāds:
2002 – Tartu Universitātē piešėirts maăistra grāds magister artiumi,
diploms.Nr. CA 002170
Profesionālā darbība:Kopš 2006.gadu sadarbība ar Jūrmalas koledžu (lektore)
Kopš 2005.gada sadarbība ar Rēzeknes Augstskolas pedagoăijas katedru
Kopš 2002.gada otrās maiĦas skolotājs Liepājas speciālajā
internātpamatskolā
Kopš 1998.gada studiju programmas „Speciālās izglītības skolotājs”
direktore
Kopš 1991 g. līdz šim laikam LPA pedagoăijas katedras lektore
1991. – 1994. LPA speciālās pedagoăijas katedras asistente. Docējamie
kursi: Ievads speciālajā pedagoăijā, Speciālā pedagoăija un tās vēsture,
Speciālā pirmsskolas pedagoăija, Integratīvā pedagoăija, Latviešu
nedzirdīgo zīmju valodas pamati u.c.
Zinātniskā darbība:
Zinātnes nozare – pedagoăija
Pētījumu tēmas – bērnu ar speciālajām vajadzībām pedagoăiskā integrācija,
latviešu nedzirdīgo zīmju valodas gramatika
2000 – 2006. gads – piedalīšanās ar referātiem LPA zinātniskajā
konferencēs
2004. – 2006. – piedalīšanās ar referātiem starptautiskajās zinātniskajās
konferencēs ŠauĜu pedagoăiskajā universitātē un Rēzeknes augstskolā
Kopš 2006.gada darbība European Agency for development in special needs
education projektā „Imigrant Pupils with Special Educational Needs”
Kopš 2006.gada piedalīšanās starptautiskajā projektā „Transition –
Ausbildung zum Uebergangsbegleiter fuer fruekindliche Bildungsprozesse”
2006.gadā piedalīšanās starptautiskā seminārā „Beratung im Bereich der
Sonderpaedagogik” Landesakademie
Donauescingen (Vācija), piešėirta EP stipendija
2000 – 2004.gada piedalīšanās Norvēăijas un Latvijas projektā „Skola
viesiem”
2002.gadā piedalīšanās starptautiskajā seminārā par bērnu ar speciālajām
vajadzībām, viĦu vecāku un skolotāju sadarbību Rāvensburgā (Vācija), EP
stipendija
1994 – 1996. Tempus 2 projekts
1992 – 1994 stažēšanās Hamburgas universitātes speciālās pedagoăijas
institūtā
Publikācijas: Kopš 1995.gada – 11 publikācijas (9 zinātniski raksti, 2 metodiskie līdzekĜi)
Prasmes un intereses: Svešvalodu zināšanas: vācu un krievu, angĜu (sarunvaloda) Latviešu nedzirdīgo
zīmju valoda sadzīves līmenī
17.01.2007
/D.Bethere/

53

DINA BARUTE
CURRICULUM VITAE
DINA BARUTE
Dzimusi 1977.g. 24.novembrī
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu
J.Dubelšteina ielā 7 – 12, Liepājā, LV – 3401
Dzīvo:
Mob.tel. 6528286
Liepājas Pedagoăijas akadēmija Matemātikas un informātikas
Darba v.:
katedra
Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401, Tel. 34 07734
e-pasts dite@one.lv
Profesionālā un akadēmiskā izglītība:
2005.gada 21.septembris – 2006.gada 1.februāris Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā
pilnveide. Inovācijas augstākās izglītības sistēmā. Izglītības darba vadība;
2001. – 2005.g. studijas Liepājas Pedagoăijas akadēmijā studiju programmā Izglītības
zinātĦu maăistrs (informātikas didaktikā), iegūts izglītības zinātĦu maăistra grāds
pedagoăijā;
1995. – 1999.g. studijas Liepājas pedagoăijas akadēmijā matemātikas bakalaura studiju
programmā; ieguvu matemātikas, informātikas un tehniskās grafikas skolotāja
kvalifikāciju.
Profesionālā darbība:
no 2005. gada skolotāja Liepājas 1.vsk.
no 2002.gada lektore Biznesa Augstskolā “Turība”
no 1999.gada asistente LPA Matemātikas un informātikas katedrā;
1998. – 1999.g. strādāju LPA par datorlaboratorijas vadītāju.
Prasmes un intereses:
2003.g. iegūts “Valodu mācību centra” diploms (kursā - General English, G līmenis);
2003.g. iegūts sertifikāts par piedalīšanos „Mathematics Education Intensive
Programme 2003”;
Iegūts Cisko sertifikāts;
Iegūts Eiropas datorprasmes sertifikāts (ECDL);
Svešvalodu zināšanas: krievu, angĜu valoda – sarunvalodas līmenī
Informācija par personu:

/D.Barute/
2007.gada 10.oktobrī
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BAIBA BĒRZTĪSE
PROFESIONĀLĀ UN ZINĀTNISKĀ BIOGRĀFIJA
CURRICULUM VITAE
BAIBA BĒRZTĪSE
Dzimusi 1944.g. 28.jūnijā
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu:
Dubelšteina ielā 7 – 50, Liepājā, LV – 3401
Dzīvo:
Tālr. 3426975
Liepājas Pedagoăijas akadēmija Matemātikas un informātikas
Darba v.:
katedra
Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401, Tel. 34 07734
Profesionālā un akadēmiskā izglītība:
1992.g. Latvijas Universitātē iegūts pedagoăijas maăistra grāds matemātikas didaktikā;
1979. - 1982.g. studijas aspirantūrā A.Hercena ěeĦingradas Valsts pedagoăiskā
institūta;
1964. - 1968.g. studijas Liepājas Valsts Pedagoăiskajā institūtā, ieguvu vidusskolas
matemātikas skolotāja kvalifikāciju.
Profesionālā darbība:
no 1973.g. paralēli darbam LPA strādāju par matemātikas skolotāju Liepājas
1.vidusskolā;
no 1971.g. lektore LPA Matemātikas un informātikas katedrā;
1968. – 1973.g. strādāju par matemātikas skolotāju Liepājas rajona GrobiĦas
vidusskolā;
1962. – 1964.g. strādāju par skolotāju Kuldīgas rajona Nīkrāces astoĦgadīgajā skolā.
Zinātniskā darbība:
2005.gada 21.septembris – 2006.gada 1.februāris Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā
pilnveide. Inovācijas augstākās izglītības sistēmā. Izglītības darba vadība;
2004.gada 26. – 27.martā Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības seminārs (12
stundu programma) „Matemātika mūsdienu dzīvē un izglītībā”;
2001.gada 24.- 26.jūlijs Augstskolu pedagoăisko profesionālo studiju programmu
attīstība. Kas ir problēmu balstīta izglītība (24 stundu kursi);
No 1999.g. februāra darbs SFL programmas “PašmaiĦa izglītībā” projektā kooperatīvā
mācīšanās skolu un augstskolu sadarbības modeĜu izveidē;
No 1997.g. februāra darbs Latvijas un Lielbritānijas kopprojektā “UzĦēmības un
uzdrīkstēšanās veicināšana mācību procesā Latvijas pedagoăiskajās augstskolās”;
No 1996. – 1997.g. darbs TEMPUS-2 projektā “Skolotāju tālāk izglītības organizēšana
matemātiskajā izglītībā”, iegūts sertifikāts;
1994. – 1996.g. darbs TEMPUS-2 projektā “Skolotāju tālāk izglītības organizēšana
Latvijas Universitātēs”, iegūts sertifikāts pedagoăijā un psiholoăijā;
1994.g. jūnijā darbs seminārā “Ievads atbalsta sniegšanā”, iegūts sertifikāts;
TEMPUS-2 programmas ietvaros esmu apmeklējusi Dāniju (1994.g. oktobrī novembrī, 1995.g. augustā un novembrī) un Zviedriju (1997.g. februārī), kur iepazinos
ar darbu vispārizglītojošās skolās un augstskolās.
Publikācijas:
Zinātniskās publikācijas – 6 konferenču tēzes, 2 raksti; metodiskās publikācijas – 6
mācību līdzekĜi, 3 prof.kursu programmas, 1 mācību grāmata (līdzautore).
Prasmes un intereses:
1998.g 29.jūnijs – 31.jūlijs LR Izglītības un zinātnes ministrijas pedagogu izglītības
atbalsta centra un Latvijas Universitātes datorkursi.

Informācija par personu:

/B.Bērztīse/
02.04.2008.
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AIRA BRIZGA
CURRICULUM VITAE
Personas dati:
AIRA BRIZGA
Daugavas iela 7–69, Liepāja, LV 3407
Tālr. 3430955, mob. 29881941
e- pasts: aira.brizga@gmail.com, airai@one.lv
Izglītība:
2004.g.- LPA Pedagoăijas maăistrantūra(maăistra darba tēma “Dzīvesprasmju attīstīšanas
iespējas biznesa ekonomisko pamatu kursā”)
1998.- 2002.- LPA, specialitāte- tūrisma menedžments
1981.–1986.g- LU, Ekonomikas fakultāte, Statistikas specialitāte (kvalifikācija –
ekonomists)
1981.g.- Liepājas 1.vidusskola
Darba pieredze:
no 2006.g.- biznesa ekonomisko pamatu un sociālo zinību skolotāja Liepājas RaiĦa
6.vidusskolā
2000.-2006.g.- ekonomikas un sociālo zinību skolotāja Liepājas
15.vidusskolā( kursi “Es, ăimene, pasaule”, “Ievads ekonomikā”, biznesa ekonomiskie
pamati, komerczinības)
1999.g.- 2001.g- lektore RPIVA (kursi “Socioloăija”, “Matemātiskā statistika”)
1991.g.- 1998.g. - grāmatvede SIA “Purenīte”
1989.g.- 1991.g.- algu grāmatvede kopsaimniecībā “Ālande”
1986.g.- 1989.g.- vecākā ekonomiste Liepājas Informācijas un skaitĜošanas centra
Statistikas nodaĜā
Atzinības:
Liepājas pilsētas Domes atzinības raksts par panākumiem skolēnu ekonomiskajā izglītošanā
2004.gadā
2003.g.Starptautiskā mācību līdzekĜu konkursa laureāte( par
materiālu “Kā veikt pētījumus?”)
Konkursa “Labākais ekonomikas skolēns un skolotājs
2003.gadā” laureāte
Valodu zināšanas:
krievu- brīvi , angĜu- sarunvaloda.

/Aira Brizga/
2008.gada 18.martā
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DAINA CELMA
CURRICULUM VITAE

Vārds, uzvārds

DAINA CELMA

Izglītība (augstskola,
specialitāte, beigšanas gads)

- LU Vadībzinātnes doktorantūra, 2004.gads
- Latvijas Universitāte, Pedagoăijas maăistrs, 1996.gads
- Liepājas Valsts Pedagoăiskais institūts, 1974.
Iegūtā kvalifikācija: Vidusskolas latviešu valodas un
literatūras skolotājs

Akadēmiskie nosaukumi,
zinātniskais grāds (gads)

Pedagoăijas maăistrs, 1996.gads
Dr.oec., 2005.gads
Asoc.prof., 2006
Stendera 5-3, Liepāja,
mob. t.: 29113568
e-pasts: vadzin@lieppa.lv

Dzīves vietas adrese, telefons,
e-pasts

Svarīgākās līdzšinējās darba
vietas un amati

- Liepājas Pedagoăijas akadēmijas VadībzinātĦu katedras
docente
- LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, Izglītības zinātĦu
nodaĜa, docente
- Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, projektu
vadītāja
- Talsu rajona Skolu valdes priekšsēdētāja

Kopējais zinātnisko
publikāciju skaits

17, t.sk.monogrāfijas -1, zinātniskie raksti - 11, referātu tēzes
–5

Piedalīšanās starptautiskās
konferencēs, kongresos,
simpozijos (vieta, gads)

Konferences:
1. Starptautiskā konference Liepājas Pedagoăijas akadēmijā
2008.gadā
2. . Starptautiskā konference Liepājas Pedagoăijas akadēmijā
2007.gadā
3. Starptautiskā konference Liepājas Pedagoăijas akadēmijā
2005.gadā
4. ENIDERM 2005 (European Network of Improving
Research and Development in Educational management) Brno
5. Starptautiskā konference Liepājas Pedagoăijas akadēmijā
2004.gadā
6. ENIRDEM 2004 Conference (European Network for
Improving Research/ Development in Educational
Management), Helsinki
7. Starptautiskā konference. Liepājas Pedagoăijas akadēmijā
2003.g.
Kongresi:
Starptautiskais skolu efektivitātes un attīstības kongress
Nīderlandē (ICSEI) 2004.g.
Starptautiskais skolu efektivitātes un attīstības kongress
Dānijā (ICSEI) 2002.g.
Starptautiskais skolu efektivitātes un attīstības kongress
Kanādā (ICSEI) 2001.g.
Simpoziji:
Tālmācības simpozijs Indonēzijā, 1999.g.

Akadēmiskie kursi

Pamatstudiju kursi:
Izglītības vadības pamati 2KRP
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Vadības teorija I 2KRP
Vadības teorija II 2KRP
Maăistrantūras kursi :
Karjeras pakalpojumu vadība 2KRP
Modernās menedžmenta teorijas 2KRP
Izglītības vadības teorija un prakse 2 KRP
Izglītības iestāde kā mācīties spējīga organizācija 2KRP
Līdervadība izglītībā 2 KRP
Prakse izglītības vadībā 6 KRP
Valodas zināšanas

Latviešu, krievu, angĜu

/Daina Celma/

2008.gada 28.aprīlī
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ULDIS DRIŠěUKS
CURRICULUM VITAE
Personas dati:
Uldis DrišĜuks
Dzimis 1981. gada 6. aprīlī
Dzīv. Toma iela 43-12, Liepāja
Tālr. 9473034
E pasts: uldisdr@one.lv
Darba vieta:
Liepājas Pedagoăijas akadēmija rektora palīgs
E pasts: ud@lieppa.lv
Izglītība:
No 2007. gada līdz šim brīdim uzsāktas studijas doktorantūrā vadības zinātnes nozarē Latvijas
Universitātē.
2006. gadā iegūts Maăistra grāds Rīgas Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskolā.
„UzĦēmējdarbības vadība”.
2004. gadā iegūta augstākā profesionālā izglītība Liepājas Pedagoăijas akadēmijas, Dabas un
sociālo zinātĦu fakultātes Iestādes un uzĦēmuma vadības specialitātē.
2003. gada aprīlis – jūlijs Studijas Dānijā „biznesa augstskolā NOEA”.
2000. - Talsu 2. vidusskola
1997. - Valdemārpils vidusskola (Mākslas un koktēlniecības novirziens)
Papildus izglītība kursi:
2006. gadā iegūts Riga International School of Economics and Business Administration
(RSEBAA), certify Master in Business Management (sertifikāts)
2005.- 2007. gadam angĜu valodas kursi (sertifikāts)
2007. gada Rīgas Tehniskās universitātes apliecība un Sertifikāta pielikums par kursu
sekmīgu apguvi „Inovāciju menedžments”
2007. gadā iegūts sertifikāts „SME Coordinators of European Framework Projects”
2005. gadā Pieredzes apmaiĦa Dānijā Biznesa augstskolā NOEA. Iegūts sertifikāts (Praktiskās
iemaĦas projektu vadībā un augstskolas stratēăijas plānošanā, augstskolas saimnieciskās un
finansiālās darbības iepazīšana. Starptautisko sakaru organizēšana.
2005. gadā iegūts sertifikāts „Lietišėā etiėete un kultūra”
2004. gadā iegūts sertifikāts ES fondu vadīšanā.
No 2002. gada –līdz šim Talsu 41. bataljona zemessargs.
B - autovadītāja apliecība.
Vācu valodas kursi (sertifikāts)
AngĜu valodas kursi (sertifikāts)
Svešvalodas zināšanas:
Vācu- labi
Krievu- labi
AngĜu- viduvēji
Darba pieredze:
No 2006. gada Liepājas Pedagoăijas akadēmijas pasniedzējs, lekciju kurss (Projektu izstrāde
un Projektu vadība; Reklāmas vadība; UzĦēmējdarbība)
No 2007.gada 17. augusta līdz 2007. gada 12. novembrim Lektors Rīgas Domes Izglītības,
jaunatnes un Sporta departamenta izglītības pārvalde „Darba organizācija un metodika skolu
bibliotekāriem, īstenojot izglītības saturu pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā”(Nr.
ISEC 2007/11)
No 2006. gada novembra Liepājas Pedagoăijas akadēmijas rektora palīgs.
No 2003. gada septembra - 2006. gada novembrim - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas
Ārzemju sakaru daĜas projektu vadītājs.
No 2003. gada aprīĜa līdz šim brīdim ievēlēts LPA Studentu padomē par padomnieku.
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No 2002. gada līdz 2004. gadam- Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Izdevuma “LPA Vēstis”
redaktors.
No 2002. – 2004. gadam septembrim - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas senāta loceklis.
2002.gada aprīlī līdz 2003. gada septembrim ievēlēts Latvijas Studentu apvienības padomē
(LSA).
2002. gada aprīĜa līdz 2003. gada aprīlim Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Studentu padomes
priekšsēdētāja vietnieks.
Pieredze projektu īstenošanā
Projekta vadītājs projektā „Konkurētspējīgu tūrisma nozares speciālistu sagatavošana Latvijas
un ES darba tirgum”, projektu no 2003. gada līdz 2007. gadam.
Projektu vadītājs projektā Leonardo da Vinci „LPA pieredzes apmaiĦa ar Dānijas „NOEA”
augstskolu.”
no 2005. līdz 2006. gadam.
Liepājas pilsētas domes kultūras pārvaldes projekti: Projekta vadītājs„Folkloras draugu kopas
(FDK)„BaĜėi” CD izdošana” 2006. gads
Liepājas izglītības pārvaldes projekts „Zinātnes un radošuma nedēĜa LPA” 2007. gads
Liepājas pilsētas domes Ārējo sakaru daĜas projekts: „Starptautiskā Izglītības izstāde Hobit
2006” Konsultēju LPA par ESF projektu izstrādi
Dažādus pašvaldību un citu institūciju izsludinātos projektus: kā projekta koordinators
Prakse:
2003. gada augustā prakse Liepājas Ostā “Hanza Liepāja”
2002. gadā piedalījies „Tautas Partijas” mārketinga, reklāmas kampaĦas veidošanā.
2002. gada jūlijs praksē Liepājas pilsētas domē, pasākumā “Tavā un manējā Liepājā”
2001.gada augusts praksē par uzĦēmuma vadītāju a/s “Talsu autotransports”.
2001.gada jūlijs- praksē Liepājas pilsētas domē, pasākumā ’’Tavā un manējā Liepājā” par
reklāmas menedžeri.
Intereses:
Politika, ekonomika, māksla, mūzika, teātris.
Datorprasmes:
Orientēties un strādāt Microsoft Windows vidē

/U. DrišĜuks/
2008.gada 15.martā
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ATIS EGLIĥŠ-EGLĪTIS
CURRICULUM VITAE
Personīgā informācija
Vārds: Atis
Uzvārds: EgliĦš-Eglītis
Kontakttālrunis: mobilais tālrunis: 29400014
E–pasts: eglins.atis@gmail.com
Izglītība:
2007. gads - Liepājas Pedagoăijas akadēmija – Vadības zinātĦu maăistra grāds izglītības
vadībā
2006.gads - Liepājas Pedagoăijas akadēmija – vēstures un sociālo zinību skolotājs – otrā
līmeĦa augstākā profesionālā izglītība
2002. gadā GrobiĦas vidusskolā iegūta vidējā izglītība
1999.gadā Virgas pamatskolā iegūta pamatizglītība
Sabiedriskās aktivitātes:
2005. gada martā atkārtoti LPA Studentu padomes vēlēšanās startējis kandidātu sarakstā
„Tramvajs”, atkārtoti iegūstot vislielāko balsu skaitu no 30 kandidātiem
No 2004. gada decembra līdz 2006. gada aprīlim pēc Studentu padomes reăistrācijas par
biedrību – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Studentu padomes Valdes priekšsēdētājs
No 2004.gada aprīĜa līdz 2004. gada decembrim Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Studentu
padomes priekšsēdētājs
2004.gada martā LPA Studentu padomes vēlēšanās startējis kandidātu sarakstā „Tramvajs”;
ieguvis vislielāko atbalstu no 33 kandidātiem
No 2004.gada marta līdz 2006. gada aprīlim Liepājas pilsētas Domes Jaunatnes lietu
komisijas loceklis
No 2003.gada novembra līdz 2006. gada aprīlim Latvijas Studentu apvienības Domes
loceklis
No 2002. gada septembra līdz 2004. gada martam Liepājas Pedagoăijas akadēmijas
izdevuma „LPA Vēstis” korespondents
No 2003. gada maija līdz 2006. gada aprīlim Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Senāta
loceklis
No 2003. maija – 2004. aprīlim Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Studentu padomes loceklis,
Ārējo sakaru virziena koordinators
1999. gadā – Latvijas Mazpulku organizācijas Valdes loceklis
Dalība projektos:
2008. gads – IZM zinātnes projekts „Augstākās izglītības vajadzību izpēte un studiju
programmu optimizācija Kurzemes plānošanas reăionā”, pētnieks
2008.gads – SIF projekts, „Projekta sagatavošana „Jauno mediju mākslas izglītības attīstība
Liepājā””, projekta izstrādes vadītājs
2007. gads – ERAF projekts „Inovatīvi programmatūras inženierijas spēĜu risinājumi
zināšanu sabiedrības prasmju attīstīšana”, metodiskā materiāla sagatavotājs
2007. gads – LPA projekta „Jauno vadītāju skola” vadītājs
2006. gads – LPA projekta „Studenta pase” koordinators
2005. gads – LPA Studentu padomes un LSA projekta „Pilsēta studentam. Students pilsētai”
projekta vadītājs
2005. gads – LPA Studentu padomes informatīvā projekta „Studentu padome studentam”
projekta vadītājs
2004. gada oktobrī – Latvijas Studentu apvienības projekta „Kam rūp students?” vadītājs
2004.gada 21.-22. februārī reăionālo augstskolu studentu projekta-semināra „Reăions.
Students. Darbs. Dzīve” vadītājs
2003.gada 1.oktobris – 2004.gada 4.jūnijs Latvijas Transatlantiskās organizācijas un
Baltijas-Amerikas Partnerattiecību programmas projekta „Pilsoniskās sabiedrības iniciatīva
drošības politikas veidošanā” koordinators Liepājā
2003.gada 9.septembrī studentu improvizētā balsojuma par Latvijas dalību Eiropas
Savienībā projekta koordinators Liepājas Pedagoăijas akadēmijā
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2003.gada 25.-26.jūlijā iedzīvotāju pirmsreferenduma foruma Liepājā „Sabiedrības un tās
indivīdu iespējas Eiropas Savienībā” brīvprātīgo studentu darbu koordinators, Liepājas
Pedagoăijas akadēmijas pārstāvis projektā
Darba pieredze:
No 2006. gada aprīĜa līdz šim brīdim – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas projektu vadītājs
No 2005. gada augusta līdz 2006. gada aprīlim AS „Mēs Liepājai” mārketinga speciālists
No 2003.gada februāra 2003.gada oktobrim laikraksta “Kursas Laiks” “Jauns” lapas
redaktors
No 2001. gada marta līdz 2003. gada oktobrim SIA “Kursas Laiks” ārštata korespondents
Pedagoăiskā darba pieredze:
No 2008. gada – Liepājas Pedagoăijas akadēmijā studiju kursi „Kvalitātes problēmas
izglītībā”, „Pedagoăijas aktuālie jautājumi” (maăistra studiju programmas)
No 2007. gada – Liepājas Pedagoăijas akadēmijā studiju kurss „Izglītības filozofija”
(bakalaura, otrā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības programmas, maăistra studiju
programmas)
No 2006. gada augusta līdz 2007. gada maijam – DALP 5. vidusskolas kultūras vēstures
skolotājs
Starptautiskā pedagoăiskā darba pieredze:
2008. gads - piedalījies Erasmus mācībspēku mobilitātē University of West Bohemia
(Čehija) ar lekcijām un diskusijām par tēmu Latvia’s Educational System
Zinātniskā pētniecība:
2008. gads - piedalījies un uzstājies ar referātu „Darba devēju viedokĜi par LPA
absolventu konkurētspēju” Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Sociālo zinātĦu katedras un
VadībzinātĦu katedras organizētajā 11. starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība un
kultūra: Sociālā partnerība un dialogs”
2007. gads - piedalījies un uzstājies ar referātu „Izglītības vajadzību piedāvājums,
pieprasījums no jauniešu un darba devēju pozīcijām” Liepājas Pedagoăijas akadēmijas
Sociālo zinātĦu katedras un VadībzinātĦu katedras organizētajā 10. starptautiskajā
zinātniskajā konferencē „Sabiedrība un kultūra: Sociālā partnerība un dialogs”
Papildu zināšanas
Valodu prasmes:
latviešu – dzimtā
krievu – sarunvalodas līmenī
angĜu – labā sarunvalodas līmenī
vācu – ar vārdnīcas palīdzību
Datorprasmes:
Microsoft Word programmā – labas
Microsoft Explorer programmā – labas
Microsoft Excel programmā – labas
Microsoft PowerPoint programmā – labas
Microsoft Outlook – labas
Microsoft Office Outlook – labas
Microsoft FrontPage – labas
Papildus izglītība:
2007. gads – Rīgas Tehniskajā universitātē 4KRP apjomā beidzis kursu „Inovāciju
Menedžments”, kas ietver teorētisko daĜu, piedalīšanos biznesa prasmju attīstības e-spēlē un
nobeiguma darba aizstāvēšanu
Apbalvojumi:
2005. gada decembrī – Latvijas Studentu apvienības Gada balva „Gada domnieks”
2004. gada martā – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Senāta stipendiāts par labām sekmēm un
sabiedrisko darbību
2002. gada jūnijā – Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts jaunatnes
iniciatīvu centra atzinība par aktīvu un daudzpusīgu sabiedrisko darbību
/A.EgliĦš-Eglītis/
Liepāja, 2008-06-02
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OLGA GLIKASA

CURRICULUM VITAE
OLGA GLIKASA
Dzimusi 1943.g. 8.oktobrī
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu:
Dzīvo: Klaipēdas ielā 116 – 9, Liepāja, LV-3416
t: 3436518, mob. 29575943
e-pasts: olga@lieppa.lv
Darba v.: Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Vides zinātĦu katedra,
Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401, Tel. 34 20647
Profesionālā un akadēmiskā izglītība:
1991. - 2002.g. 10 sertifikāti par apgūtajiem kursiem veselības veicināšanā un veselības
izglītībā (Latvijā, Portugālē, Lielbritānijā)
1992. - 1993.g. Latvijas Universitāte, maăistrantūra
1962. –1966.g. Daugavpils pedagoăiskais institūts, Bioloăijas fakultāte, bioloăijas,
ėīmijas un lauksaimniecības pamatu specialitāte
Zinātniskais grāds:
Informācija par personu:

1996.g. Daugavpils Pedagoăiskā universitāte, Dr. paed., Pedagogu sagatavošana bērnu
stājas izpētes darbam
Profesionālā darbība:
1994. – šim brīdim vides zinātĦu katedras vadītāja;
2003. – 2009.g. LPA docente,
Kursi : Veselības mācības mācīšanas metodika, Sabiedrības veselības veicināšana,
Tūrisms un veselība, Veselības izglītības pamati, Cilvēka anatomija un fizioloăija, Bērna
attīstības fizioloăija;
1981. – 1994.g. LPA, lektore,
Kursi: Cilvēka anatomija, Fizioloăija un skolas higiēna, Dabas zinātĦu pamati;
1976. – 1981.g. LPI, asistente,
Kursi: Bērna vecuma īpatnību fizioloăija, Dabas zinātĦu pamati;
1966. – 1976.g. Liepājas 11. Vidusskola, bioloăijas un ėīmijas skolotāja.
Zinātniskā darbība:
Nozare – Pedagoăija, apakšnozare – vides un veselības izglītība, veselības metodiskais
aspekts sākumskolā un augstskolā.
2003.g. Budžeta līgumdarba tēmas : vides izglītības realizācijas pedagoăiskie pamati
sākumskolā, ekoloăiskās izglītības un audzināšanas sistēmas izveide sākumskolā,
1994. – 1999.g. līdzdalība Tempus I, II, III projektos vides izglītības, civilzinību un
multimēdiju izmantošanas apakšprogrammās.
Publikācijas:
24 publikācijas : 10 - mācību līdzekĜi un metodiskie materiāli, 4 - studiju kursu
programmas, 2 - zinātniskais raksts, 8 - zinātnisko konferenču tēžu materiāli
Prasmes un intereses:
AngĜu val., krievu val.
Pamatzināšanas un prasmes darbā ar Word 98, Excel 97, Power Point, Netscape
Navigator, darbs Blackboard vidē.
/O.Glikasa/
04.02.2008.
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ĒRIKA GINTERE
CURRICULUM VITAE
Mājas adrese:
Republikas ielā 19-14
Liepāja, LV-3400
Tālr. 29144299
Dzimšanas datums 1960.gada 11.janvāris
Izglītība:
No 2003.-2004.g.Daugavpils Universitāte maăistrantūra. Diploms - Sociālo zinātĦu maăistrs
psiholoăijā.
No 2003.-2005. g. Liepājas Pedagoăijas Akadēmija, maăistrantūra.
Diploms- Izglītības zinātĦu maăistrs.(Pedagoăijas teorija un vēsture.)
No 2001.g.-2004. Starptautiskais Praktiskās Psiholoăijas Institūts, maăistrantūra. Nav
akreditēta. Apliecība.
No 1996. – 2000.gadam Rīgas Pedagoăijas un Izglītības Vadības augstskola. Akadēmiskā
studiju programma psiholoăijā – skolas un ăimenes psihologs. Bakalaura grāds psiholoăijā
Kvalifikācija - skolas un ăimenes psihologs.
No 1978. – 1981.gadam mācības P. Dauges Rīgas 1.medicīnas skolā. Diploms par iegūto
vidējo speciālo izglītību. Specialitāte – feldšeris-vecmāte.
No 1967. – 1978. gadam mācības Saldus 1.vidusskolā. Diploms par iegūto vidējo izglītību.
Darba pieredze:
No 2001.gada Liepājas Pedagoăijas Akadēmija līdz šim laikam
No 2000.gada Sertificēta psihologa privātprakse.
No 1999.-2001.g. Liepājas pašvaldības iestādē “Jauniešu dienas aprūpes un rehabilitācijas
centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem”.
1981. – 1998.gadam Liepājas Centrālajā slimnīcā.
Darbs amatu savienošanā:
No 2006. ESF projekts ,,Invalīdu profesionālā rehabilitācija un apmācība,, Psihologs.
No 2001.gada Baltijas Krievu Akadēmija. Lektors.
No 2001.- 2003. Liepājas rajona Bārtas pamatskola. Psihologs-konsultants.
No 2000. - 2003. Pieaugušo pēcdiploma izglītības centrs Liepājas rajons.
No 2001. - 2003. gadam Liepājas rajona Kalētu pamatskola .Psihologs.
No 2001. – 2003. gadam Liepājas bērnu namā. Psihologs.
No 2001. - 2002. gadam Sociālo attiecību institūtā “Attīstība”. Lektors.
Kursi un apmācība:
2007.g.LPA Zinātniskā konference psiholoăijā. Sertifikāts.
2007.g. Eiropas psihologu 10.kongress Prāgā. Sertifikāts.
2006.g. -2007. Vācijas mediatoru apmācības kursi. Sertifikāts.
2006.g. Zinātniskā konference ,,Psiholoăiskā palīdzība un psihoterapija bērniemdarba formas un iespējas. Sertifikāts.
2006.g. Zinātniskā konference BPPA Psiholoăija: teorija un prakse. Sertifikāts.
2005.g. Zinātniskā konference BPPA Psiholoăijas teorija un prakse. Sertifikāts.
2005.g. Zinātniskā konference DU Psiholoăija teorija un prakse. Sertifikāts.
2004.g. Zinātniskā konference RPIVA ,,Skolotājs 2”. Sertifikāts.
2003.g. LLU ,,Augstskolu didaktika.” Sertifikāts.
2003.gads kursi ,,Vērtībizglītība, didaktikas modeĜi, reformpedagoăija Vācijā.”Apliecība,
LPA.
2003.g. Zinātniskā konference ,,Psiholoăija: teorija un prakse. Sertifikāts. LPA.
2003.g. Kursi ,,ĂimeĦu sistēmu teorija un terapija.”Apliecība. LPA.
2003.g. Seminārs ,,Vecāku vara.” Sertifikāts Liepājas raj. Izglītības nod.
2003.g. Klīn.Psih.konference,, Klīniskā psiholoăija un atkarība.”Sertifikāts.
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2003.g. Krīzes centrs ,,Skalbes”, ,,Atbalsta grupu vadīšana sievietēm”, kas
cietušas no vardarbības”.Sertifikāts.
2002.g. seminārs, grupas darbs ,,Sava ES attīstība”.LPPA.Sertifikāts.
2002.g. Sociālās palīdzības fonds ,,Vardarbībā cietušo bērnu apmācības
programma.”Sertifikāts.
2002.g. jūlijs - Sabiedrības integrācijas fonds-seminārs ,,Projektu konkursu analīze.”
Sertifikāts.
2002.g. aprīlis. SPPI kursi ,,Psihes un ėermeĦa mijiedarbība. ”.Sertifikāts.
2002.g. janvāris. Latvijas brīvo arodbiedrību savienība. Darba aizsardzība. Apliecība.
2001.g. novembris. Phare Access programmas kursi. “Izpratne par vardarbību un palīdzība
vardarbības upuriem”. Sertifikāts.
2001.g. septembris. LAKRS arodbiedrības kursi. Darba tiesības un koplīguma slēgšana.
Apliecība.
2000.g. novembris. Sabiedriskā organizācija “Iespēja”. Kursi “Esi kas vēlies būt”. Sertifikāts.
2000.g. Minskas Universitātes kursi. Konfliktoloăija akmeoloăijā. Sertifikāts.
2000.g. Minskas Universitātes kursi. Akmeoloăiskā konsultēšana. Sertifikāts.
2000.g. Minskas Universitātes kursi. Psihologs – akmeologs. Sertifikāts.
1999.g. jūlijs. Sankt-Pēterburgas pasaku terapijas institūts. Kursi pasaku un spēĜu terapijas
metodē. Sertifikāts.
2001.g. septembris. Kursi arodbiedrības darba jautājumos. Apliecība.
Valodas:
Latviešu – dzimtā valoda. Krievu, –brīvi pārvaldu. Vācu-pārvaldu. AngĜu – sarunvalodas
līmenī.
Datorprasmes:
Windows 98: Microsoft Office 2000; Internets.
Prasmes:
1994.-Autovadītāja kursi CSDD Liepājas nodaĜa, B kategr.apliecība.
Sabiedriskā aktivitāte:
No 2006.g. LPA Satversmes locekle.
No 2002.g. - 2004. s./o.PORTA direktore.
No 2001. - 2002.g. s/o ,,Strauts’’ projektu vadītāja.
No 2000. - 2002.g. LAB ,,LAKRS’’ arodbiedrības priekšsēdētāja.
No 2001.g. Latvijas Profesionālo psihologu asociācijas biedrs.
No 2001.g. Latvijas Praktisko Psihologu Asociācijas biedrs.
Apbalvojumi:
2006.g. LPA gada apbalvojums zinātnē, pedagoăijā un
psiholoăijā par pētījumu „Trauksmes īpatnības bērniem
šėirtajās ăimenēs.”

/Ē.Gintere/

2008.g. 8.janvārī
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ZAIGONIS GRAUMANIS
CURRICULUM VITAE
Informācija par personu:
Zaigonis Graumanis, dzimis 1951. gada 4. martā
ZiĦas par dzīves un darba vietu:
Dzīves vieta: Klaipēdas ielā 72 – 39, Liepājā LV
3416
Darba vieta: Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Lielā
iela 14,
LV 3400, tālr. 3407737, fakss 3424223, soczin@lieppa.lv
Profesionālā un akadēmiskā izglītība:
1989.- 1986. – mērėa aspirantūra ěeĦingradas Valsts universitātes Filozofijas fakultātē
1984. – 1979. – Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē iegūta
kvalifikācija – filozofs, pasniedzējs
Zinātniskais grāds:
1993. – Latvijas ZA Habilitācijas un promocijas padomē piešėirts filozofijas doktora
grāds ( E-D Nr.000564)
Profesionālā darbība:
2006. – 1993. – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Sociālo zinātĦu un vadības katedras docents
1993. – 1990. – Liepājas Pedagoăiskās augstskolas
vecākais pasniedzējs 1986. – 1984. –
Liepājas Pedagoăiskā institūta pasniedzējs Docējamie kursi: filozofija, socioloăija, reliăiju
vēsture, socioloăijas vēsture, loăika, sociālā filozofija lauku un pilsētu socioloăija
Zinātniskā darbība:
Zinātnes nozare – filozofija, socioloăija, reliăiju vēsture. Pētījumu tēmas – klasiskās
filozofijas vēsture, filozofiskā un socioloăiskā doma 19. gadsimtā.
2008., 2005., 2000. – piedalīšanās ar referātiem Daugavpils Universitātes zinātniskajos
lasījumos.
2006. –1998. – piedalīšanās ar referātiem ikgadējās Liepājas Pedagoăijas akadēmijas
zinātniskajās konferencēs „Sabiedrība un kultūra”.
2001. – 1999. – 3 socioloăiska rakstura pētījuma veikšana Kurzemes skolu jaunatnes vidū.
Publikācijas:
Kopš 2000. gada – 10 publikācijas ( 6 zinātniskie raksti, 2 socioloăisko pētījumu pārskati un 1
analītisks raksts pēc pasūtījuma portālā www.politika.lv un viens metodisks līdzeklis).
Prasmes un intereses
Svešvalodu zināšanas: krievu un vācu

/Zaigonis Graumanis/
2008. gada 4. februārī

66

VILMA KALME
CURRICULUM VITAE

Personas dati

Vilma Kalme, dzimusi 1980.gada 11.februārī Alsungā.

ZiĦas par dzīves un
darba vietu

Liepājā LV 3416, Siena iela 5−28, tel. 3427384; Liepājas Pedagoăijas
akadēmija Liepāja, Lielā iela 14, tel. 3425204; fakss: (371)3424223; email: balti@lieppa.lv

Profesionālā un
akadēmiskā izglītība

1964.−1969.g. studijas Liepājas Valsts pedagoăiskā institūta neklātienes
nodaĜa, kvalifikācija – vidusskolas latviešu valodas un literatūras
skolotāja;
Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts 1953.−1957.g.;
kvalifikācija – fiziskās audzināšanas pasniedzēja.

Akadēmiskie un
zinātniskie grādi
Profesionālā darbība

Dr. philol. 1995.g. Liepājas Pedagoăiskā augstskola.
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas docente no 1996.g.;
docējamie kursi: latviešu valodas kultūra 2004.–2007.g.;
mūsdienu latviešu valoda 2002.–2007.g.;
mūsdienu latviešu valodas morfoloăija1972.–2007.g.;
mūsdienu latviešu valodas praktikums1994.–2000.g.;
latviešu valodas terminoloăija 1996.–1998.g.; 2005.–2007.g.;
latviešu literārās valodas vēsture 1971.–1974.g.;
mūsdienu latviešu valodas leksikoloăija 1971.–1974.g.;
sporta akrobātika, sporta vingrošana, vingrošanas metodika 1957.–
1971.g.

Sabiedriskā darbība

Zinātniskā darbība

Publikācijas

No 1995.g. LPA arodbiedrības Latviešu valodas katedras arodgrupas
darba organizatore.
No 2000.g. LPA arodbiedrības valdes locekle.
Valodniecības nozares latviešu sinhroniskās un diahroniskās
valodniecības apakšnozare;
vingrošanas termini latviešu valodā; mūsdienu latviešu valodas
morfoloăija (vārddarināšana); latviešu valodas dialektoloăija.
Pēdējos studiju gados zinātniskā darba raksturs mainījies sakarā ar
docējamo kursu spektra paplašināšanos: tika gatavoti jauni teorētiski un
praktiski kursi latviešu valodas kultūrā un latviešu valodas terminoloăijā.
Kopējais publikāciju skaits – 30; zinātniskās publikācijas – 17;
metodiskās publikācijas – 13.

/V.Kalme/
2007.gada 2.oktobris
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MELDRA KIVLENA
CURRICULUM VITAE
Meldra Kivlena
dzīv. Palmu iela 1-1A, Liepāja, LV-3400
tālr. +371 26177200
e-pasta adrese meldra.kivlena@gmail.com
Izglītība:
2005. līdz šim laikam — maăistrantūras studijas Rīgas Tehniskajā Universitātē studiju
programmā „Visaptverošā kvalitātes vadība”.
2001. — 2005.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, iestādes un uzĦēmuma vadība, augstākā
profesionālā izglītība.
1989. g.— 2001.g. — Nīcas vidusskola, vidējā izglītība.
Darba pieredze:
2007.g. aprīlis līdz šim laikam — Liepājas Pedagoăijas akadēmijas kvalitātes vadības
sistēmas vadītāja.
2006.g. septembris līdz šim laikam — asistente Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Vadībzinību
katedrā (docējamie studiju kursi – uzĦēmējdarbība, kvalitātes vadība).
2005.g. augusts līdz 2007.g. aprīlis — Liepājas Pedagoăijas akadēmijas rektora palīdze
ārpusstudiju un kvalitātes vadības jautājumos.
2002.g.septembris — 2005.g.jūnijs Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Informācijas un
Sabiedrisko attiecību daĜa, augstskolas avīzes redaktora vietniece.

Papildus izglītība:
2007.g. – seminārs par lietvedību organizācijā, Personāla Sertifikācijas Centrs, apliecinājums.
2006.g. — kvalitātes vadības sistēmas ieviešana valsts un pašvaldību iestādēs, SIA „Zygon
Baltic Consulting” Mācību centrs, apliecinājums.
2005.g. — angĜu valodas kursi Liepājas Valodu mācību centrā, apliecinājums.
2005.g. — vides gidu kursi Nīcas Pieaugušo izglītības centrā.
2000.g. — 2001.g. — Fizioloăijas un anatomijas kurss prof.A.Veltnera vadībā, sertifikāts.
2001.g. — S/O „Debašu centrs” iegūta debašu trenera un tiesneša apliecība.
1998.g. — angĜu valodas kursi Liepājas Reăionālajā Tālmācības centrā, sertifikāts.
Sabiedriskās aktivitātes:
2007.g. līdz šim laikam – Biedrības „Next” biedre
2005.g. decembris līdz šim laikam — „Liepājas akadēmijas atbalsta biedrības” valdes
priekšsēdētāja.
2005.g. — Rietumu Radio un Liepājas Pedagoăijas akadēmijas studentu radio raidījuma
„Domino” dalībnieku un tēmu koordinēšana.
2004.g. — 2005.g. — Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Studentu padomes Valdes sekretāre.
2004.g. — 2005.g. — Latvijas Studentu apvienības Domes locekle.
2002.g. — 2004.g. — Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Studentu padomes Informācijas
virziena koordinatore.
2003.g. — projekta – jauniešu radošo darbu konkursa „Ko man nozīmē būt liepājniekam?!”
izstrāde un vadība.
2001.g. — 2002.g. — Latvijas Jaunatnes Sarkanā Krusta Liepājas nodaĜa .
Valodu zināšanas:
latviešu valoda — dzimtā;
angĜu valoda — sarunvalodas līmenī;
krievu valoda — pamatzināšanas.
Datorprasmes:
Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, interneta
pārlūkprogramma — pārvaldu brīvi.
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Zinātniskā darbība, publikācijas:
2007. g. līdz šim brīdim - maăistra darba „Kvalitātes vadība sistēmas ieviešana Liepājas
Pedagoăijas akadēmijā” izstrāde
2008.gada marts – dalība pētījumā „Juridiskās palīdzības administrācijas darbības stratēăiskie
mērėi, sasniedzamie rezultāti un to rezultatīvie rādītāji: sistematizācija, plānošanas un
novērtēšanas metodikas izstrāde”
2008.g. – publikācijas „Mazā liepājnieka paklupieni ceĜā uz augstskolu ” sagatavošana
Stratēăiskās analīzes komisijas grāmatā „Liepāja un…”
2007.gada aprīlis – referāts „Kvalitātes vadības sistēmu izveidošana, pilnveide un
efektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestādēs„ Liepāja Pedagoăijas akadēmijas
starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība un kultūra”
2005. g. – diplomdarba izstrāde „Jūrmalciema un Kalnišėu attīstības iespējas” Liepājas
Pedagoăijas akadēmijā
2005.gada aprīlis – referāts „Jūrmalciema un Kalnišėu attīstības iespējas” Rīgas
Starptautiskās Ekonomikas un Biznesa administrācijas augstskolas Starptautiskajā studentu
zinātniskā konferencē „UzĦēmuma ilglaicīga konkurētspēja: problēmas un risinājumi”.
Apbalvojumi:
2005.gada jūnijs — Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Atzinība par aktīvu sabiedrisko darbu
Studentu padomē un ieguldījumu izdevuma „LPA Vēstis” pilnveidošanā.
2005.gada aprīlis — 2.vieta referātu konkursā Rīgas Starptautiskās Ekonomikas un Biznesa
administrācijas augstskolas Starptautiskajā studentu zinātniskā konferencē „UzĦēmuma
ilglaicīga konkurētspēja: problēmas un risinājumi”.
2005.gada marts — Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Senāta stipendija par labām sekmēm
studijās un aktīvu sabiedrisko darbību.
2001.gada jūnijs — Nīcas pagasta padomes balva vidusskolas absolventam „Nīcas cerība
2001”.

/Meldra Kivlena/
2008.gada 21.aprīlī
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ĀRIJA KOLOSOVA
CURRICULUM VITAE

Personas dati
Ārija Kolosova
dzim. 1958.gada 27. septembrī
pers.kods 270958-10807
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu:
Dzīves vieta: Dzērves iela 24, Liepāja, LV- 3411
tālr. 34 - 33776
Darba vieta: Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Sociālo zinātĦu un
vadības katedra, Lielā iela 14, Liepāja,
LV – 3401
Tālr.34 07737
Profesionālā un akadēmiskā izglītība:
1981. – 1984. - Aspirantūra LU vēstures specialitātē
1976.- 1981. - LU Vēstures – filozofijas fakultātē iegūta
kvalifikācija “Vēsturnieks, vēstures un tiesību pamatu
pasniedzējs”
Zinātniskais grāds:
1993. - LU Habilitācijas un promocijas padomē nostrificēta
disertācija, piešėirts vēstures doktora zinātniskais grāds
1989. - PSRS AAK piešėīrusi vēstures zinātĦu kandidāta grādu.
Disertācija “Latvijas revolucionāro darbinieku izpēte padomju
vēsturnieku darbos (1920.-1985.)”.
Profesionālā darbība:
2002. – pašlaik – LPA studiju programmas “Sociālo zinību
skolotājs” direktore
2000. – pašlaik – LPA studiju programmas “Vēstures un sociālo
zinību skolotājs” direktore
1991. – pašlaik - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Sociālo zinātĦu
un vadības katedras docente
1995. – pašlaik - Liepājas rajona Nīcas vidusskolas vēstures
skolotāja
1988. – 1991. - Liepājas Pedagoăiskā institūta vecākā pasniedzēja
1981. – 1988. - Liepājas Pedagoăiskā institūta pasniedzēja
Docējamie kursi: Latvijas vēsture, baltu vēsture un etnoăenēze,
vēsture, tās mācīšanas metodika, Latvijas skolu vēsture, vispārējā
viduslaiku vēsture, vispārējā jauno laiku vēsture u.c.
Cita nozīmīga pieredze:
2004. - VSB rīkotie 24 stundu kursi "Nacionālais un
multikulturālais vēsturē"
2003. - LVSA rīkotie 24 stundu kursi “Novada vēstures mācīšana
skolā”
2003. - profesionālās pilnveides programma “Augstskolu
didaktika” 40 kontaktstundu apjomā (LLU sertifikāts Nr. 000140)
2002. - LVSA rīkotie 24 stundu starptautiskie skolotāju
tālākizglītības kursi “Holokausta mācīšana. Problēmas.
Risinājumi.”
2002. - SFL programma “PārmaiĦas izglītībā” projektā “Cilvēks
sabiedrībā” nodarbību cikls sociālo zinību jomā
2001. - SFL programma ”PārmaiĦas izglītībā” projekta “Cilvēks
sabiedrībā” semināru ciklā “Lasīšana un rakstīšana kritiskās
domāšanas attīstīšanā”
2000. – 2001. - Dalība SFL programmas “PārmaiĦas
izglītībā” projekta “Cilvēks sabiedrībā” semināros
“Pamatskolas sociālo zinību skolotāju izglītošana” un
“Sociālo zinību atbalsta skola”
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2000. - Euroclio/Matra projekta tālākizglītības kursi “New Ways
to the Past”
2000. - SFL “PārmaiĦas izglītībā” projekta “Tiesības visiem”
(juridiskās izglītības programma)dalībniece.
1999. - SFL “PārmaiĦas izglītībā” projekta “Tālākizglītības kursu
plānošana un saturs” dalībniece
1996. – 1998. - SFL “PārmaiĦas izglītībā” projekta “Vēsture
pamatskolā”; “Kurzemes kultūrvēstures un ăeogrāfisko
objektu ievadīšana INTERNET tīklā”; TEMPUS projektā
“Skolotāju tālākizglītības pilnveidošana Latvijas
universitātēs (vēstures grupā)”
Zinātniskā darbība:
Zinātnes nozare – vēsture
Pētījuma tēma – historiogrāfija: Latvijas vēsture; pedagoăija:
vēstures mācīšanas metodika.
Publikācijas:
10 publikācijas
Prasmes un intereses:
Svešvalodu zināšanas: latviešu – dzimtā
krievu – brīvi pārvaldu
vācu - pārvaldu
angĜu – ar vārdnīcas palīdzību

/Ārija Kolosova/
2008.gada 28.aprīlī
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VIJA KRIĖE
CURRICULUM VITAE
Informācija par personu:

Vija Kriėe
Dzimusi 1950.gada 4.februārī Jelgavā

ZiĦas par dzīves un darba
vietu:

Dzīvo: Ed.Tisē 54-34,
Liepāja, LV-3411, tel.3481737
Darba vieta: Liepājas Pedagoăijas akadēmija
Lielā iela 14,
Liepāja, LV-3401,
Tel.3407782

Izglītība:

1968.-1973. – Latvijas Valsts universitāte, filozofijas pasniedzējs,
sociologs
2000.g. Valsts Administrācijas skola – cilvēkresursu vadības
pasniedzējs
1973.-1976. – metodiėe Latvijas Valsts
universitātes mācību daĜā;
1976.-1983. – mācību daĜas vadītāja
Liepājas Pedagoăiskajā
institūtā, blakus darbs stundu pasniedzēja LPI, docējamais
priekšmets - filozofija;
1983.- līdz šim laikam - personāldaĜas vadītāja
Liepājas Pedagoăijas akadēmijā,
blakus darbs – stundu pasniedzēja
LPA, docējamie priekšmeti - ētika,
socioloăija, personālvadība.
2000.-līdz šim laikam – studiju programmas “Lietišėā

Papildus kursi:
Profesionālā darbība:

socioloăija” direktore
2003. –līdz šim laikam - konsultante LPA Socioloăisko pētījumu
centrā
1990.- līdz šim laikam - blakus darbs Baltijas datu namā koordinatore Liepājā un Liepājas rajonā

/V.Kriėe/
2008. gada 11. jūnijs
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SVETLANA LANKA
CURRICULUM VITAE
Personas dati:
Svetlana Lanka, dzim.1968. gada 7.decembrī
Dzīves vieta: Bernātu iela 31A, Liepājā, tālr. 6 34 80753; mob.tālr.: 2 9779946; e –pasts:
sveta68@apollo.lv
Darba vieta, amats:
Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pedagoăijas katedra – lektore; Lielā iela 14, Liepāja, LV 34
01; e – pasts: sveta@lieppa.lv
Profesionālā darbība:
No 2006.gada 1.septembra – Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pedagoăijas katedra –lektore
No 2005.gada 1.septembra – studiju programmu ’’Sociālais aprūpētājs’’, ‘’Sociālās palīdzības
organizators’’, ‘’ Sociālais rehabilitētājs”’ direktore
No 2003.gada 1.oktobra līdz 2006. gada oktobrim - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas pilna
laika studiju UzĦemšanas komisijas atbildīgā sekretāre
No 2002. gada 1. septembra līdz 2006.gada 31.augustam – Liepājas Pedagoăijas akadēmija,
Pedagoăijas katedra - asistente
No 1998. gada 15.septembra – līdz 2005. gada 31. augustam - Liepājas Pedagoăijas
akadēmija, Mākslas un darbmācības katedra – vecākā laborante.
No 1995. gada augusta līdz 1997. gada martam – Liepājas pilsētas Centrālā slimnīca – Bērnu
ėirurăijas nodaĜa – medicīnas māsa slimnieku pārsiešanas kabinetā.
No 1987.gada līdz 1992. – Liepājas Pilsētas Centrālā slimnīca – Operāciju bloks – operāciju
medmāsa.
Izglītība:
2004. – līdz šim brīdim – studijas Daugavpils Universitāte, Izglītības un Vadības fakultāte
Pedagoăijas doktorantūra (Tēma: Sociālā darbinieka kompetenču pilnveidošana studiju
procesā).
2002. – 2004. 11.06. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija; Izglītības zinātĦu maăistra grāds
pedagoăijā, diploma Nr. 0025; sērija MD A
1998. -2002. 14.05. – Liepājas Pedagoăijas akadēmija; kvalifikācija – Sociālais pedagogs,
diploma Nr. 0008751984. - 1987. – Liepājas Medicīnas skola, kvalifikācija – medicīnas māsa
bērnu profilaktiskajām iestādēm, diploms ar izcilību, DT Nr. 410118
16.03.1987. – 16.07, 1987. – Latvijas PSR Veselības aizsardzības ministrijas kvalifikācijas
celšanas skola – specializācija – vecākā operāciju un operāciju medmāsa – apl.Nr. S - 5946
Papildizglītība, kursi:
2007.gada 5. februāra līdz 20.jūnijam – profesionālā pilnveide LU programmā – Augstskolas
didaktika:mūsdienu teorijas un prakse (72 kontaktstundas) – sertifikāts Nr.1466
2005. gada novembris – LR Izglītības zinātnes ministrija, Lielbritānijas Padome, Latvijas
skolotāju izglītotāju asociācija - 36 stundu tālākizglītības programma – Topošo un jauno
skolotāju mentoru sagatavošana (programmas kods A2 – 9014310040) - apliecība
2005.24. – 28. oktobrim - kursi – Pedagoga profesionālās kompetences pilnveide
multikulturālā un bilingvālā izglītības vidē. Programmas apjoms 36 st. SaskaĦojuma ar IZM
Nr. 0592 ( A2 – 9014330055) – apliecība.
2003.29.01. – 2003.12.06. – LPA Pedagoăijas fakultātes organizētais semināru cikls –
vērtībizglītības didaktikas modeĜi, reformpedagoăija Vācijā – apliecība
2002.15.12. – Pedagoăiskās kompetences attīstīšana bilingvālajā mācību vidē. LR Izglītības
un zinātnes ministrija izglītības satura un eksaminācijas centrs. Apliecība Nr. 9014140055-18
Zinātniskā darbība:
2007.gada 30.maijs – 2. jūnijs - 5.International JTET conference – Debrecenas Universitātē
(Čehija). Referāts -Implementation new competencies in the study process of the social
worker.
2006.gada 4. – 7. septembris – International conference - Masaryk Universitat Brno (Čehija) The International Academy for the Humanization of Education ( IAHE) – New Challenges to
Quality in Teaching and Learning! Competence – Standarts – Modules
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2006.gada 9.jūnijs – referāts- 4.starptautiskajā Liepājas Pedagoăijas akadēmijas konferencē
‘’Pedagoăija: teorija un prakse’’
2006.gada 31. maijs – 3.jūnijs – 4.International JTET conference – Helsinku Universitātē
(Somija) ‘’ Sustainable Development. Culture. Education
2005. gada 19. un 20 oktobris – International conference – „DEVELOPMENT OF
EDUCATIONAL PARADIGMS: THEORY AND PRACTICE’’ – referāts- Visual
Communication as a Method in Social Pedagogy - ViĜĦas Pedagoăijas universitāte (Lietuva)
2005. gada 22. – 25. maijs – 3.International conference – „ Holistic Education” Fehtas
Universitātē ( Vācija)
2005. gada 25. – 26. februāris – Rēzeknes Augstskola, dalība Starptautiskā zinātniskā
konferencē – Sabiedrība, integrācija, izglītība – publikācija – Vizuālās komunikācijas formu
pielietošanas iespējas sociālā pedagoga praksē.
2004.gada maijs – Liepājas Pedagoăijas akadēmija - Starptautiska konference – Sabiedrība un
kultūra.
2004. gada 20. oktobris – dalība Liepājas Pedagoăijas zinātniski praktiskā konferencē
„Māksla un darbmācība: problēmas un risinājumi’’.
Zinātnisko darbu vadīšana Liepājas Pedagoăijas akadēmijas studiju programmu "Sociālais
darbinieks", „ Sociālais pedagogs”, ‘’ Sociālais aprūpētājs’’, ‘’Sociālais rehabilitētājs’’,
‘’Sociālās palīdzības organizators’’, ‘’ Profesionālais maăistrs sociālajā darbā’’ studentiem.
Citas aktivitātes:
No 2006.06.09. – Starptautiskās Izglītības Humanizācijas akadēmijas locekle
2006. – Eiropas Kopienas EQUAL programmas projekta ‘’ Soli pa solim’’ (patvēruma
meklētāju integrēšana sabiedrībā) dalībniece
No 2005. gada līdz šim brīdim - Latvijas Pedagogu Zinātnieku asociācijas locekle
No 2005.gada 27.oktobra līdz šim brīdim – Liepājas Pedagoăijas akadēmija - Satversmes
sapulces šėīrējtiesas locekle
2005. gada 1.aprīlis līdz 1.jūnijs - darba grupas locekle starpaugstskolu docētāju darba grupā
prof. O. Zīda vadībā par izglītības zinātĦu bakalaura ietvarstruktūras satura izstrādi.
Valodu zināšanas:
latviešu - dzimtā, krievu pārvaldu brīvi, angĜu sarunvalodas līmenis un ar vārdnīcas palīdzību,
vācu – ar vārdnīcas palīdzību .

/S.Lanka/
20.10.2007.

74

LINDA LAUZE

CURRICULUM VITAE

Personas dati

Linda Lauze dzimusi 1968. gada 27. februārī

ZiĦas par dzīves
un darba vietu

Liepāja LV 3405, Krūmu iela 38–22, tel. 3487071;
Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Liepāja, Lielā iela 14; tel.
3425204; fakss; (371)3424223; e-pasts: balti@lieppa.lv

Profesionālā un
akadēmiskā
izglītība

Liepājas Pedagoăijas akadēmija neklātienes doktorantūra
1995.–1999.g.;
Latvijas Universitāte 1986.–1991.g., kvalifikācija – filologs, latviešu
valodas un literatūras pasniedzējs

Akadēmiskie un
zinātniskie grādi

Dr.philol. 2002. g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija

Profesionālā
darbība

Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Latviešu valodas katedras
docente no 2002. g.; docējamie kursi – valodas kultūras pamati,
mūsdienu latviešu valodas leksikoloăija, morfoloăija, sintakse,
interpunkcija, sociolingvistika, sociolingvistikas teorija un virzieni;
LPA Latviešu valodas katedras lektore 2000.–2002. g.
LPA Latviešu valodas katedras asistente 1991.–2000. g.;
IZM projekta “Latviešu valodas standarta īstenošana pamatskolā”
dalībniece 2002.–2003. g.;
Klaipēdas universitātē docēts latviešu sintakses kurss 2003. g.,
2006. g.; latviešu morfoloăijas kurss – 2001. g., 2005. g.;
Maincas Universitātē Erasmus/Sokrates docētāju apmaiĦas
programmā nolasītas 4 vieslekcijas (8 st.), kur latviešu valoda
raksturota sociolingvistiskā aspektā 2005. gada maijā;
stažēšanās Stokholmas Universitātē 1995. gada aprīlī, maijā.

Zinātniskā
darbība

Valodniecības nozares latviešu sinhroniskās valodniecības
tēmas
“Latviešu
apakšnozare,
sociolingvistika;
pētījuma
sarunvalodas sintakse sociolingvistiskā aspektā”, “Mutvārdu
komunikācijas funkcionālie aspekti”, “Latvijas sabiedrības
lingvistiskā integrācija”;
IZM valsts pētījumu programmas „Letonika: pētījumi par vēsturi,
valodu un kultūru” LU LVI projekta „Valoda un vide” pētniece no
2005. gada;
Eiropas kopienas EQUAL Programmas projekta "Soli pa solim"
darba grupas vadītāja latviešu val. metodikas izstrādē personām,
kuru dzimtā valoda vai pārvaldītā valoda nav ne krievu, ne angĜu no
2005.–2006. g.;
LZP finansētā zinātniskā projekta “Latvijas sabiedrības
lingvistiskā integrācija” pētniece no 2004. g.;
Valsts valodas aăentūras projekta “Ikdienas saziĦa: vienkāršs
teikums latviešu sarunvalodā” 2004. g. vadītāja un pētniece;
Latvijas Sabiedrības integrācijas fonda projekta “Valodas
vajadzību un lietojuma izpēte Liepājā” 2003.–2004. g. koordinatore
un pētniece;
Bristoles universitātes sadarbības projekts ar Baltijas valstīm
“Baltic Language and Integration Network” 2003.–2006. g.
LZP finansētā pēcdoktorantūras zinātniskā projekta “Mutvārdu
komunikācijas funkcionālie un normatīvie aspekti” pētniece 2001.–
2003. g.;
LU Latviešu valodas institūta Sociolingvistikas daĜas pētniece no
2002. g. (0,5 slodze); asistente 2001. –2002. g.
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Publikācijas

37 zinātniskās publikācijas: 2 monogrāfijas, 2 grāmatu līdzautore,
21 raksts (14 no tiem publicēti starptautiski citējamos rakstu
krājumos) un 12 referātu tēzes.

Valodu zināšanas

AngĜu – Ĝoti labi, krievu – labi.

Sabiedriskā
darbība

Latvijas Zinātnes padomes eksperte zinātĦu nozares „Valodniecība”
apakšnozarē „Latviešu sinhroniskās valodniecība” (no 2006. g.).
Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas locekle.
IZM Latviešu valodas un literatūras Konsultatīvās padomes locekle.
LPA Satversmes locekle (1999–2005).
/L.Lauze/

2007.gada 29.maijā
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ANITA LĪDAKA
CURRICULUM VITAE

Informācija par personu: Anita Līdaka
Dzimusi 1948.gada 29.jūlijā
ZiĦas par dzīves un darba vietu:
Dzīvo:
O.Kalpaka 109 – 28,
Liepāja, LV – 3417
Tālr. 6 34 87 131
Mob.: 2 93 899 89
Darba v.:
LPA
Lielā iela 14
Liepāja, LV – 3400
Tālr. 6 34 077 42
e – pasts anita@lieppa.lv; anitalidaka@inbox.lv
Profesionālā un akadēmiskā izglītība:
1993 – 1998 – LU PPI doktorantūra /ped.doktors/
1992. - 1993.g. LU svešvalodu fakultāte,
maăistrantūra /ped.maăistrs/
1980. - 1985.g. V. Lāča Liepājas Valsts
pedagoăiskais institūts /pamatskolas skolotājs/
Zinātniskais grāds:
LU Habilitācijas un promocijas padomes 1999.g. 16.jūnija lēmums Nr.23. – pedagoăijas
doktora zinātniskais grāds (Dr.paed.), C-D Nr. 001548. Tēma:” Jaunāko klašu skolēnu vērtību
veidošanās”.
Profesionālā darbība:
No 2003. – LPA Pedagoăijas katedras vadītāja, asociētā profesore.
No 1998- LPA Pedagoăijas un psiholoăijas katedras vadītāja, docente, studiju
programmas „Sociālais darbinieks” direktore.
No 1996 – 1998- LPA Pedagoăijas un psiholoăijas katedras vadītāja, lektore, studiju
programmas „Pamatskolas skolotājs” direktore.
1992- 1996 – lektore Sākumskolas pedagoăijas katedrā.
1990- 1992 – vecākā pasniedzēja Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā.
1970-1990 – skolu prakse Ventspils izglītības iestādēs.
1965- 1970 – skolu prakse Liepājas 1.vidusskolā.
Docējamie kursi LPA:
Audzināšanas teorija un metodika (no 1990.g.);
Pedagoăiskā meistarība (no 1990.g.)
Didaktika (no 1995. – 1997.g.)
Bērnu un jaunatnes organizācijas, to vadīšanas metodika (no 1995.g.)
Apdāvinātu bērnu atpazīšana (no 1998.g.)
Vērtībizglītība (no 2000.g.)
Zinātniskā darbība:
Zinātnes nozare – pedagoăija, apakšnozare – vispārīgā pedagoăija. Tēma “Vērtībizglītība, tās
realizācijas iespējas”.
Aktivitātes:
2007 – Member of BBCC (Baltic&Black Sea Circle Consortium) Institute of Suistainable
Education
2007 – piedalīšanās Eiropas nedēĜā Paderbornē Vācijā (European Week in Paderbon)
2006 – The International Academy for the Humanization of Education, elected corresponding
member.
2006 – Kultūras un Izglītības forums Vestfālenā Vācijā
2005 – 9 International LVEP Train-the-Trainers Workshop Global Retreat Centre, Oxford,
United Kingdom
2005 – eksperte Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas „Sociālā darba speciālistu apmācības’’
projektā „Sociālo rehabilitētāju izglītošana Kurzemes reăiona pašvaldībām”
2005 – 7. Symposium Der Lissabon – Prozess „Bilanz und Perspektive zur „halbzeit”
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2004 – Contact Seminar – Comenius 2.1 European cooperation prjocts for the training of
school education staff, Reykjavik, Iceland
2002 – 2005 – ERASMUS projekts (Ungārija, Anglija, Latvija) – „Sabiedrības
demokratizācija un civilā izglītošana”
2000 - CESA projekts (Igaunija, Somija, Zviedrija, Latvija)- “Darbs alkoholisma un
narkomānijas profilaksē”. 2000- (turpinās) – ERASMUS projekts (Ungārija, Anglija, Latvija)
- “Sabiedrības demokratizācija un civilā izglītošana).
1999- 2000 -ZiemeĜvalstu projekts “Problēmbalstīta mācīšanās” (Dānija, Zviedrija, Latvija).
1999 – 2005 – ZiemeĜvalstu projekts „Mācīšana un mācīšanās mainīgā Eiropā” (Dānija,
Zviedrija, Latvija).
1999 – 2003 – ZiemeĜvalstu projekts „Skola visiem”.
1998 - Sorosa fonds- Latvija projekts “Solis pa solim”.
1996. – 1997 – Sorosa fonds- Latvija projekts - “Apdāvinātu bērnu atpazīšana”.
1994- 1995 - Konrada Adenauera fonda projekts- “Inovācijas augstskolu didaktikā”,
pieredzes apmaiĦa Šveicē.
1994- 1996 – TEMPUS projekti, studijas Royal Danish School of Educational Studies (1994,
1995, 1996)
1994– Pasaules brīvo latviešu apvienības izglītības padomes, LU, LPA kursi – “Ievads
atbalsta sniegšanā”
1992 – IZM Izglītības attīstības institūta kursi “Psiholoăiskās atmosfēras uzlabošana skolā”.
Nozīmīgākās starptautiskās konferences:
2007 – 5.starptautiskā zinātniskā konference „Pedagoăijas: teorija un prakse” Liepājas
Pedagoăijas akadēmijā
2007 – Starptautiska zinātniska konference „Changing education in a changing society.
ATEE. Spring University’’ Klaipēdas universitātē (Lietuva)
2007 – 5-th International JTET Conference. Department of Applied Ecology University of
Debrecen, Hungary
2007 – Starptautiska zinātniska konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība’’ Rēzeknes
augstskolā
2006 – 4. starptautiskā zinātniskā konference „Pedagoăija: teorija un prakse” Liepājas
Pedagoăijas akadēmijā
2006 – Starptautiska zinātniska konference „New Challenges to Quality in Teaching and
Learning. Competence – Standards - Modules” Brno Masaryk University (Čehija)
2006 – Berlin Conference „A Soul for Europe”
2006 – 5-th International Scientific and Perspctives, Siauliai University (Lietuva)
2005 – 4. starptautiskā zinātniskā konference „Pedagoăija: teorija un prakse” Liepājas
Pedagoăijas akadēmijā
2004 – 3. starptautiskā zinātniskā konference „Pedagoăija: teorija un prakse” Liepājas
Pedagoăijas akadēmijā
2004 - Starptautiskā zinātniskā konference Rēzeknes augstskolā
2003 - Starptautiskā zinātniskā konference Liepājas Pedagoăijas akadēmijā
2002 - Starptautiskā zinātniskā konference ViĜĦas Pedagoăiskajā universitātē
2001 - Starptautiskā zinātniskā konference Rēzeknes augstskolā
2000 - Armada Conference Centre, Bristol (Anglija), Position held: Workshop Presenter –
“Enganging local communities – democratic innovation in practice”.
1998 - Starptautiskā konference programmas “Soli pa solim” ietvaros Varnā (Bulgārija).
1998 – Starptautiska ATEE konference Klaipēdas universitātē (Lietuva)
Prasmes:
Valodas:
krievu, angĜu.
Darbs ar datoru:
(Microsoft Word, Excel, INTERNET, PowerPoint).

/A.Līdaka/
01.11.2007.
JEěENA MIHEJEVA
CURRICULUM VITAE

Personas dati:
JEěENA MIHEJEVA
78

1950. gada 16.jūnijs
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu:
Dzīvo:
Sporta ielā 10-1, Liepāja, LV-3401
Darba vieta:
Liepājas Pedagoăijas akadēmija
Liepājā Lielā iela 14 Tālr. 3423512
Profesionālā un akadēmiskā izglītība:
1988. – 1992. Sanktpēterburgas Pedagoăijas
Universitāte, aspirantūra
1971. – 1975. A.Hercena ěeĦingradas pedagoăiskais
institūts.
Iegūta pirmsskolas psiholoăijas
pasniedzēja
kvalifikācija.
Akadēmiskie un zinātniskie grādi:
1993. – psiholoăijas zinātĦu kandidāta grāds

Sanktpēterburgas ped. Universitāte

1994. – LV psiholoăijas doktora zinātniskais grāds (nostrifikācija Latvijas
Universitātē Psiholoăijas habilitācijas un promocijas padomē).
Profesionālā darbība:
1978. – š.b. - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas docente
Docējamie kursi:
Saskarsmes psiholoăija
Saskarsme pedagoăiskajā procesā
Profesionālā saziĦa
2003. – š.b. – Psiholoăijas Augstskola (Liepājas filiāle),
docente.
Docējamie kursi: Vispārīgā psiholoăija, sociālā psiholoăija
Zinātniskā darbība:
Zinātnes nozare – psiholoăija.
Galvenā tēma pētījumiem ir saistīta ar saskarsmes neverbālo
aspektu, subjekta neverbālās uzvedības īpatnībām, kuras
apgrūtina saskarsmi.
Publikācijas:
Kopējais publikāciju skaits: 35
/JeĜena Mihejeva/
2008-02-07
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ILZE MIĖELSONE
CURRICULUM VITAE

Vārds uzvārds:
Ilze Miėelsone
Tālr.darbā: 3407781
e-pasts: ilzemik@hotmail.com
Izglītība:
1991. – 1996. gadam Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas katedras
doktorantūra, pedagoăijas teorijas un vēstures apakšnozare.
1983. – 1987. gadam V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts. Iegūta kvalifikācija
pirmsskolas pedagoăijas un psiholoăijas pasniedzējs, pirmsskolas audzināšanas metodiėis.
1972. – 1983.gadam Rīgas rajona Zvejniekciema vidusskola.
Iegūta vispārējā vidējā izglītība.
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
LR zinātniskais grāds Dr.paed., pedagoăijas teorijas un vēstures apakšnozarē. Piešėirts
1996.gadā LU Pedagoăijas zinātnes habilitācijas un promocijas Padomē.
Nodarbošanās LPA: asociētā profesore
Cits: Vieslektore Daugavpils Universitātē Izglītības un vadības fakultātē

Zinātniskā darbība un profesionālās darbības pilnveide:
2005. – 2006. Latvijas Universitāte Profesionālās pilnveides programma „Augstskolu
mācībspēku pedagoăiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba
vadība” (Sertifikāta Nr.0883).
2000. – 2001. kvalifikācijas celšanas un zinātniski pētnieciskā darbība Starpkultūru studiju un
multikulturālisma izglītības centrā (Centre of Intercultural Studies and Multicultural
Education (CISME)) Adelaides Universitātē Austrālijā.
2000. – 2001. studijas Adelaides universitātē (Adelaide University) (Austrālija)
Centre of Intercultural Studies and Multicultural Education (CISME) Faculty of Humanities
and Social Sciences.
Certificate for the Masters coursework subject Multicultural Society and Educational Policy
(Under the guidance of Prof.J.J.Smolicz)
Certificate for the Masters coursework subject Schools as Cultural Systems (Under the
guidance of Prof.M.Secombe)
2000. – 2001. Studijas Flindersa universitātē (flinders University) (Austrālija). School of
Psychology Faculty of Social Sciences
Certificate – PSYC 3044 Interviewing and Counselling
Certificate – PSYC 9021 Clinical Interventions with Children
1997. – 1999. distances mācības Kolumbijas universitātes Skolotāju koledžā (Columbia
University, Teachers College) (ASV)
1998. Certificate – Experiental and Cooperative Learning
Certificate – Study at the Teachers College of Columbia University (New York) under the
guidance of Prof. A.Sabatini, Prof. M.Knight, Prof. L.Godwin, Prof. T.Sobol, Prof. C.Reid
80

Profesionālā darbība:
2006. – līdz šim brīdim Liepājas Pedagoăijas akadēmijas asociētā profesore
Docējamie kursi:
pilna un nepilna laika studijas programmā „Pieaugušo pedagoăija un psiholoăija”,
„Androgoăija”, „Cilvēka dzīves cikls”, „Sadarbības pedagoăija”, „Mācību metodes un
mācīšanās stili pirmsskolas vecuma bērniem. Vērtēšanas tehnikas pirmsskolā”, „Kreativitātes
pedagoăiskie pamati”.
Maăistratūras studiju programmās: „Pieaugušo pedagoăija un psiholoăija”, „Cilvēka dzīves
cikli”, „Cilvēka sasniegumu motivācijas sekmēšana”, „Kreativitātes psiholoăija”,
„Multikulturālisms un sabiedrība”.
Doktorantūras studiju programmās: Holistiskā pieeja pirmsskolēna attīstībā.
Pirmsskolēna socializācija: teorija un prakse.
2000. – 2006. – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas docente
1988. – 2000. – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas pasniedzēja, lektore
Akadēmiskā darbība:
2006. – līdz šim laikam profesionālās izglītības zinātĦu maăistra studiju programmas
„Karjeras konsultants” programmas direktore
2005. – līdz šim brīdim Latvia Affiliate of World Association for Infant Mental Health
(WAIMH) Latvijas filiāles prezidente
2005. – līdz šim laikam Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Satversmes sapulces locekle
2003. – līdz šim laikam otrā līmeĦa profesionālās studiju programmas „Pirmsskolas izglītības
skolotājs” programmas direktore
2002. – līdz šim brīdim Starptautiskās Kooperatīvās izglītības asociācijas (International
Association for the Study of Co-operation) biedre
1999. – 2001. LPA Satversmes sapulces locekle
1998. līdz šim brīdim Latvijas augstskolu pedagogu sadarbības asociācija
Eksperta darbs:
2006. – 2007. – Eksperts Šveices Ārlietu Federālā depertamenta (Department of Peace Policy
and Human Security) (CIMERA) projekta „Multilingvālā izglītība Gruzijā” (Multilingual
Education in Georgia) apakšprojektā „Multilingvālā izglītība – metožu un pieeju attīstība
valodas un mācību materiālu apguvē” (Multilingual Education – Development of Methods
and Approaches for Acquirement of Languages and Educational Material).
Darbības projektos:
Latvijas Zinātnes Padomes projekti:
2004.gadam – līdz šim brīdim „Mijiedarbība ar pedagogu kā vecākā pirmsskolas vecuma
bērnu pašapziĦas un personības attīstības veicinātāja”.
1998. – 2000. „Kā palīdzēt bērnam veidot savu identitāti”.
1994. – 1997. „Kā palīdzēt 5 – 7 gadus veciem bērniem motivēt sevi darbībai”
1992. – 1994. „Pirmsskolas vecuma bērnu personības veidošana”
ES fondu projekti:
2005. – 2007. – ES struktūrfondu Nacionālās programmas 3.2.7.1. Projekts „Karjeras
izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā” (Līguma Nr.
2005/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.7.1./0001/0159).
2005. – 2006. – ES Sociālā fonda projekts „Sociālo rehabilitētāju izglītošana Kurzemes
reăiona pašvaldībām” (Līguma Nr. 2005/7/VPD1/ESF/NVA/04/GS/3.3.4./0001/0015)
2005. – 2008. – ES Sociālā fonda projekts „Prakšu konsultatīvā modeĜa izveide pirmsskolas
skolotāju izglītošanā” (apstiprināts ESF VK 07.12.2005.)
Citi starptautiskie projekti:
2001. – 2002. – projekts „Mācīšana mūsdienu sabiedrībā” (Teaching in Modern Society) LPA
(Latvija) – Vaxjo universitāte (Zviedrija) – Skipper Clement Seminarium (Daānija).
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1998. – 2000. projekts „Skolu un augstskolu sadarbības modeĜa izveide” (Latvijas pedagogu
sadarbības asociācija (latvija), Kolumbijas universitātes Skolotāju koledža (ASV)
Dalība konferencēs, semināros:
2007. maijs Zinātniski starptautiskā konferences „4th International Silk road Symposium.
New trends in Higher education”. Tbilisi (Gruzija). Referāta temats: „Analysis of Experience
of Designing the Professional Master Study Programme „Career Counselling” in Latvia”.
2007. IX starptautiskā LLINE konference (The Ninth International LLINE Conference)
„Learning Regions – Learning Cities” (Rovaniemi, Somija). Referāta tēma: „In-service
Courese as a Means for Regenerating Teachers’s Community”.
2006. IV Starptautiskā konference „Pedagoăija: teorija un prakse” LPA. Referāta tēma
„Nosacījumi pieaugušo uzskatu un attieksmes pret bērnu veidošanai”
2006. Latvijas Universitātes 64. konferences, Izglītības vadības darba grupā Referāta tēma:
„Skolotāju sociālās iekĜaušanās problēmas Latvijā”.
2005. XIII starptautiskā LLINE konference (The Eighth International LLINE Conference)
„What Future For Lifelong Learning In Europe – A Time for Choice”. Referāta tēma: „Social
Inclusion: Problems and Solutions in Teacher Education in Latvia”.
2004. IX starptautiskā kreativitātes konference „Kreativitātes izpēte un atraisīšana” (RPIVA).
Referāta tēma: „Cilvēka pieredzes un kreativitātes savstarpējā saistība”.
2004. Starptautiskais seminārs „Active Citizenship and the Non-Formal Adult Education”
Karis, Somija. Dalība un diskusijas darba grupās: „The Concept of Active Citizenship”, „The
Methodology of Teaching Active Citizenship Competencies”, „Methods of Working with in
an International Context”, „Developing European Projects in the Field of Active Citizenship”,
„Active Citizenship in a Multicultural Society”, „Policy Programme for Civic Participation”.
2003. Starptautiskā zinātniskā konference Skotijas Skolotāju koledžā (Aviemorā) „This Way
Up! Co-operation and Participation Working together to provide additional support for
learning”. Referātu tēmas „Good practice in Action”, „Co-op Learning Strategies”, „Co-op
Learning by feeling”.
2003. II Starptautiskā zinātniskā LPA Pedagoăijas un psiholoăijas katedras organizētā
konference „Pedagoăija: teorija un prakse”. Referāta temats „Sadarbīgās mācīšanās būtība un
izpausmes mācību procesā”.
2003. Starptautiskā konference „Lauku vide. Izglītība. Personība”. („Rural Environment
Education Personality”) Jelgavā Latvijas Lauksaimniecības universitātē. Referāta tēma
„Pieaugušo mācīšanās specifiskās iezīmes”.
2002. Starptautiskā zinātniskā konference Tallinas Pedagoăiskajā universitātē „Bērnības
paradoksi: realitāte un perspektīvas” („Paradoxes in childehood: reality and perspectives”).
Referāta temats „Sociālo prasmju mācīšana Multikulturālisma aspektā” („Teaching social
skills in multicultural aspect”) tika prezentēts konferences plenārsēdē.
2002.gadā Starptautiskā konference „Kooperatīvā mācīšanās un pilsoniskā atbilstība
21.gadsimtā” (Co-operative learning and responsible citizenship in the 21st century)
Mančestrā (Anglija). Referāta tēmas „Developing Skills for Co-operative Learning in Latvian
Teacher Education” un „Co-operative Learning in Cross-Disciplinary Contexts”.
2002. LPA Pedagoăijas un psiholoăijas katedras un DU Pedagoăijas un psiholoăijas
fakultātes rīkotā pirmsskolas izglītības starptautiskajā konferencē „Bērna identitātes
veidošanās pirmsskolas vecumā” (Identity and Self Formation at Early Childhood). Referāta
tēma „Bērnu sasniegumu motivācijas un pašcieĦas veidošanās savstarpējā mijiedarbība”.
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Studiju vizītes un pasniedzēju mobilitāte:
2007. – studiju vizīte Meinūs (Maynooth) Valsts universitātē (Īrija), Dublinas universitātes
Trinity koledžā (Īrija) un Dublinas pilsētas universitātē (Īrija)
2005. – studiju vizīte Tallinas Universitāte un Tartu Universitāte (Igaunija).
2005. – studiju vizīte Stokholmas Izglītības institūtā (The Stockholm Institute of Education)
un Stokholmas universitātē (Stockholm university) Zviedrijā
2005. studiju vizīte Meinūs (Maynooth) Valsts universitātē (Īrija) un Dublinas Trinity
universitātē (Īrija)
2004. – Socrates/Erasmus programmas pasniedzēju mobilitātes ietvaros darbs Vaxjo
universitātē (Zviedrija). Lekciju tēmas: „Essence and Manifestations of Cooperative Learning
in the Study process”, „Teaching Social Skills in Multicultural Aspect”.
Zinātniskās intereses:
Pētnieciskā darba virzieni – pieaugušo pedagoăija un psiholoăija, kreativitātes sekmēšanas
jautājumi, sadarbības pedagoăija, pirmsskolas pedagoăija un psiholoăija.
Profesionālie sasniegumi:
2000.LAAJ Akadēmisko papildstudiju nozares (Postgraduate Studies Branch of the Latvian
Federation of Australia & New Zealand inc.) stipendiāte.
2004. – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Atzinības raksts
/Ilze Miėelsone/
19.06.2007.
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DAIGA MUIŽULE
CURRICULUM VITAE
Vārds: Daiga
Uzvārds: Muižule
Dzimšanas dati: 1962.gada 1. jūlijs.
Dzīvesvieta: Kviešu 37, Liepāja
Tālrunis: 34 - 84344
Darba vietas nosaukums:
Liepājas RaiĦa 6. vidusskola
Darba vietas adrese: Ganību iela 106, Liepāja, LV – 3411
Darba vietas telefons: 34 - 84344
Izglītība:
1999. - 2001. LPA Izglītības zinātĦu maăistre pedagoăijas teorijā un vēsturē
1998. - 1999. LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, kristīgas morāles un ētikas skolotāja
specialitāte
1980. - 1984. LVPI Latviešu valodas un literatūras un matemātikas fakultāte, latviešu valodas
un literatūras skolotāja specialitāte
1969. - 1980. Liepājas 1.vidusskola
Darba pieredze:
1997. - pašlaik Liepājas RaiĦa 6. vidusskola, ētikas skolotāja
1982. - pašlaik Liepājas RaiĦa 6. vidusskola, latviešu valodas un literatūras skolotāja
1998. - 2001. Liepājas RaiĦa 6. vidusskola, klašu audzinātāju metodiskas apvienības vadītāja
Rīgas Komercskola Liepājas nodaĜa, kuratore, ētikas skolotāja
Cita nozīmīga pieredze:
pašlaik SFL "PārmaiĦas izglītība" projekta "Cilvēks sabiedrībā" apakšprogrammas "Sociālo
zinību atbalsta skola" dalībniece
2000.g 2001.g. aprīlis - sept. SFL tālākizglītības semināru cikla "Lasīšana un rakstīšana
kritiskās domāšanas attīstīšanai" dalībniece
RPIVA, latviešu valodas un literatūras skolotāja
1999.g. maijs RPIVA Psiholoăijas katedras rīkotā semināra
"Bērns ar uzvedības problēmām" dalībiece
1999.g. marts Liepājas Skolu valdes Bērnu un jauniešu
interešu centra kursu "Klašu audzinātājs ir meistars savā darbnīcā" dalībniece
1998.g. augusts SIA "Liepājas SkaitĜošanas centrs 1" kursu "Darbs ar datoru" dalībniece
1997. - 1998. LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes
kursu "Kristīgā morāle un ētika" dalībniece
Prasmes:
Valodu prasme:
Latviešu - dzimtā
Krievu - labi
AngĜu - ar vārdnīcas palīdzību
Intereses:
Radošas un labvēlīgas vides izkopšana dažādos saskarsmes procesos, sports, puėkopība

/D.Muižule/
2007. gada 23. oktobrī
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ILMA NEIMANE
CURRICULUM VITAE

Informācija par personu:

Ilma Neimane

Dzimusi 1961.gada 4.oktobrī
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu:
Dzīvo: Dorupes ielā 38 -1, Liepāja, LV -3401
Tel.3425382
Darba v.: Liepājas Pedagoăijas akadēmija Pedagoăijas katedra
Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401, Tel. 34 07772
e-pasts: ilma@lieppa.lv
Profesionālā un akadēmiskā izglītība:
Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts (1980 – 1984), iegūta matemātikas skolotāja
kvalifikācija, dipl. ЛB Nr.122408, Latvijas Universitāte (1990 – 1993), studijas doktorantūrā.
Papildu izglītība/kursi:
Augstskolu mācībspēku tālākizglītības darbseminārs „Latvijas pedagoăisko augstskolu
mācībspēku profesionālo kompetenču pilnveide zinātniskās pētniecības jomā” (RPIVA, 2007.)
Tālākizglītības programma „Topošo un jauno skolotāju mentoru sagatavošana” (IZM,
Lielbritānijas Padome, LSIA, 2005.,2006.)
Profesionālās meistarības pilnveides kursi „Veiksmīgas mācīšanās pamati” (LSPA, 2005.)
Educational reform and teacher training: current issues and future prospects (VPU, 2004.)
European Competence for Teachers in the Europe of the 25 (Internationales Institut fur
Europaische Bildung, 2004)
Methoden in der Lehrerausbildung (Studienseminar f.d. Lehramt f.d. Sekundarstufe II,
Gelsenkirchen I, 2001.)
Moderācijas tehnikas un multiplikatoru darbības principi (IZM PIAC, 2001.)
Mācību darba organizācija un metodes apvienotajās klasēs (IZM PIAC, 2000.)
Vācu valodas tālmācības kurss(mittelstufe) (SP aăentūra, 1999.)
How to teach with democracy and how to use different methods in practice (Skiper Clement
seminariet)
Praktisks ievads atbalsta sniegšanā (LPA, 1995.)
Ievads Freinet pedagoăijā (LU, 1995.)
Ievads atbalsta sniegšanā (LU, 1994.)
Zinātniskais grāds:
1993.gadā Latvijas Universitātē iegūts pedagoăijas doktora zinātniskais grāds pedagoăijas
teorijā un vēsturē par promocijas darbu „Dažas pedagoăiskas atziĦas matemātikas saturā un
apguves organizācijā 20.gs. 20.,30.gados Latvijā”, dipl. C-D Nr. 001173
Profesionālā darbība:
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas mācību prorektore no 2002. gada.
Docente Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā no 1996.gada, docējamie kursi: vispārīgā
didaktika, pirmsskolas pedagoăijas vēsture, pedagoăijas vēsture, vispārīgā pedagoăija,
jaunatnes sabiedriskās organizācijas, aktualitātes didaktikā, darbs apvienotajās klasēs,
interaktīvās mācību metodes, zinātnes metodoloăija, kvantitatīvā pētniecība un metodes
pedagoăijā, mācību teoriju vēsturiskā attīstība.
Lektore no 1995.gada līdz 1996.gadam, docējamie kursi: pedagoăijas teorija, didaktika un
audzināšanas teorija.
Asistente no 1993.gada līdz 1995.gadam, docējamais kurss: didaktika un audzināšanas teorija.
Vecākā laborante no 1984.gada līdz 1990.gadam.
Līdzdalība projektos
1. EU Phare Programme - Latvia
Institutional Capacity Building in Kurzeme Region, Latvia
Phare 2002 projekts "Inovatīvi e - studiju risinājumi Liepājas Pedagoăijas akadēmijā
ekonomisko vajadzību virzītas izglītības kapacitātes stiprināšanai"
Project week on behalf of a curriculum For education for counselors in the care for people
with a mental retardation. In basis and secondary professional education
"Doktoramtūra un maăistrantūra e-studiju tehnoloăiju jomā atbilstoši Liesabonas mērėiem
RTU, DU un LPA"
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Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalstošas vides veidošana jauniešu ar speciālām vajadzībām
integrācijai vispārizglītojošās skolās Liepājā”
2. ESF projekts „Latvijas pedagoăisko augstskolu mācībspēku profesionālo kompetenču
pilnveide zinātniskās pētniecības jomā”
Publikācijas:
Izstrādātas studiju kursu programmas iepriekš minētajos kursos.
Kopējais publikāciju skaits – 11
Prasmes un intereses:
Ir viduslīmeĦa zināšanas vācu valodā un darbā ar datoru. No 1981. gada esmu TDA
„Rucavietis” repetitore.

/I.Neimane/
11.09.2007.
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DIĀNA OěUKALNE
CURRICULUM VITAE
Personas dati:
Vārds, uzvārds
Adrese
Darbavietas adrese
Tālrunis
Dzimšanas dati:
Dzimusi
Tautība
Ăimenes stāvoklis

Diāna OĜukalne
SakĦu 16 – 40, Liepāja, LV - 3417
Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Lielā iela 14, Liepāja, LV - 3401
mob. 9231006
1976. gada 3. janvārī.
Latviete
Precējusies

Izglītība:
No 2003. g. septembra studēju Baltijas krievu institūta un Psiholoăijas augstskolas Liepājas
filiālē specialitātē – sociālais psihologs.
No 2000. g. septembra līdz 2002. g. jūlijam studēju LPA maăistrantūrā. Iegūts izglītības
zinātĦu maăistra grāds pedagoăijas teorijā un vēsturē.
No 1999. gada septembra līdz 2000. gada jūlijam mācījos LPA. Iegūta sākumskolas
skolotāja un konsultanta psiholoăijā pamatskolā kvalifikācija un pedagoăijas bakalaura
grāds
1994. gadā absolvēju Liepājas 1. vidusskolu. Iegūta vidējā izglītība.
1991. gadā pabeidzu Liepājas 15. vidusskolu. Iegūta deviĦgadīgā izglītība.
Darba pieredze:
No 2004. g. septembra amatu savienošanas kārtībā strādāju Liepājas 1.vsk. par psiholoăijas
skolotāju.
No 2003.g. septembra līdz 2004. g. jūnijam amatu savienošanas kārtībā strādāju Kalētu
pamatskolā par psihologu – konsultantu.
Kopš 2001. g. 1. decembra strādāju LPA par asistenti (vispārīgā psiholoăija, ievads
psiholoăijā, attīstības psiholoăijas teorija, pedagoăiskā psiholoăija, personības psiholoăija,
hiperaktivitāte skolā, sociālā psiholoăija, saskarsmes psiholoăija, ăimenes psiholoăija).
No 2000. g. 1. septembra līdz 2001. g. 30. jūnijam strādāju LPA par asistenti ( vispārīgā
psiholoăija).
No 2000. g. 28. augusta līdz 2001. g. 29.novembrim strādāju DALP 5. vsk. par psihologu
konsultantu.
No 2000. g. 1. augusta līdz 2002. g. 1 jūlijam strādāju KASS Interdisciplinārajā bērnu
attīstības centrā par psihologu – konsultantu.
Cita nozīmīga pieredze:
Sertifikāts par piedalīšanos seminārā “Kā palīdzēt neglābjami slimiem cilvēkiem”2003. gada
17., 18. maijā.
Apliecība par lekciju kursa “Bērni, kuriem ir autisms un aspergera sindroms”
noklausīšanos 2003. gada 4. aprīlī.
Sertifikāts par piedalīšanos klīnisko psihologu asociācijas rīkotajā konferencē “Klīniskā
psiholoăija un atkarība” 2003. gada 27. martā.
2002. gada novembrī piedalījos konferencē “Skola visiem”.
Apliecība par kursu “UDS – uzmanības deficīta sindroms” apguvi 2002.gada 25. septembrī .
2001. g. maijā apgūts kurss par pirmās palīdzības sniegšanu.
2001.g. martā apgūtas pamatzināšanas datoros.
Sertifikāts par kursu “ Bērnu seksuālās izmantošanas profilakse “ apguvi laikā no 11. –13.
2001. un no 19. – 20. 01. 2001.
Sertifikāts par sociālpediatrijas kursa apguvi laikā no 1999. gada septembra līdz 2000.
gada maijam.
Īpaši nopelni:
2002. g. martā piešėirta LIF mēķėprogrammas ”Izglītībai, zinātnei un kultūrai” veicināšanas
stipendija.
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2003. gada janvārī par izstrādāto maăistra darbu “Jaunākā skolas vecuma bērnu uzmanības
deficīta sindroma un pašizjūtas savstarpējā saistība” piešėirta Zentas MauriĦas vārdbalva
jaunajiem zinātniekiem.
Intereses:
Psiholoăiska rakstura literatūra, daiĜliteratūra, šūšana, adīšana, dziedāšana, ăitārspēle,
datorzinību apgūšana, valodu apguve.
Prasmes:
Brīvi pārvaldu krievu valodu, ar vārdnīcas palīdzību
vācu valodu, apgūstu angĜu valodu.
IemaĦas darbā ar datoru ( programmas Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power
Point, Internet Explorer).
Publikācijas:
Raksts “Jaunākā skolas vecuma bērnu uzmanības deficīta sindroma un pašizjūtas savstarpējā
saistība” krājumā “Maăistrantu zinātniskie raksti” IV Pedagoăijas teorija un metodika, 2002.

/D.OĜukalne/
2008. gada 12.janvārī
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ĀRIJS ORLOVSKIS
CURRICULUM VITAE

Informācija par personu:
Ārijs Orlovskis
ZiĦas par darba vietu:
Darba vieta: Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Civilzinību centrs, Baseina ielā 9
Profesionālā un akadēmiskā izglītība:
2003. – LPA, iegūts Izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā
1980.-1985. – LVU Vēstures un filozofijas fakultāte, vēstures un sabiedrisko
zinātĦu pasniedzēja kvalifikācija
Papildus izglītība, kursi:
1997. - Indiānas Universitātē (ASV) papildinātas zināšanas pilsoniskās izglītības
jomā
1996. - Iegūts sertifikāts Zviedrijas Arodcentrā LO un TcO kursu programmu
“Sabiedriskās domas veidošana”
1994. - Sertifikāts “Politikas analīzes” kursos Dānijā, iegūstot tiesības vadīt
nodarbības Latvijas Valsts administrācijas skolā, vadu nodarbības Liepājas ierēdĦu
grupām
Profesionālā darbība:
1997. – pašlaik - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas
Civilzinību centra vadītājs
1988. – pašlaik - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas lektors
1985. – 1988. - Liepājas Vēstures un mākslas muzeja filiāles vadītājs
Docējamie kursi: Civilzinības, valsts zinības, politoloăija, sociālo zinātĦu pamati,
vispārējā aizvēsture
Cita nozīmīga pieredze:
1985. – pašlaik - amatu savienošanas kārtībā Liepājas 15.vidusskolā par vēstures,
politikas un tiesību, civilzinību kursu, bet komercklasei – sabiedrības un
ekonomikas kursu skolotāju
1999. - Pēc Nīderlandes Pieaugušo izglītības organizācijas ODESSY ielūguma
iepazinos ar pilsoniskās izglītības realizēšanu un pašvaldības lomu šajā procesā
Nīderlandē
1999. - FREDOM HOUSE kursu programmas “Sabiedrības informēšana”
dalībnieks
1998. - LPA projekta “Minoritāšu sociālā integrācija sabiedrībā” (sadarbībā ar
Rietumanglijas universitāti) grupas vadītājs
1995. - Pēc ASV ekonomiskās izglītības organizāciju ielūguma dalība
starptautiskā konferencē Dallasā un ekonomiskās izglītības iepazīšana Oshkochas
Universitātē
Publikācijas
7 publikācijas
Prasmes un intereses:
Svešvalodu zināšanas:
krievu – brīvi pārvaldu
angĜu - pārvaldu

/Ārijs Orlovskis/
2007.gada 25.maijā
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RITA OZOLA
CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds: Rita Ozola
Dzimšanas dati: 1940.gada 21.februāris
Dzīves vieta:
Lielā 2 – 43, Liepāja, LV – 3401
Tālrunis:
9504441
e-pasts:
arodbiedrība@lieppa.lv
Izglītība:
1998.g. – Liepājas Pedagoăiskā augstskolā iegūts pedagoăijas maăistra grāds;
1963.g. – Liepājas Pedagoăiskā institūta diploms pamatskolas skolotāja specialitātē.
Darba pieredze:
1982.g. – līdz šim laikam – Liepājas Pedagoăijas akadēmija arodorganizācijas priekšsēdētāja;
1982.g. – līdz šim laikam – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Pedagoăijas katedras lektore;
1975. – 1982.g. – Liepājas 48.arodvidusskolas skolotāja;
1963. – 1975.g. – Liepājas 11.vidusskolas skolotāja un direktora vietniece audzināšanas darbā
Papildus izglītība, kursi:
1995. – 2001.g. – piedalīšanās starptautiskajos projektos „Arodpedagoăiskā izglītība”
2000. – 2001.g. – starptautiski kursi (Somija, Vācija) „Izglītošana profesionālās izglītības
skolās”, sertifikāts
2001. – 2002.g. – piedalīšanās starptautiskajā projektā „Aktīva mācīšanās”
2003.g. – LPA semināru cikls: „Vērtībizglītība”, „Didaktikas modeĜi”, „Reformpedagoăija
Vācijā”
2005.g. – kursi „Studiju programmu izstrādes metodika”
2005. – 2006.g. – IZM Lielbritānijas padomes, Latvijas skolotāju izglītības asociācijas kursi
„Jauno skolotāju mentoru sagatavošana”, sertifikāts
2006.g. – starptautisks semināts cikls (Latvija-Vācija) „Skolas kultūra un kvalitāte”
2006.g. – IZM Kultūras un izglītības centra angĜu valodas kursi, apliecība
Docējamie kursi:
Vispārīgā pedagoăija
Skolas pedagoăija
Pedagoga darba ētika
Zinātniskā darbība:
2006.g. – piedalīšanās LPA V starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Valodu apguve:
problēmas un perspektīva”
2005.g. – piedalīšanās Rēzeknes augstskolas starptautiskajā konferencē: „Sabiedrība,
integrācija, izglītība”
2005.g. – piedalīšanās Starptautiskās izglītības organizācijas Baltijas jūras valstu konferencē
„Izglītības kvalitāte un BoloĦas procesa iedzīvināšana”
2002. – 2006.g. – piedalīšanās LPA starptautiskajās zinātniskajās konferencēs „Pedagoăija:
teorija un prakse”
Valodu prasmes:
latviešu – dzimtā valoda;
krievu valoda – brīvi pārvaldu;
angĜu – pamatzināšanas

/R.Ozola/
2007. gada 3.maijā
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ĀRIJA PTIČKINA
CURRICULUM VITAE
Informācija par personu:
Dr.paed., asoc.prof. Ārija Ptičkina
Dzimusi: 1945.gada 21. maijā
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu:
dzīvo Meža ielā 48 – 2, Liepājā, tel. 2 9172143;
darba vieta: Liepājas Pedagoăijas akadēmija,
Liepājā Lielā iela 14, LV-3401,tālr. 6 34-07781
Profesionālā un akadēmiskā izglītība: augstākā,
1963. – 1967.g. studijas Liepājas Valsts pedagoăiskajā institūtā Pamatskolas skolotāju
sagatavošanas fakultātē, kvalifikācija – vidusskolas 1.-4.kl.skolotāja.
1992.g. LU iegūts pedagoăijas maăistres grāds.
Zinātniskais grāds:
1993.g. – LU iegūts pedagoăijas doktores grāds; tēma „Sākumskolēnu vārdu krājuma
pilnveide (latviešu valodas mācīšanas metodika)”.
Profesionālā darbība:
1999. – 2008. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pedagoăijas un psiholoăijas katedra, asociētā
profesore; docējamie kursi – latviešu valodas mācību metodika (1.-4.kl.), latviešu valodas kā
otrās valodas mācību metodika, bilingvālās izglītības pamati, vispārīgā didaktika,
pedagoăiskās domas attīstība pasaulē un Latvijā.
1993. – 1999. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pedagoăijas un psiholoăijas katedra, docente.
1979. – 1993. Liepājas Pedagoăiskais institūts, Latviešu valodas un literatūras katedra,
lektore.
1975. – 1979. Liepājas Pedagoăiskais institūts, Latviešu valodas un literatūras katedra,
asistente.
1967. – 1975. Liepājas Pedagoăiskā institūta Bāzes skola, skolotāja
Zinātniskā darbība:
Pedagoăijas nozares skolas pedagoăijas apakšnozares vadītāja. Pētniec. darba tēma “Latviešu
valodas mācību satura un metodikas pilnveide jaunākajās klasēs”. Pētnieciskās interesespieejas valodu apguvē: latviešu valodas kā otrās valodas apguve; bilingvālās izglītības
problēmas; studentu patstāvīgo studiju un metodiskās sagatavotības (darbam skolā)
problēmas, dzimtās valodas mācību metodika (1.-3. klasē).
Publikācijas:
Kopējais publikāciju skaits – 58, pārsvarā metodiskie un mācību līdzekĜi skolai
un augstskolai, zinātniski metodiski raksti
Prasmes un intereses:
krievu, vācu valodas zināšanas; prasme strādāt ar datoru Microsoft Word programmā.
Citas aktivitātes:
1994. – 2001.g. Pedagogu tālākizglītības kursi “Latviešu valoda sākumskolā”, programmas direktore
un lektore.
1996.g. – Valsts (LR IZM ISEC) pasūtīts līgumdarbs “Latviešu valodas mācīšanas pilnveide
sākumskolā”, projekta vadītāja un izpildītāja.
1998. – 2003.g. Latviešu valodas apguves valsts programmas (LVAVP) projekts “Latviešu valoda
Latvijas bērniem”, lektore, metodisko un mācību līdzekĜu līdzautore.
1999. – 2000.g. Dalība SFL projektā “Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai”,
klausītāja. Dalība SFL projektā “Atvērtā skola” (1999-2003), klausītāja.
2001.- 2005.g. Latviešu valodas (cittautiešiem) kursu vadītāja.
1998. – 2008.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija Senāta locekle
1998. – 2008. g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Zinātnes padomes locekle
/Ā. Ptičkina/
15.04.2008.
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GUNTA REINFELDE
CURRICULUM VITAE
Personas dati:
GUNTA REINFELDE, dzimusi 1942. gada 4. martā
Dzīves vieta:
Ūliha 12 – 53, Liepāja, LV – 3401, tel.3420751
Darba vieta:
LPA, Lielā iela 14, Liepāja, tel.3407780
Profesionālā un akadēmiskā izglītība:
1993. – LU, pedagoăijas maăistre
1960. – 1965. LVU,
filologs, angĜu valodas skolotājs
Papildus izglītība un kursi:
2006. – starptautiska konference „Valodu apguve: problēmas un perspektīva”, referāts
2006. – seminārs „The Role of Teacher in the English Language Classroom”, sertifikāts
2006. – seminārs Steve Lever vadībā, „Language in the Classroom”, sertifikāts
2005. – seminārs „Humanistic teaching: How to Make Everyone Happy”, Express Publishing
– sertifikāts
2005. – seminārs „The History of Innovation: Meeting the Needs of Today and Tomorrow”,
Pearson Longman – sertifikāts
2003. – 3 mēn.kursi Augstskolu didaktikā, LLU, sertifikāts
2001. – konference „American Studies”, Peace Corps, sertifikāts
1997. – konference „ELT Teacher Training”, sertifikāts
1993. – 1997. TEMPUS programma „Updating of Teacher Training and Educational Debate
in Latvia”
1993. – seminārs Odensē, Dānijā, par jaunākām tendencēm angĜu val. mācīšanā, skolu
apmeklējums
1993. – 1994. Lielbritānijas Padomes IZM programma „ELT Professional Development
Programme”, sertifikāts
1993. – starptaustisks ELT seminārs „Language Testing at School” Keith Morrow,
Lielbritānija
1992. – 1994. projekts ar Zviedrijas Medborgarskolan par svešvalodu mācību metodēm –
regulāri semināri, darbs pie mācību grāmatas izstrādes
1992. – seminārs Upsalā, Zviedrijā, „Modern Language Learning Methodology”, sertifikāts
1992. – seminārs „Jaunākās tendences skolu pedagoăijā un psiholoăijā”, M.Tupese un
L.Ruperte, ASV, sertifikāts
1992. – kursi Vordingborgā, Dānijā, „Intensive post-graduate course for qualified teachers of
English”, sertifikāts
1990. – kursi Oksfordā, Lielbritānijā, „British Council Summer School for Soviet Teachers”
Profesionālā darbība:
1981. – līdz šim laikam, LPA Švešvalodu katedra, lektore
- praktiskā angĜu valoda
- lietišėā angĜu valoda
1970. – 1981. LPI Svešvalodu katedra, pasniedzēja
1970. LPI, laborante Svešvalodu katedrā
1965. – 1970. Liepājas 11.vidusskola, angĜu valodas skolotāja
Publikācijas:
Kopējais publikāciju skaits – 13 (metodiskie līdzekĜi, raksti, tēzes)
līdzautore grāmatai „Ideas for Teachers”, 1995, Upsala, Zviedrija

/G.Reinfelde/
2008-06-11
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ALĪDA SAMUSEVIČA
CURRICULUM VITAE
Personas dati:
Alīda Samuseviča, dzimšanas gads 1956.gada 15.janvāris
ZiĦas par dzīves un darba vietu:
Toma ielā 41 –1, Liepāja, LV-3401, Tālr. 3481502,
E –pasts: alida@lieppa.lv
Liepājas Pedagoăijas akadēmija,
Lielā iela 14, Liepāja – LV- 3401
Tālr. 3407760, Fakss 3424223
Profesionālā un akadēmiskā izglītība:
1984. – 1987.g. Latvijas Valsts Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas katedra, aspirante;
1976. – 1980.g. Liepājas Pedagoăiskais institūts,
Pamatskolas pedagoăijas fakultāte, studente;
iegūta pamatskolas skolotājas kvalifikācija
Akadēmiskie un zinātniskie grādi:
pedagoăijas doktora grāds, 1993. – nostrifikācija, Latvijas Universitāte
Pedagoăijas zinātĦu kandidāta grāds, 1987. –Latvijas Valsts Universitāte
Profesionālā darbība:
Kopš 2003. gada 18.marta –līdz šim brīdim Liepājas Pedagogijas akadēmijas Pedagoăijas
katedras profesore;
Pedagoăijas doktora studiju programmas direktore;
Augstākā līmeĦa akadēmiskās studiju programmas “Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā”
direktore;
LPA Senāta priekšsēdētāja;
LPA Vispārīgās pedagoăijas zinātĦu nozares vadītāja;
LPA Zinātnes padomes locekle;
LPA Izdevējpadomes locekle.
Strādāju LPA kopš 1987.gada septembra.
Docējamie kursi:
Konfliktu vadība
Pētījumu metodoloăija
Atbalsta sniegšana un konsultēšana
Darbība projektos:
 2006. – 2008. ERAF projekta “Inovatīvi programmatūras inženierijas spēĜu
risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju attīstīšanai” – projekta vadītāja
 2006. – līdz šim brīdim Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aăentūras
un ESF nacionālās programmas projekts “Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla
nodrošinājuma izveide”
 2006. – 2008. ESF projekts “Izglītības programmu pilnveide Saldus
Profesionālajā vidusskolā” – izglītības eksperte
(līguma Nr.2005/0265/VPD/ESF/PIAA/04/APK/3.3.1?0075/0017) – izglītības eksperte






2005. -2006.Sociālās integrācijas projektā “Draudzīgi un motivējoši zināšanu
sabiedrības risinājumi jauniešiem ar speciālām vajadzībām sociālai integrācijai”
(līgumaNr.2005/0015/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.7./0013/0007)
–
izglītības
eksperts.
2005. – 2008. Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts (3.2.3.2. aktivitātē)
“Doktorantūra un maăistrantūra
e- studiju tehnoloăiju jomā atbilstoši
Lisabonas mērėiem RTU, DU un LPA”- programmu attīstīšanas eksperts.
2003. – 2004. piedalīšanās Skolu atbalsta centra projektā “Kritiskās domāšanas
prasmju attīstīšana augstskolā”.
2003. SAC un SFL starptautiskais EAST projekts “Shared Values, Scared Cultures”
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1999. –2003. darbība Sorosa fonda programmā “PārmaiĦas izglītībā” projektā
“Atvērtā skola” par sabiedrības integrāciju izglītības sfērā.

Darbība ārzemēs:
2008.- 17.-19.04. (Igaunija) referāts konferencē „Multikultūras un daudzvalodības problēmas
mūsdienu izglītības sistēmā”
2007. – 23.11.(Lietuva) referāts konferences „Skolotāju izglītība 21. gadsimtā:
pārmaiĦas un perspektīvas” plenārsēdē
2007. – 30.05.-2.06. (Ungārija) piedalīšanās 5. starptautiskajā JTET konferencē
Debrecenes Universitātē
2007. – 5. -7.05. Padeborna (Vācija) referāts plenārsēdē Padebornas Koledžā Eiropas nedēĜas
pasākumu kontekstā
2007. – 3.- 4.05. ( Lietuva) Klaipēdas Universitātē ATEE konference „PārmaiĦu izglītība
pārmaiĦu sabiedrībā”
2006. – 4.- 7. 09. Brno (Čehija) piedalīšanās starptautiskā konferencē
2005. – 17.- 21.01. Vendgrēbe (Vācija) piedalīšanās K.Adenauera fonda Izglītības centra
seminārā “Eiropas nākotne – Latvijas un Vācijas dialogs”.
2005. –21. – 23.01. Leipzigas Universitāte (Vācija) piedalīšanās starptautiskajā konferencē
“Ekonomikas globalizācija – skolotāju izglītības internalizācija”.
2004. – 1.- 2.03. Parīze (Francija) UNESCO piedalīšanās ar referātu starptautiskajā
zinātniskajā konferencē “Lietojot, izvēloties vai veidojot nākotni”.
2003. –Halle (Vācija) piedalīšanās 24. Vācijas izglītības vadītāju forumā.
2003. – Uniwersytet Rzeszowski (Polija), Pedagoăijas institūts, piedalīšanās ar referātu
zinātniskajā konferencē,
2002. – Bristoles Rietumanglijas universitāte (Anglija), darbība ERASMUS starptautiskajā
projektā.
2001. – Hamburga (Vācija) piedalīšanās Vācijas izglītības vadītāju forumā,
2001.- Bekeščobas augstskola (Ungārija) , darbība ERASMUS starptautiskajā projektā,
2001. – Pieredzes apmaiĦa par sociālo darbinieku izglītošanas problēmām Skipper Klemet
seminārā Alborgā (Dānija)
2000. – Bristoles Rietumanglijas universitāte, starptautiskais projekts (Anglija)
2000. – Administratīvās un sadarbības pieredzes veidošanas semināri Elblongas augstskolā
(Polija)

Zinātniskā darbība:
Pedagoăijas nozares Vispārīgās pedagoăijas apakšnozare.
Zinātniskās pētniecības pamattēmas ir veltītas audzināšanas problēmu, topošo
skolotāju profesionālās darbības un pedagoăiskās kompetences problēmu izpētei,
pedagoăisko konfliktu risināšanai un analīzei, aktuāliem pedagoăiskā procesa un skolēna
personības veidošanās jautājumiem, starpkultūru izglītības un bilingvālo mācību realizācijai
Latvijas skolās.
Publikāciju skaits:
vairāk par 70 publikācijām.
Darbība redkolēăijās:
 Rakstu krājuma “Pedagoăija: teorija un prakse” (ISSBN 9984-654-82-6)
starptautiskās zinātniskās redkolēăijas vadītāja (Liepājas Pedagoăijas akadēmija);
 Rakstu krājuma “Sabiedrība un kultūra” (ISSN 1407-6918) redakcijas kolēăijas
locekle (Liepājas Pedagoăijas akadēmija);
 Žurnāla “Zinātniskie raksti” (ISSN 1822-119X) zinātniskās redkolēăijas locekle
(ŠauĜu Universitāte- Lietuva);
 Žurnāla “Skolotājs” redkolēăijas locekle.
Darbība profesionālajās organizācijās:
2006. – līdz šim brīdim The International Academy for the Humanization of Education
(IAHE) locekle
- biedrības Latvijas Pedagoăijas Zinātnieku Asociācijas biedre, LPZA Domes locekle;
- Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas locekle;
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- Baltijas pedagoăijas vēsturnieku asociācijas biedre, valdes locekle;
-Latvijas Universitātes Pedagoăijas nodaĜas Profesoru padomes locekle.
Tālākizglītība:
2008. IAC tālākizglītības programma „Starpkultūru dialoga veicināšana”, apliecība Nr.
2008/2-4/41 – 36 stundas
2007. RPIVA
tālākizglītības kursi „Latvijas pedagoăisko augstskolu mācībspēku
profesionālo kompetenču pilnveide zinātniskās pētniecības jomā” 80 stundas
Darba novērtējums:
 Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas
Atzinības raksts par aktīvu un daudzpusīgu darbību Latvijas skolotāju izglītošanā, 2004. gada
20.oktobrī
 Liepājas pilsētas Atzinības raksts par nozīmīgo ieguldījumu skolotāju tālākizglītošanā un
darbu sabiedrības integrācijas procesā, 2002. gada 17.novembrī.
 Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Atzinības raksts par aktīvu darbu maăistrantūras
veidošanā un vadīšanā, 1999.gada 5.novembrī.
 Latvijas Republikas Izglītība un Zinātnes ministrijas Atzinības raksts par nozīmīgu
ieguldījumu Latvijas augstākajā izglītībā, 1997.gada 27.augusts.
Speciālās prasmes:
labas svešvalodu zināšanas: krievu un vācu valodās, angĜu valodā - ar vārdnīcas palīdzību,
darbs ar datoru (MS Word).

/A.Samuseviča/
2008.gada 28. aprīlī
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DAIGA SKUDRA
CURRICULUM VITAE
Informācija par personu:
Daiga Skudra,
dzimusi 1965. gada 16. novembrī
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu:
dzīvo Grīzupes ielā 7 – 40, Liepājā, LV 3414, tālr.26608521;
darba vieta Liepājas Pedagoăijas akadēmija,
Liepāja Lielā ielā 14, LV – 3401, tālr.34 -07781
Profesionālā un akadēmiskā izglītība:
1998.g. iegūts pedagoăijas maăistres grāds;1984. – 1988. studijas V.Lāča Liepājas Valsts
pedagoăiskajā institūtā. Pamatskolas pedagoăijas un metodiku specialitātē iegūta pamatskolas
skolotāja kvalifikācija.
Zinātniskais grāds:
1998. g. – LPA iegūts pedagoăijas maăistres grāds; maăistra darba tēma: „ Komunikatīvā
pieeja – skolēnu mācību motivācijas veidošanas līdzeklis dzimtās valodas mācībās”.
Profesionālā darbība:
• 2003. – 2008. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pedagoăijas katedra, lektore;
• Strādāju LPA kopš 1988. gada augusta;
• 1996. – 1999., 2006. - 2008. sākumsskolas skolotāja Liepājas 15. vidusskolā,
konsultante izglītības projektu izstrādē un īstenošanā;
• 1990. – 1992; 1996. – 1998. pirmsskolas pedagoăe Liepājas PII „ŽīĜuks”.
Docējamie kursi:
2003. – 2008. „Ăimenes pedagoăija un psiholoăija”, „Ăimenes psiholoăija”, „Klasvadība”,
„ZīdaiĦu skoliĦa”, „Drāma”, „Bērnu valodas, runas attīstības teorija un mācīšanas metodika”,
„Bērnu sagatavošana skolai”, „Pirmsskolas audzināšana - teorija, prakse”, „Pedagoăiskā
meistarība”, „Praktikums bērnu valodas, runas attīstībā”, „RotaĜas un spēles”, „Masu
pasākumu organizēšana”;
2000. – 2003.LPA iepriekš minētie kursi, kā arī „Latviešu valodas mācību metodika”,
„Personības attīstības psiholoăija”;
1996. – 2000. LPA Pedagoăijas un psiholoăijas katedra, asistente; docējamie kursi –
„Lietišėie mācību priekšmeti”, „Skolēnu izpētes metodika”, „Runas attīstības teorija un
metodika”, „Pirmskolas un skolas pedagoăija”, „Latviešu valodas mācību metodika”,
„Personības attīstības psiholoăija”;
1992. -1996.LPA Sākumsskolas pedagoăijas katedra, asistente, docējamie kursi: „Latviešu
valodas mācību metodika”;
1988. – 1992. LPA Latviešu valodas un literatūras katedra, asistente, docējamie kursi:
„Latviešu valodas mācību metodika”, „Latviešu valoda (krievu plūsmas studentiem)”.
Zinātniskā darbība:
Mācības Liepājas pedagoăijas akadēmijā Pedagoăijas doktorantūrā – no 01.09.2005.
Promocijas darba izstrāde, pētnieciskais darbs pie tēmas „SaziĦas procesa modelēšana skolēnu komunikatīvās pieredzes attīstīšanas līdzeklis 1. – 3. klasē”
Zinātniskās konferences:
- Starptautiska zinātniska konference „ Teachers Training in the 21 Century:Changes
and Perspectives” - Lietuvā, ŠauĜu universitātē, 23.11.2007. Referāts „Interaction of
communikative experience af adults and children in the learning process of native
language in grades 1 of 3”
- 5. starptautiskā zinātniskā konference „ Pedagoăija: teorija un prakse” – Liepāja,
LPA, 08. 06.2007. Referāts „SaziĦas procesa modelēšanas iespējas 1.klasē”.
- Starptautiska zinātniska konference „Teachers Education in 21 century: Changes and
Perspectives” - Lietuvā , ŠauĜu universitātē, 27.10.2006. Referāts „Rakstu runas
funkcionēšanas struktūras ăimenē un skolā”.
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-

Konference „Jauno un topošo skolotāju mentori”. – Jūrmala, 28.-29.04.2006. Referāts
„Prakses uzdevumi LPA”.
- 5. starptautiskā zinātniskā konference „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” –
Liepāja, LPA, 30.03.20006. Referāts „SaziĦas procesa aktualitātes 1.-4. klašu skolēnu
ikdienā”.
- 4.starptautiskā konference „Pedagoăija: teorija un prakse” – Liepāja, LPA,
09.06.2006. Referāts SaziĦas procesa modelēšanas būtība dzimtās valodas mācībās”.
- 3. starptautiskā konference „Pedagoăija: teorija un prakse” – Liepāja, LPA,
15.10.2004. Referāts „Pedagogu un vecāku sadarbība bērnu lasīšanas motivācijas
attīstībā”.
- 4. starptautiskā konference „Valodu apguve: problēmas un perspektīvas” – Liepāja,
LPA, 22. 04. 2004. Referāts „RotaĜu nozīme lasīšanas motivācijas attīstībā 1. klasē”.
- 2. starptautiskā konference „Pedagoăija: teorija un prakse” – Liepāja, LPA,
25.04.2003.Referāts „Rakstu runas funkcionēšanas struktūras ăimenē un skolā”.
- 3.starptautiskā konference „Valodu apguve: problēmas un perspektīva”- Liepāja,
LPA, 08.11.2002. Referāts „SaziĦas procesa divpusējā rakstura ievērošanas iespējas
pamatskolas pirmajā posmā, izmantojot dažādu autoru mācību līdzekĜus”.
- 2.starptautiskā konference „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” – Liepāja,
LPA, 09.11.2001.Referāts „Sociālā aspekta nozīme lasīšanas motivācijas veidošanā 1.
klasē”.
- Zinātniskā konference „Valodu apguve: problēmas un perspektīva”-Liepāja, LPA,
07.12.2000. Referāts „Runas motivācija dzimtās valodas mācībās sākumskolā”.
- Zinātniskā konference „ Valodu apguve: problēmas un perspektīva” – Rīga,
07.03.1998.Referāts „Komunikatīvais aspekts dzimtās valodas mācībās.
- Zinātniskā konference „Mūsdienu pamatskola: skolēns un skolotājs”- Liepāja, LPA,
1996. Referāts „Skolēnu komunikatīvo prasmju veidošana valodas mācībās
sākumskolā”.
Publikācijas:
Kopējais skaits – 10 zinātniski raksti, 2 konferenču tēzes un 3 mācību līdzekĜi.
Sadarbība ar ārzemēm:
sadarbība ar Zviedrijas organizāciju „Gnosjo Hjālper” projekta „Bērnu klubs „Pēcskola””
realizēšanā. Projektu atbalsta Liepājas pilsētas dome, Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde.
Prasmes un intereses:
krievu un vācu valodas zināšanas; prasme strādāt ar datoru.
Citas aktivitātes:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Mentores darbs Liepājas 15. vidusskolā izglītības projektu izstrādē un vadīšanā;
2008.janv., aprīlis - projekta „Vieglas lasīšanas grāmata. Mācību līdzeklis latviešu (dzimtās)
valodas 1. – 4. klašu bērniem ar psihiskās attīstības aizturi un grūtībām mācībās” vadītāja.
Projektu atbalsta Liepājas Izglītības pārvalde;
lektore pedagogu tālākizglītības kursos;
2003. -2008. valdes locekle un interešu skolotāja sabiedriskā organizācijā „Interešu centrs
„Pēcskola””;
2005. decembris - darbība IZM ISEC projektā „Latviešu (dzimtās ) valodas mācību līdzekĜu
vēlamās kvalitātes raksturojums pamatskolas 4. – 6.klasē” . Kvalitātes kritēriju eksperte.
darbība Latvijas Pirmās partijas mērėa programmas Liepājā „Ăimene” projektā „Ăimene –
vērtība mūža garumā”;
2000. -2003 LPA Senāta locekle;
1999./2000. darbība IZM ISEC darba grupā „Skolēnu zināšanu, prasmju un iemaĦu vērtēšanas
kritēriju izstrāde”;
1999./2000. lektore SFL Programmas pārmaiĦas izglītībā projekts „Atvērtā skola pirmsskolā”;
1999./2000. mācības SFL Programmas pārmaiĦas izglītībā projektā „Lasīšana un rakstīšana
kritiskās domāšanas attīstībā”.

2008.gada 10. martā

/ D.Skudra/
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IRINA STRADOMSKA
CURRICULUM VITAE

Informācija par personu:
Irina Stradomska
dzimusi 1941.g. 27. janvārī
ZiĦas par dzīves un darba vietu:
Dzīvo: Priežu ielā 9 - 5, GrobiĦa, Liepājā, LV – 3401
Darba vieta: LPA, Lielā iela 14, Liepāja, LV – 3401, tel.3423512
Profesionālā un akadēmiskā izglītība:
1960. – 1966.g. Ivanovas Medicīniskais Institūts (Krievija), kvalifikācija - ārste pediatre.
Zinātniskais grāds:
1996.g. Psiholoăijas zinātĦu doktors Latvija Universitāte.
Tēma “Slēpto psihisko traucējumu apsteidzoša novēršana pirmsskolas vecuma bērniem”
Profesionālā darbība:
2000. – 2006.g. docente LPA Pedagoăijas un Psiholoăijas katedrā, tad
Psiholoăijas katedrā.
1982. – 2000.g. lektore LPA Pirmsskolas pedagoăijas katedrā, vēlāk Pedagoăijas un
psiholoăijas katedrā.
1970. – 1982.g. pasniedzēja Ivanovas Medicīniskajā Institūtā (Krievija).
1966. – 1968.g. ārste bērnu poliklīnikā Ivanovā
Docējamie kursi:
Psihes bioloăiskie pamati / lasu no 1997.g/
Bērnu higiēna /lasu no 1982.g./
Psihohigiēna /lasu no 1996.g./
Psihodiagnostika /lasu no 1992.g./
Psihoterapija un psihokorekcija /lasu no 1993.g./
Psiholoăiskā konsultēšana /lasu no 1998.g./
Psihopatoloăija / lasu no 1998.g./
Zinātniskā darbība:
Studentu un vecāko klašu skolēnu personības struktūras un darbības motivācijas komponentu
izpēte.
Publikācijas:
Kopējais publikāciju skaits – 19.
Prasmes un intereses:
Pārvaldu latviešu valodu (3.pak.), pašlaik strādāju pie latviešu valodas zināšanu uzlabošanas.
Protu franču valodu lasīt, rakstīt, runāt.

/I.Stradomska/
2008-01-17
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ASTRA STRAUME
CURRICULUM VITAE
Personas dati :
Vārds, uzvārds - Astra Straume,
Dzimšanas gads - 1957.gada 7.jūlijs, Liepāja,
Adrese- BāriĦu iela 4/6 - 18, Liepāja.
Telefons – 9434228
Izglītība:
1964.-1975.g. Liepājas 1.vidusskola,
1975.-1980.g. Rīgas Politehniskais institūts, Inženierekonomikas fakultāte
1999.-2000.g. Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Grāmatvedības
institūts
2006.-2007.g. Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas fakultāte, Starptautisko
ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba pieredze:
1980.-1991.g. Liepājas Celtniecības trests,
1991SIA”Kristaps L”.
2004BA „Turība”
Semināru un kursu vadīšana:
1998.-2000. UzĦēmējdarbības atbalsta centrs
2000-2002
LPA Pieaugušo izglītības centrs.
Sertifikāts:
2002.ga 30.jūnijs - LR Grāmatvežu asociācijas sertifikāts Nr. 91
2007.g.
- resertifikācija
Valodu prasmes:
Latviešu valoda – dzimtā, krievu valoda.

/A.Straume/
2008. gada 21.aprīlī
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IRINA STRAZDIĥA
CURRICULUM VITAE
Informācija par personu:
Irina StrazdiĦa
Dzim. 1963.g. 1. septembrī
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu:
Dzīvo: Liepājā, Siena 7 – 26 , LV - 3401
e-pasts: irina.strazdina@inbox.lv
Darba v.: LPA, Psiholoăijas katedra, Lielā iela 14, Liepāja, LV – 3401
Tālr. darbā: 34 23512
Profesionālā un akadēmiskā izglītība:
1991. – 1994. Studijas Latvijas Universitātes klātienes nodaĜas doktorantūrā;
1981. – 1985. Studijas LVPI . Specialitāte – pirmsskolas pedagoăijas un psiholoăijas
pasniedzējs, pirmsskolas audzināšanas metodiėis
Zinātniskais grāds:
1994.g. – Dr. psych. LU. Disertācijas tēma: “Pirmsskolas vecuma bērnu atsvešinātība
ăimenē”
Profesionālā darbība:
No 2007. g. septembra LPA Izglītības zinātĦu institūts – vadošais pētnieks attīstības
psiholoăijā;
No 2003.g. Psiholoăijas katedras vadītāja līdz šim laikam;
No 2003.g. līdz šim laikam LPA Pedagoăijas fakultātes Domes locekle;
No 2002.g. līdz 2004. g. LPA Pedagoăijas fakultātes Skolotāju izglītības zinātnes
programmas padomes priekšsēdētāja;
No 2000.g. līdz šim laikam Studiju programmas “Psiholoăijas skolotājs” direktore;
No 2006.g. Psiholoăijas katedrā docente;
No 1999.g. līdz 2006.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas, Pedagoăijas un
psiholoăijas katedra, asociētā profesore;
No 1999.g. līdz šim laikam LPA zinātniskās apakšnozares vadītāja attīstības psiholoăijā;
No 1997.g. līdz 2006.g. LPA Senāta locekle;
No 1997.g. līdz 2006.
g. LPA Izdevējpadomes locekle;
1997. – 1999.g. strādāju Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā par docenti.
1994. – 1997.g. strādāju LPA Pirmsskolas audzināšanas katedrā par lektori.
1991. – 1994.g. studijas LU doktorantūrā klātienes nodaĜā.
1985. – 1991.g. strādāju LPA Pirmsskolas audzināšanas katedrā par lektori.
Docējamie kursi pilna laika studijās:
attīstības psiholoăija, sieviešu un vīriešu psiholoăija, kritiskā domāšana, pieaugušo
psiholoăija, ievads studijās, personības attīstības teorijas;
Docējamie kursi nepilna laika studijās un maăistrantūrā:
vispārīgā psiholoăija, personības attīstības teorijas, saskarsmes psiholoăija, emocionālā
inteliăence, attīstības psiholoăija, sieviešu un vīriešu psiholoăija, kritiskā domāšana
Zinātniskā darbība:
No 2008. g. marta piedalīšanās projektā
„Pētījums par kritiskās domāšanas pieejas
izmantošanu izglītības sistēmā – ietekme un efektivitāte Latvijā”
No 2007. g. – Member of BBCC (Baltic&Black Sea Circle Consortium) Institute of
Suistainable Education
No 2006.g. 1.jūlija līdz 2008.g. 30.jūnijam tiek pildīti Eiropas Reăionālā attīstības fonda
2.5.1. aktivitātes „Atbalsts lietišėajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās” projekta
„Inovatīvi programmatūras inženierijas spēĜu risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju
attīstīšanai” Lietišėo pētījumu un inovāciju ekspertes pienākumi.
No 2006. g. janvāra līdz 2008. g. augustam darbība Vispārējās izglītības kvalitātes
novērtēšanas aăentūras Eiropas Savienības struktūrfonda nacionālās programmas projektā
„Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide”( Līgums Nr.
2006/0129/VPD1/ESF/PIAA/NP/3.2.5.1./0001/0001/0504).
2006. – 2008. g. kritiskās domāšanas trenera darbs Izglītības attīstības centrā, Rīgā
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2004.g. 28.jūnijs – 2.jūlijs- piedalīšanās Izglītības attīstības centra tālākizglītības programmā
„Skolotājs mūsdienu daudzveidīgajā pasaulē jeb izglītības programmu īstenošana starpkultūru
un bilingvālās izglītības kontekstā” – 36 stundas, sertifikāts.
2002.g.jūnijā - Critical Thinking in the University Workshop. A 45 hour international
workshop adressing the design, delivery, and content of courses that promote critical thinking
at the university level.- Tallinā. SaĦemts sertifikāts.
2002.g. 21.- 25.augusts The 3rd International Summer School " Developing Teachers`
Pedagogical Competence through School - University Partnership. The Role and Influence of
the NGO`s for Change in High Education. Trakai, Lietuvā. SaĦemts sertifikāts.
2001.g. 25. - 27. jūnijs - piedalīšanās LPA un Hildesheimas Universitātes kopīgajā projektā
"Nākotnes konference" seminārā "Pedagoăijas disciplīnas struktūra un perspektīvas".
2001.g. aprīlī piedalīšanās seminārā "Kooperatīvā mācīšanās: metodes sadarbības prasmju
pilnveidošanai studiju procesā"- 16 stundas. SaĦemta apliecība.
2001.g. 11.- 14.jūnijs - piedalīšanās kursos "ĂimeĦu sistēmu teorija un terapija. Īsterapija
vērsta uz atrisinājumiem" . 80 stundas. SaĦemta apliecība.
2001.g.19. - 22. augusts - The 2nd International Sommer School " Developing Teachers`
Pedagogical Competence Through School - University Partnership". Siguldā. SaĦemts
sertifikāts.
2001.g. decembrī saĦemts sertifikāts par 100 stundu kursa apguvi "Lasīšana un rakstīšana
kritiskās domāšanas attīstīšanai"
Izpildot visas programmas "Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai" trenera
standarta izvirzītās prasības, piešėirts programmas "Lasīšana un rakstīšana kritiskās
domāšanas attīstīšanai" trenera nosaukums. SaĦemts sertifikāts.
2000.g. 20.- 23. augusts - International Summer School for University Lectures "The Image
and Role of the Lecturer in Teacher Training in 21-st. Century. Roostā, Igaunijā. SaĦemts
sertifikāts.
Piedalīšanās projektā "Atvērtā skola" kā lektorei, vadot nodarbības projekta dalībniekiem par
šādām tēmām:
• Bērna pašizjūta ăimenē.
• Pirmsskolas izglītības iestādes, skolas un ăimenes sadarbības iespējas.
• Bērna identitātes veidošanās psiholoăiskie aspekti. Pašpastiprinājuma apziĦas veidošanās
iespējas.
• Stereotipi, aizspriedumi un diskriminācija pieaugušo un bērnu savstarpējās attiecībās.
Latvijas zinātnes padomes finansētie granta pētījumi:
1997.– 2002.g. Kā palīdzēt bērnam (5 – 7 gadi) veidot savu identitāti;
1993. – 1997.g. Kā palīdzēt pirmsskolas vecuma bērnam (5 – 6 gadi) kĜūt par pētnieku un
motivēt savu darbību;
1991.-1993.g. Pirmsskolēna personības veidošana.
Līgumdarbi:
No 2006.g. septembra līdz 2007.g maijam sadarbībā ar Saldus Izglītības pārvaldi un Saldus
rajona padomi tika īstenota apmācības programma „Kritiskās domāšanas attīstīšana dažādos
mācību priekšmetos” pedagogiem, direktoru vietniekiem mācību darbā un metodisko
apvienību vadītājiem ESF Līdzfinansētā projekta „Palīgs domāšanas reformā” ietvaros.
No 2006.g. septembra līdz novembrim sadarbībā ar Saldus rajona padomi tika īstenots
attīstības psiholoăijas kurss ESF līdzfinansētā projektā „Sociālā darba organizatoru
izglītošana Saldus un Kuldīgas rajonu pašvaldībām”.
No 2006.g. 1. jūnija līdz 2007. g. 28. februārim darbība ESF grantu shēmas projektā „Sociālo
rehabilitētāju izglītošana Kurzemes reăiona pašvaldībām” - rokasgrāmatas sociālā darba
speciālistiem izstrādes speciālists, piedaloties projekta ietvaros paredzētajos sabiedrības un
pašvaldības speciālistu informēšanas pasākumos.
No 2006.g. 1.jūlija līdz 2008.g. 30.jūnijam tika pildīti Eiropas Reăionālā attīstības fonda
2.5.1. aktivitātes „Atbalsts lietišėajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās” projekta
„Inovatīvi programmatūras inženierijas spēĜu risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju
attīstīšanai” Lietišėo pētījumu un inovāciju ekspertes pienākumi.
No 2006.g. 3.jūlija līdz 2006.g. 30.novembrim tika veikts ESF projekta „Jelgavas skolotāju
profesionālās kompetences pilnveide tehnoloăiju un zinātĦu jomā” psiholoăijas eksperta
darbs, sagatavoti mācību materiāli skolotājiem par pusaudžu psiholoăisko raksturojumu,
mācību un sasniegumu motivāciju, par psiholoăiskās izdegšanas sindromu, novadītas
teorētiski praktiskas nodarbības 90 dabaszinātĦu skolotājiem.
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2006.g. decembra līdz 2008.g. augustam darbošanās Vispārējās izglītības kvalitātes
novērtēšanas aăentūras Eiropas Savienības struktūrfonda nacionālās programmas projektā
„Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide”.
2005.g. sadarbībā ar Liepājas BāriĦtiesu vadīti kursi AudžuăimeĦu statusa psiholoăiskie
aspekti un Bērnu pašizjūta ăimenē un audžuăimenē.
2005. g. vadīts seminārs Bauskas pilsētas un rajona skolu vadībai par efektīvas profesionālās
komandas psiholoăiskajiem aspektiem skolā, kā arī vadīts seminārs Dobeles pilsētas un rajona
pedagogiem par skolotāju darba aktulitātēm, psiholoăiskajiem aspektiem.
2004.g. novembrī darbs kā lektorei IZM finansētajā tālākizglītības programmā Pedagogu
profesionālās meistarības pilnveidei „Sociālo un psiholoăisko problēmu diagnosticēšana un
atbalsta organizēšana skolēniem”.
2004. g. decembrī Semināra vadīšana IZM finansētajā tālākizglītības programmā Liepājas
pilsētas un rajona skolu un pašvaldību bibliotēku darbiniekiem. Tēma: Emocionālā
inteliăence.
2003.- 2008.g. Darbs Nodarbinātības valsts aăentūras Liepājas filiālē, darbs ar bezdarbnieku
un darba meklētāju mēķkauditorijām. Darbs izbraukuma semināros Pāvilostā, Nīcā.
2001.g. Sorosa fonda Latvija projekta "Atvērtā skola" ietvaros veikts līgumdarbs: darbs pie
bukleta sagatavošanas vecākiem "Divvalodīgi bērni" - Buklets izdots SFL.
2000.g. - 2003.g. Skolu atbalsta centrā kritiskās domāšanas treneres darbs ar pedagogu
grupām, kā arī programmā "Atvērtā skola". 6 grupas, katrā 100 stundu kurss.
2002.g.veikts zinātniski metodisks darbs, strādājot ar LU Pedagoăijas un psiholoăijas
fakultātes docētājiem, vadot 100 stundu kursu visa studiju gada laikā "Lasīšana un rakstīšana
kritiskās domāšanas attīstīšanai"2002.g. februārī lasītas lekcijas un vadītas nodarbības Rēzeknes augstskolas Ekonomikas
fakultātes docētājiem par psiholoăijas aktuāliem jautājumiem un novitātēm.
2002.g. 1.- 3.jūlijā vadīta vasaras nometne Kurzemes reăiona skolotājiem programmā
"Atvērtā skola" "Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai. Novitātes"
1997.- 2001.g. Semināru, kursu, diskusiju vadīšana Liepājas rajonā sievietēm pašapziĦas
celšanai. Saskarsmes treniĦu vadīšana Liepājas rajona pieaugušo izglītības centrā GrobiĦā.
Piedalīšanās starptautiskos projektos:
2002.- 2005.g. Izglītības attīstības centra un Sorosa fonda Latvija projekts Kritiskās
domāšanas prasmju attīstīšana augstskolā.
2002.- 2004. g. Izglītības attīstības centra un Sorosa fonda Latvija starptautiskais EAST
projekts Shared Values, Shared Cultures.
2001.g. augusts ERASMUS projekts (Ungārija, Lielbritānija, Latvija) Demokratizācija un
pilsoniskā izglītošana, Ungārija, Bekeščoba.
2002.g. aprīlis ZiemeĜvalstu projekts (Dānija, Zviedrija, Lielbritānija) Mācīšana un mācīšanās
demokrātiskā sabiedrībā, Zviedrija, Veksjo universitāte.
No 1998.g. septembra līdz 2004.g. darbība Sorosa Fonda Latvijas projektā “Lasīšana un
rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai”. Šī projekta ietvaros piedalījos reăionālajā
seminārā “Efektīva mācīšana, efektīva mācīšanās” Ungārija, Segedā 1999.g. 24. – 29. martā.
1998.g. aprīlī piedalīšanās kursos (24 stundas), kurus organizēja Skippera Klementa v.n.
pedagoăijas augstskolas docētāji no Alborgas Dānijā. Tika apgūtas dažādas interaktīvās darba
metodes ar studentiem un pieaugušajiem.
1998.g. no 25.septembra līdz 5.oktobrim piedalīšanās pieredzes apmaiĦas braucienā uz
Alborgu Dānijā, Sk.Klementa augstskolu, vadot nodarbības studentiem konfliktu teorijā.
1997.g. piedalīšanās kursos “Tālmācības projekts. Tālmācības materiālu izstrādāšana”.
Programmas apjoms 48 stundas.
1997.g. piedalīšanās LR IZM Pieaugušo izglītības nodaĜas organizētajā seminārā “Ăimenes
izglītības”, apgūstot pieredzi ăimenes izglītības stratēăisko jautājumu risināšanā.
1995. – 1997.g. piedalīšanās Tempus programmā – pilotprojektā Updating of IN – SERVICE
Teacher Training in Latvia.
Regulāri piedalos zinātniskajās konferencēs – 2007.g. Ungārijā, Debrecenas Universitātē,
2004., 2003., 2002.g., 2005.g. RA, 1995.g. DPU, 1996.g. – RPIVA, 1997.g. – LPA, IZM,
1998.g. – LPA, Klaipēdas Universitātē, 1999.g. – LPA, KauĦas Universitātē –2002.gadā.
Ir vairākas publikācijas gan konferenču izdotajos tēžu un rakstu krājumos, gan
žurnālā “Skolotājs” un “Pirmsskolas Izglītība”.
Kvalifikācijas celšanas kursi:
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2001.g. “Kooperatīvā mācīšanās metode sadarbības prasmju pilnveidošanā studiju procesā”.
Sertifikāts.
2001.g. ĂimeĦu sistēmu teorija un terapija. Īsterapija vērsta uz atrisinājumiem. Sertifikāts.
1996.–1997.g. piedalīšanās Skipper Clement seminariet kursos: “Kā mācīt demokrātiski un kā
to lietot praksē ar dažādām metodikām”. Sertifikāts.
Maăistra darbu vadīšana citās augstskolās:
Daugavpils Universitātē 2006.gada janvārī aizstāvēti 4 vadītie maăistra darbi – Taisa
Zaharova, Diāna Liepa, Ivetta Sirica, Tatjana Lūkina.
Daugavpils Universitātē maăistra darba vadīšana Guntai Dravniecei. 2002.gada jūnijā
aizstāvēts.
Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolā 3 maăistra darbu vadīšana no 2000.gada. 2
aizstāvēti 2000.gadā, 1 Ingai Zirkai š.g. 2002.gada decembrī aizstāvēts.

Publikācijas:
Kopējais publikāciju skaits – 27
Prasmes un intereses:
AngĜu val. – sarunvalodas līmenī,
Krievu val.- brīvi
darbs ar datoru progr. MS OFFICE un MS Word , Outlook express.

/I.StrazdiĦa/
2008-06-01
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HELĒNA VECENĀNE
CURRICULUM VITAE
Informācija par personu:
Helēna Vecenāne
Dzimusi 30.08.1965.
ZiĦas par dzīves vietu un
darba vietu:
Dzīvo: Klaipēdas ielā 90-53, Liepāja, LV-3416
Telef. 3435906
darba vieta: LPA, Lielā ielā 14, Liepāja, LV-3401
Profesionālā un akadēmiskā izglītība:
2006.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija. Pamatizglītības sporta skolotājs.
No 1986.g. – 1991.g. V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts. Pirmsskolas
pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte. Pirmsskolas pedagogs.
2001.g. 2.aprīlis - ieguvusi fitnesa iestāžu (klubu, studiju, centru) instruktora specialitāti SIA
"A+S" Profesionālās izglītības Mācību centra licence Nr. P0004. Pielikums Diplomam
Nr.0022 par profesionālo izglītību.
Zinātniskais grāds:
2007. - LPA maăistrantūra, Mg.paed.
Profesionālā darbība:
LPA Sporta katedra.
• asistente - no 2000.g. 1.septembra;
• aerobikas pulciĦa vadītāja MJC "Vaduguns" no 1999.g.;
• sporta skolotāja 31.AVS no 1998.-1999.;
• audzinātāja 40.b/d. no 1995.-1997.g.;
• laborante, vecākā laborante Liepājas pedagoăiskajā institūtā no 1984.-1995.g.;
• vadu fitnesa un aerobikas nodarbības LPA studentiem-interesentiem;
• vadu sporta nodarbības LPA studentiem.
• 2001.-2007.g. – Liepājas “Mis un misters” aăentūras kustību konsultante.
Prasmes un intereses:
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Pārvaldu krievu valodu.
Sarunvalodas līmenī angĜu un poĜu valodu.
2006.g. – profesionālā pilnveide programmā „Augstskolu mācību spēku pedagoăiskā
pilnveide/inovācijas augstākās izglītības sistēmā/izglītības darba vadība. Latvijas
Universitātes sertifikāts Nr.0890.
2005.g.16.marts – sporta skolotāju tālākizglītības seminārs Liepājā.
2005.g.26.februāris – Nike Aerobics Parade 2005 CERTIFICATE /meistarklase/ Rīgā.
2003.g. augusts - 3. sporta skolotāju vasaras kursi VaiĦodē.
2003.g. - A+S fitnesa Mācību centra seminārs "Praktiskās aerobikas nodarbība" (DEJU
AEROBIKA; KLASISKĀ AEROBIKA; BODY TONING; RELAKSĒŠANĀS).
2002.g. - sertifikāts par piedalīšanos Starptautiskās aerobikas konvencijas "2002" Fitnesa
kluba "World Class" deju aerobikas metodiskā kabineta un konvenciju vadošā speciālista
Vladislava Petrova (Maskava) meistarklasēs.
2002.g. - "Praktiskās aerobikas nodarbība" (AEROBIKA, SPĒKS, STEP,
RELAKSĒŠANĀS).
2002.g.augusts – 2. sporta skolotāju vasaras kursi Ādažos.
2001.g.augusts – 1.sporta skolotāju vasaras kursi Ādažos.
2001.g. - Starptautiskās aerobikas konvencijas "2001" sertifikāts (DANCE AEROBIC,
BODY WORKOUT, STEP AEROBIC).
2000.g. - Starptautiskās aerobikas konvencijas "2002" sertifikāts
(CITY JAM,COMBO,SECIND STEP, LOWER BODY, INTERVAL BODY, KICK
BOX).
Deju aerobikas seminārs 2000.g.30.janvārī (DANCE NRG, HOUSE DANCEAEROBIC,
STEP PARTY, DANCE WITH ME).
/H.Vecenāne/

14.11.2007.
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BLĀZMA VIKMANE
CURRICULUM VITAE

Informācija par personu:
Blāzma Vikmane
Dzimusi 1946.gada 6.oktobrī
ZiĦas par dzīves un darba vietu:
Dzīvo: Graudu ielā 20 – 6, Liepājā, LV – 3401 tālr. mājās: 6 34 29040
Darba vieta: LPA, Lielā iela 14, Liepāja, LV – 3401, tel.6 34 07781; mob.: 2 6435253
Profesionālā un akadēmiskā izglītība:
1964. – 1969.g. Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija (Mūzikas akadēmija) Izpildītāju
fakultāte, kordiriăents, kora priekšmetu pasniedzējs
Zinātniskais grāds:
1995. Pedagoăijas zinātĦu doktors Latvijas Universitāte. Tēma “Latviešu tautasdziesmas kā
pirmsskolas vecuma bērnu muzikālās dzirdes un balss attīstīšanas līdzeklis”.
Profesionālā darbība:
No 2003.g. – docente Pedagoăijas katedrā.
2000.g.– 2003.g. – docente Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā.
1980.g. – 2000.g. - lektore LPA Pirmsskolas pedagoăijas katedrā.
1975.g. – 1980.g. - pasniedzēja LPA Mūzikas katedrā.
1969.g. – 1975.g. - skolotāja Balvu 1.vsk. un Balvu bērnu mūzikas skolā.
Docējamie kursi:
2006. - Gadskārtu un valsts svētku organizācija;
2005. – līdz š.g. Nozaru pedagoăija;
2004. – š.g. Agrās bērnības pedagoăija;
2004. – š.g. Pirmsskolas pedagoăija;
2003. – š. g. Bērna sagatavošana skolai;
2003. – š.g. Mūzikas pedagoăija un psiholoăija;
2003. – š.g. Pirmsskolas pedagoăiskās domas attīstība pasaulē un Latvijā;
2002. – š.g. Vīriešu un sieviešu psiholoăija;
2002.- š.g. Ăimenes psiholoăija;
2001. – 2002.g. Mūsdienu pedagoăijas aktualitātes;
2000. – š.g. Logoritmika;
2000. – š.g. Ăimenes pedagoăija;
1980. – š.g. Bērnu muzikālās audzināšanas teorija un metodika;
1998. – 2002. Mūzika sākumskolā;
1998. – š.g. Muzikālās rotaĜas;
1998. – 2002. Muzikālās audzināšanas metodika sākumskolā;
1996. – š.g. Bērnu mūzikas instrumentu spēle;
1996. – š.g. Tautas pedagoăija;
1995. – š.g. Svētki bērnudārzā;
1975. – š.g. Mūzikas instruments (klavieres).
1975. – 1980. Mūzikas elementārā teorija u.c. mūzikas priekšmeti
Zinātniskā darbība:
Zinātnisko pētījumu nozare: Pedagoăija, pirmsskolas pedagoăija, pirmsskolēnu personība.
Latvijas zinātnes padomes finansētie granta pētījumi:
2004. – 2007.g. – Mijiedarbība ar pedagogu kā vecākā pirmsskolas vecuma bērna pašapziĦas
un personības attīstības veicinātāja;
2002. –2003.g. – Ilgtspējīga izglītība un pirmsskolas vecuma bērna attīstības iespējas
mijiedarbībā ar pieaugušo;
1997.– 2002.g. Kā palīdzēt bērnam (5 – 7 gadi) veidot savu identitāti;
1993. – 1997.g. Kā palīdzēt pirmsskolas vecuma bērnam (5 – 6 gadi) kĜūt par pētnieku un
motivēt savu darbību;
1991.-1993.g. Pirmsskolēna personības veidošana.
Kvalifikācijas celšanas kursi:
2007.g. Sociālo darbinieku un sociālo pedagogu specializācija darbam ar patvēruma
meklētājiem. Sertifikāts.
2005.g. Augstskolu didaktika: mūsdienu teorija un prakse. LU. Sertifikāts.
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2005.g. Vardarbība ăimenē un tās samazināšana, izmantojot praktiskās darba metodes.
Apliecība.
2004.g. Ăimenes psihoterapija un starpinstitucionāla sadarbība. Sertifikāts.
2003.g. e - studiju didaktika. Sertifikāts.
2001.g. ĂimeĦu sistēmu teorija un terapija. Īsterapija vērsta uz atrisinājumiem. Sertifikāts.
2001.g. Augstskolu pedagoăisko profesionālo studiju programmu attīstība “Kas ir
problēmbalstīta izglītība”. Sertifikāts.
2001.g. “Kooperatīvā mācīšanās metode sadarbības prasmju pilnveidošanā studiju procesā”.
Sertifikāts.
2000.– 2001.g. AngĜu valodas vidējā līmeĦa kursi. Sertifikāts.
2000.g. Intensīvā latviešu valodas apmācības Pilotprogramma naturalizācijai. Sertifikāts.
2000.g. Projekta ciklu vadīšana. Sertifikāts.
1999.–2000.g. Mūzikas terapija. Sertifikāts.
1999.g. Tālmācība. Sertifikāts.
1998.g. Pedagoăiskās komunikācijas prasmes 2. kursa studentiem. Sertifikāts.
1996.–1997.g. piedalīšanās Skipper Clement seminariet kursos: “Kā mācīt demokrātiski un kā
to lietot praksē ar dažādām metodikām”. Sertifikāts.
1994.g. “Ievads atbalsta sniegšanā”. Sertifikāts.
Starptautiskā sadarbība:
2003.g. stažēšanās Veksjō universitātē (Zviedrija).
1996.g. Gēteborgas Nordens Folkiga akademi (Zviedrija) kursi. Sertifikāts.
1995.g. Jēgersprisas sociālās pedagoăijas seminārs (Dānija).
1993. Veksjō universitāte (Zviedrija).
Publikācijas:
Kopējais publikāciju skaits – 28
Prasmes un intereses:
Prasme strādāt ar datoru (MS Word, Power Point),
krievu valoda (labā līmenī),
angĜu valoda (vidējā līmenī).
/B.Vikmane/
01.11.2007.
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SILVIJA ZAĖE
CURRICULUM VITAE
Informācija par personu:
Silvija Zaėe
dzim. 1942. g. 17.martā
ZiĦas par dzīvesvietu un darba vietu:
Dzīvo: Klaipēdas 59/63 – 31, Liepāja, LV – 3416, tālr.: 6 34 34559
Darba vieta: LPA, Lielā iela 14, Liepāja, LV – 3400, tālr.: 6 34 07781
Profesionālā un akadēmiskā izglītība:
1992. – šodienai Liepājas Pedagoăijas akadēmijas docente
1984. – 1992.g. Pedagoăijas un psiholoăijas katedras vadītāja
1983. – 1984.g. Liepājas pedagoăiskā institūta lektore
1982. – 1983.g. Liepājas pedagoăiskā institūta asistente
1979. – 1982.g. Hercena v.n. ěeĦingradas Valsts Pedagoăiskā institūta aspirante
1963. – 1979.g. Liepājas 1. vidusskolas skolotāja
Zinātniskais grāds:
1992.g. Disertācijas nostrifikācija Latvijas Universitātes habilitācijas un promocijas padomē.
1993.g. 15.janv. lēmums: Nr. 79 Piešėirts pedagoăijas doktora zinātniskais grāds.
1988.g. Pedagoăijas un psiholoăijas katedras docente
1982.g. Hercena v. nos. ěeĦingradas Valsts Pedagoăiskais institūts. Disertācijas tēma:
„Dažāda vecuma pionieru mijiedarbība pionieru vienības kolektīvā”.
Profesionālā darbība:
Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pedagoăijas katedras docente.
Docējamie kursi:
1. Pedagoăijas teoriju attīstības vēsture
2. Latvijas Pedagoăiskā doma
3. ANO Bērna tiesību konvencija
4. Salīdzinošā pedagoăija
5. Profesionālās izglītības sistēmas attīstība
6. Mācību metodisko līdzekĜu izveide
Vadu studentu kursa darbus, projekta darbus, kvalifikācijas darbus, bakalaura darbus,
maăistra darbus, doktora darbus.
Papildus ziĦas par profesionālo darbību:
1) Vadu akreditētu studiju programmu „Profesionālās izglītības skolotājs”,
2) Realizēt dzīvē projekta DELATE 1, DELATE 2 idejas,
3) Profesionālās kvalifikācijas celšana:
- semināru cikls „Vērtībizglītība, didaktikas modeĜi, reformpedagoăija
Vācijā”, 2003.29.01. – 2003.12.06.
- nodarbību cikls „Augstskolu didaktikā” 2005.g. sept. – 2006.g.
februāris.
Zinātniskā darbība:
Nozare – pedagoăija, bērna tiesību aizsardzība, profesionālās izglītības sistēmas mācību
iestāžu pedagoăijā.
Sadarbība ar ārzemju partneriem:
BeĜăijā: Ăentes universitātē, Dānijas arodskolas institūtā,
Polijā: Varšavas Cilvēktiesību centrā,
Šveicē: mācību centrā CIFEDHOP, EIP (Šveicē) profesionālās kvalifikācijas pilnveide.
Zinātniski referāti un praktisko nodarbību vadīšana starptautiskajās konferencēs:
2001.g. Ščecina (Polija),
1998.g. Ženēva (Šveice),
1998.g. Varšava (Polija),
1994.g. Linkolna (Lielbritānija),
1992.g. Šefīlda (Lielbritānija),
1991.g. Jimo (Gimo) (Zviedrija)
2003. janvāris - jūnijs - piedalīšanās semināru ciklā „Vērtībizglītība. Didaktikas modeĜi”
Publikācijas:
Kopējais publikāciju skaits – 27; Zinātnisko publikāciju skaits – 19; Metodisko publikāciju
skaits – 18
Prasmes un intereses:
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pārvaldu latviešu, krievu, angĜu, poĜu valodu.
/S. Zaėe/
07.04.2008.
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VIJA ZĒLERTE
CURRICULUM VITAE
Informācija par personu:
Vija Zēlerte
Dzim. 1957.gada 3. februārī
ZiĦas pa dzīves vietu un darba vietu:
Mājas adrese: Kungu iela 79/4, m.t. 26426065
Darba vietas adrese: LPA, Lielā iela 14 , LV – 3401. Tālr. 34 23512
Profesionālā un akadēmiskā izglītība:
1997.- 1999.g. - studijas LU doktorantūrā.
1994.- 1997.g. - mācības Latvijas Universitātes maăistratūrā, iegūts maăistra grāds
psiholoăijā.
1988. – 1989.g. mācības ěeĦingradas universitātē, iegūta praktiskā skolu psihologa
kvalifikācija.
1981. – 1987.g. - mācības Liepājas Valsts pedagoăiskajā institūtā, iegūta pamatskolas
skolotāja kvalifikācija.
Profesionālā darbība:
2000.g. – lektore Liepājas Pedagoăijas akadēmijā, vadu kognitīvās, eksperimentālās,
vispārīgās, attīstības, pedagoăiskās, saskarsmes, speciālās, biznesa un vadības psiholoăijas
kursus.
1994.g. – lektore Liepājas Pedagoăiskajā augstskolā, vadu vispārīgās, attīstības, saskarsmes,
pedagoăiskās psiholoăijas kursus.
1992.g. – lektore, Liepājas pedagoăiskajā institūtā, vadu vispārīgās psiholoăijas kursu,
strādāju par skolas psihologu Liepājas 5.vidusskolā.
Tālākizglītība:
2006. 11. – 2007. 25.05. - apgūts mediācijas mācību kurss LR Tieslietu ministrijas
un
Vācijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības ES Twinning projekta
ietvaros
“Mediācijas
ieviešana Latvijā” saĦemts
mediatora
sertifikāts.
2005.g. – 2006. g. veikta profesionālā pilnveide programmā „Augstskolu mācībspēku
pedagoăiskā pilnveide. Inovācijas augstākās izglītības sistēmā. Izglītības darba vadība.
2001.g. - 2004.16.decembris pabeigts Igaunijas Ăimenes terapeitu asociācijas organizēta 3
gadu speciāla apmācības programma ăimenes psihoterapijā un iegūtas tiesības strādāt par
ăimenes terapeitu.
2003.g. – piedalījos vidējā līmeĦa vadītāju pilotkursā projekta “Reăiona ekonomiskā
un sociālā attīstība Liepājā, Latvijā” ietvaros. (27.–31.01.2003.)
Tēmas: vadīšanas lomas, veidi, līmeĦi;
– personāla vadība un motivēšana;
– konfliktu vadība;
– komandas veidošana;
– pārmaiĦu vadība.
2002.g. – iegūta apliecība par 26 st. kursu “Individuālpsiholoăiskās metodes ăimenes
konsultēšanā”. Semināra vadītājs: Francis X.Walton, Ph.D. (ASV).
2001.g. – iegūta apliecība par 20 st. kursu “Individuālpsiholoăiskās konsultēšanas process un
struktūra”. Lektors Samuel Schuerer (Šveice).
2001.g. – iegūta apliecība par 80 stundu kursu “Uz atrisinājumu fokusētā psihoterapija,
pamatojoties individuālpsiholoăijas principiem”. Semināra vadītājs: Timothy D.Evans, Ph.D.
(ASV).
2001.g. – iegūta apliecība par 24 stundu kursu “Dzīves stila noteikšana pēc bērnības
atmiĦām”. Semināra vadītājs Samuel Schurer (Šveice).
1999.g. iegūta apliecība par pilnas programmas DELATE II projektā Arodpedagoăiskās
pamatizglītības programmas ieviešanu Latvijas augstskolās apgūšanu.
1997.g. – iegūts sertifikāts par mūsdienu arodpedagoăiskās izglītības kursa, kurš tika
organizēts ar abpusēju līgumu starp Latvijas izglītības ministriju un Dānijas arodskolu
institūtu, beigšanu.
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1998.g. – iegūts sertifikāts par piedalīšanos pirmajā Baltijas Valsts vadošajā Adlera
psiholoăijas konferencē skolu psihologiem par tēmu: “Skolotāju un ăimeĦu konsultēšana”.
1995.g. – iegūts sertifikāts par pilnu pieaugušo apmācības metodoloăijas kursa pie
Nīderlandes speciālista Harija Lista apgūšanu.
1994.g. – Dānijā, Ronnē iegūts sertifikāts par pilna saskarsmes trenera kursa apgūšanu
darbam ar pieaugušajiem saskarsmes psiholoăijā.
Cita pieredze:
2007. gadā dalība IZM vispārējās izglītības satura analīzes darba grupā sadarbībā ar skolu
psihologu asociāciju.
No 2006. gada darbs "Vudkoka-Džonsona starptautiska izdevuma Kognitivo spēju testa"
aprobācijas grupā sadarbībā ar Latvijas skolu psihologu asociāciju.
No 2006. gada esmu iekĜauta darba grupā Eiropas Savienības projekta ietvaros
par
mediatoru sagatavošanas iespējām Latvijā.
No 2005. gada veicu zinātniski pētniecisko darbu par ăimeĦu savstarpējo attiecību
problēmām Latvijā, sistēmiskās pieejas pielietojuma iespējām, strādājot ar vardarbību ăimenē.
No 2004. Latvijas Ăimenes psihoterapeitu asociācijas biedrs.
No 1995.gada esmu profesionālo skolas psihologu asociācijā. Regulāri vadu seminārus
skolotājiem un tikšanās ar vecākiem galvenokārt par saskarsmes jautājumiem, attiecību
veidošanu, mācību un audzināšanas problēmām un to risināšanas iespējām.
Valodu prasmes:
Latviešu- dzimtā
Krievu – Ĝoti labā līmenī
AngĜu – labā līmenī.
Prasmes un intereses:
ceĜošana

/V.Zēlerte/

2008-05-07
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DAIGA ŽAIME

CURRICULUM VITAE
Informācija par personu:
Daiga Žaime
Dzim. 1965.g. 25.aprīlis
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu:
Dzīvo: Atmodas bulv., 12a dz.21, LV - 3400
Darba v.:LPA Matemātikas un informātikas katedrā, Lielā ielā 14. Liepājā, LV 3400,
Tālr. 34 26293

Profesionālā un akadēmiskā izglītība:
Kopš 2006.m.g. LU, Doktora progamma, matemātikas specialitāte.
2003.-2005. g. LPA, Maăistra programma Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā,
informātikas didaktika.
2001.-2003. g. studijas Liepājas Pedagoăiskā akadēmijā. Iegūta vidējās izglītības
skolotāja kvalifikācija informātikā.
1983.-1988. g. studijas Latvijas Valsts Universitātē, fizikas un matemātikas fakultātē,
lietišėās matemātikas specialitātē, iegūta matemātiėa kvalifikācija
Profesionālā darbība:
Kopš 2006.gada Liepājas Pedagoăiskās Akadēmijas Matemātikas un informātikas
katedra, lektore.
Kopš 2006.māc.g. GrobiĦas vidusskola, informātikas skolotāja.
2003-2006. gada Liepājas Pedagoăiskās Akadēmijas Matemātikas un informātikas
katedra, asistente.
2005.-2006.māc.g. GrobiĦas vidusskola, direktora vietniece informātikā.
2001.-.2002. gadā Liepājas rajona Gaviezes pamatskola, datorzinību skolotāja
1999.gadā Liepāja, bērnudārzs “Delfīns”, audzinātāja
1995.-1996. gadā Liepājas rajona Gramzdas pamatskola, sākumskolas skolotāja
1993.-1994. gadā Liepājas rajona Virgas pamatskola, vācu valodas skolotāja
1988.-1993. gadā Latvijas ZinātĦu Akadēmija, radioastrofizikas observatorija,
matemātiėe
1988. gadā Latvijas ZinātĦu Akadēmija, radioastrofizikas observatorija, laborante
1986.-1988. gadā LVU Astronomiskā observatorija, laborante
1985.-1986. gadā LVU SkaitĜošanas centrs, laborante
Publikācijas:
Zinātniskas publikācijas –
1.
2.
3.

4.
5.
6.

O.Paupers, D.Žaime, I.Eglītis. Photoelectric photometry of carbon stars in the Vilnius
system.//Baltic Astronomy.-1993.-Vol.2,N2.- P.268.-280.
A.Alksnis and D.Žaime. Optical variations of three carbon stars with silicate dust shells.//
Baltic Astronomy.-1993.-Vol.2,N2.- P.268.-280.
Daiga Žaime. Программа Динамической геометрии GEONExT.// V International
conference Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives. Pedagogische Academie
Liepaja, 2004
Daiga Žaime. Use of Dynamic geometry software in education.// VI International conference
Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives. Vilniaus Universitas, 2005
Daiga Žaime, Inta ZnotiĦa. Dinamiskās ăeometrijas programmas GEONExT un mērījumu
saskarnes aparatūras Coach5 izmantojamība mācību procesā.// Latste konference 2005.
Дайга Жайме. Использование программи динамической геометрии ГЕОНЕхТ и
программатуры Соас5 в математической моделирование физикальных процессов в
школьном курсе.// Методология и технологии образования в ΧΧΙ веке: математика,
информатика, физика. Минск, Международная научно-практическая конференция,
2005
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7.

8.

9.

Jānis Rimšāns, Daiga Žaime. Propagator method for the numerical solution of ADR equation.
Abstracts of the 6th Latvian Mathematical Conference, Liepāja, 2006. Tēzes. dalība
konferencē.
Daiga Žaime. 3-d perception development and use of dynamic geometrie software
"GEONExT" by solving of stereo metric exercises in school. Abstracts of the VII International
conference Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives. Tartu Universitas, 2006
Tēzes. dalība konferencē.
Jānis Rimšāns, Daiga Žaime. Propagator numerical method for solving 2D ADR equation.
Abstract of the 11th International Conference Mathematical Modelling and Analysis. Jūrmala,
2006. Tēzes. dalība konferencē.

Prasmes un intereses:
Iegūta apliecība par International Correspondence Course angĜu valodas kursu
beigšanu, par tālmācības kursa „Dators Lietotājiem” /Phare projekts/ beigšanu.
Krievu, vācu valodas runāju, rakstu, lasu brīvi. AngĜu valodu lasu, rakstu ar vārdnīcas
palīdzību, daĜēji runāju.

/D.Žaime/
22.11.2007.
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums

LOĂIKA
KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Vārds, uzvārds
Baiba Bērztīse

Matemātikas un informātikas
katedra
A
2

Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

Amats, grāds
Mg.paed. lektore

80
8
8

1–4P

Eksāmens

Matemātika / Algebra un matemātiskā loăika
1. Dot pārskatu par apkārtējās pasaules izziĦas procesu
2. Veidot teorētisko bāzi domāšanas procesa izpētei
1. Iepazīstināt ar domāšanas formām, likumiem un kārtulām;
2. Veidot prasmes iegūto zināšanu izmantošanai profesionālajā
darbībā
1. Studenti izpratīs domāšanas formas, to veidošanos un izpausmi
mācību priekšmetā.
2. Pratīs analizēt spriešanas gaitu un iegūto secinājumu pareizību
un pamatotību
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Loăikas priekšmeta vieta skolotāja profesionālajā darbībā. Galvenās domāšanas formas - jēdziens, spriedums,
slēdziens.
Jēdzienu definēšana un iedalīšana. Spriedumu veidi. Slēdziens, tā būtība. Slēdzienu veidi.
Pierādījums, tā uzbūve un veidi. Atspēkojums.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Loăikas priekšmets
Jēdziens kā domāšanas
forma

Loăikas vieta un nozīme skolotāja darbā.
Jēdziena veidošanās. Attiecības starp
jēdzieniem.
Jēdzienu definēšana un iedalīšana.

2
4

Sprieduma būtība un modalitāte.
Spriedumu veidi.
Slēdziena uzbūve un veidi.

2
4
2

Spriedums
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4

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Lekcija
Lekcija + praktiskā
nodarbība
Lekcija + praktiskā
nodarbība
Lekcija
Praktiskās nodarbības
Lekcija

Pierādījums

Induktīvie slēdzieni.

4

Deduktīvie slēdzieni.

4

Pierādījuma uzbūve
Atspēkojums

4
2

Studenta patstāvīgais darbs
Jēdzienu veidi un savstarpējās attiecības
Jēdzienu definēšana
Spriedumu veidi
Induktīvie slēdzieni
Deduktīvie slēdzieni
Pierādījums

Lekcija + praktiskā
nodarbība
Lekcija + praktiskā
nodarbība
Praktiskās nodarbības
Lekcija
Apjoms stundās

8
8
8
8
8
8

Prasības KRP iegūšanai

1. Mājas darbi par tēmām:
Jēdzieni un spriedumi.
Deduktīvie slēdzieni.
2. Nobeiguma testa izpilde

Mācību pamatliteratūra

1. ViĜumsons G. u.c. Loăika vidusskolai. – R.: Zvaigzne ABC,
2000.
2. Vilks A. Ievads loăikā. – R.: Raka, 2003.
3. Bērztīse B. Loăikas elementi. 1.daĜa. Jēdzieni. – Liepāja,
1997.
4. Bērztīse B. Loăikas elementi: 2.daĜa. Izteikumi un predikāti.
3.daĜa. Spriedumi un slēdzieni. – Liepāja, 1997.
Vedins J. Loăika. – R.: Latvijas Policijas akadēmijas izdevums,
1996.

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:

Katedras vadītājs:

Baiba Bērztīse
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Matemātikas un
informātikas katedra
Protokols Nr.1
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
Dzintars Tomsons
Paraksts
Paraksta atšifrējums

30.08.2007.
Datums
30.08.2007.
Datums
30.08.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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Kursa nosaukums

FILOZOFIJA

KURSA AUTORS

Vārds, uzvārds

Struktūrvienība

Amats, grāds

Zaigonis Graumanis

Sociālo zinātĦu katedra
Docents, filozofijas doktors
KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

A
2

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 –
maăistra; 7- doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

80 stundas
8
8

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

1–4P
Eksāmens
nav nepieciešamas

Filozofija/ Filozofijas vēsture
Izprast filozofijas būtību, priekšmetu, savdabību, lomu
cilvēka dzīvē, vietu garīgajā kultūrā apgūt vēsturisko
laikmetu svarīgākās filozofiskās idejas un mācības
Mācēt zināšanas par filozofiju izmantot konkrētu notikumu
analīzē, tipizācijā un vērtēšanā, saistīt abstrakto ar konkrēto,
filozofiskas atziĦas ar dzīvesmākslu. Prast saskatīt vēstures,
tradīciju un garīgā mantojuma klātbūtni tagadnes situācijā,
attīstīt filozofisku tekstu lasīšanas un interpretācijas prasmi,
izkopt kritisko un dialoăisko domāšanu, pilnveidot
racionālas un patstāvīgas domāšanas prasmes, loăiski spriest
un secināt, saskatīt būtisko, izprast jēgu
Kursa noslēgumā students: 1) izprot filozofijas savdabību,
lomu cilvēka dzīvē, tās attiecības ar citām garīgās dzīves
formām, 2) saskata atšėirības starp ikdienišėu, zinātnisku,
māksliniecisku un filozofisku spriestspēju, 3) zina filozofijas
vēstures laikmetus, virzienus, katra laikmeta pamatvērtības,
ievērojamāko domātāju pamatatziĦas, 4) zina un prot lietot
filozofijas galvenos jēdzienus, 5) iegūst prasmi ieraudzīt
galveno daudzveidībā, saprast būtību, saprast jēgu, 6) prot
kritiski domāt, piedalīties diskusijās, veidot dialogu, spēj
ieklausīties un saprast atšėirīgus viedokĜus un argumentēti
aizstāvēt savu viedokli, 7) prot analizēt un interpretēt
filozofiskus tekstus, atklāj to saistību ar laikmeta saturu un
saskata paralēles ar aktuāliem mūsdienu situācijas
jautājumiem
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursā ietilpst šādi jautājumi: filozofijas rašanās, priekšnoteikumi, sastāvdaĜas, metodes, virzieni,
pamatproblēmas, funkcijas. Filozofijas attiecības ar citām garīgās dzīves formām. Ėīnas
un
Indijas
filozofijas savdabība. Antīkā filozofija, tās periodizācija. Sokrata, Platona, AristoteĜa filozofija.
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Hellēnisma mācības. Viduslaiku filozofija. Teocentrisms. Patristika, sholastika. Renesanses laikmeta
filozofija. Jauno laiku empīrisms un racionālisms. F. Bēkons, R. Dekarts, T. Hobss, Dž. Loks, Dž.
Bērklijs, D. Hjūms. Apgaismība, tās pārstāvji. Vācu klasiskā filozofija. I. Kants.
19.
un
20.gadsimta modernā filozofija. A. Šopenhauers un dzīves filozofija. Marksisma-ĜeĦinisma ideoloăija.
Psihoanalīzes filozofiskie aspekti
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Filozofijas savdabība

Filozofijas rašanās, sastāvdaĜas, loma
cilvēka dzīvē
Filozofijas attiecības ar citām garīgās
dzīves formām.
Materiālisms un ideālisms kā pretstati

2

Veids (lekcijas,
semināri,
praktiskās
nodarbības,
laboratorijas
darbi)
Lekcija

2

Lekcija

2

Seminārs

Subjektīvā un objektīvā patiesība

2

Lekcija

Pirmssokratiskais periods
Sofistika, tās iezīmes
Sokrats, mazās sokratiskās skolas
Platona filozofija
AristoteĜa filozofija
Hellēniskā perioda filozofija. Stoicisms
Kristīgās filozofijas pamatjēdzieni.
Teocentrisms. Sholastika
Renesanses filozofijas iezīmes
Jaunlaiku empīrisms un racionālisms
I. Kanta nozīme filozofijas vēsturē

2
2
2
2
2
2

Seminārs
Lekcija
Seminārs
Lekcija
Seminārs
Seminārs

2
2
2
2

Lekcija
Seminārs
Seminārs
Lekcija

A. Šhopenhauers un dzīves filozofija
Marksisma-ĜeĦinisma ideoloăijas iezīmes

2
1

Seminārs
Lekcija

Z. Freids, K. G. Jungs, Ē. Fromms

1

Lekcija

Filozofijas vēstures
laikmeti, virzieni
Patiesības problēma
Antīkās filozofijas
vēstures periodi

Viduslaiku filozofija
Renesanses filozofija
Jauno laiku filozofija
Vācu klasiskā filozofija
19. gadsimta otrās puses
filozofija
Marksisms-ĜeĦinisms
Psihoanalīze un tās
filozofiskie aspekti

Studenta patstāvīgais darbs
Pie tā pieder norādītās literatūras meklēšana, lasīšana, studēšana,
konspektēšana, lai kursa apguves laikā varētu sekmīgi piedalīties
zināšanu novērtēšanas formās – semināros, debatēs, diskusijās.
Patstāvīgais darbs ir arī nepieciešams, lai uzrakstītu kādu kontroldarbu
vai referātu un, lai sagatavotos noslēguma eksāmena kārtošanai

Apjoms stundās
48 stundas

Prasības KRP iegūšanai

Ir jābūt ieskaitītiem visiem semināriem, kontroldarbiem,
un ar pozitīvu vērtējumu jānokārto eksāmens

Mācību pamatliteratūra

1. Antīkā un viduslaiku filozofija.- R., 1997
2. Braiens Megi. Filozofijas vēsture. – R., 2000.
3. Filozofijas atlants / attēli un teksti.- R., 2000.
4. Filosofijas vēsture. No antīkās pasaules līdz mūsdienām.
– R., 2006.
5. Klīve V. V. Gudrības ceĜos. – R., 1996.
6. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. – R., 1998.
7. Rietumeiropas filozofija 14.- 18. gs. – R., 2000.
8.История философии в кратком изложении. – М.,
1991.
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Mācību papildliteratūra

1. Airaksinens Timo. Filosofijas pamati vidusskolai. – R.:
Zvaigzne ABC.
2.Rubīns R. Filosofija? …zāles dvēselei. – Liepāja, 2005.
3. Semane T. Gudrību meklējot. – R., 2003.
4. Vilks A. Ievads filozofijā vidusskolām. – R., 2000.
5. Vorbertons N. Filosofijas pamati / Mācību līdzeklis. – R.,
2001.
6. Sūna U., OĜševskis G. Ievads filozofijā. – R., 1993.

Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Periodika, enciklopēdijas un interneta resursi galvenokārt
meklējami svešvalodās,
piemēram: www.lib.ru , www.philosophy.ru
latviešu valodā ir portāls www.filozofija.lv

Kursa autors:
Paraksts
Kurss apstiprināts:

Z. Graumanis
Paraksta atšifrējums

31.08.2007.
Datums

Sociālo zinātĦu katedra
Protokols Nr.1
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.

Katedras vadītājs:
Paraksts

A. Medveckis
Paraksta atšifrējums
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31.08.2007.
Datums

31.08.2007.
Datums

KURSA KODS
KURSA AUTORS
Kursa Vārds,
nosaukums
ĒTIKA
uzvārds
Struktūrvienība
Vija Kriėe
Sociālo zinātĦu katedra
Lektore
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
A
Statuss (A, B, C daĜa)
2
Kredītpunktu skaits
Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėis
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

Amats, grāds

80
8
8

1–4P

Eksāmens
Vēlamas zināšanas filozofijā

Veidot un nostiprināt nepieciešamību ētiskos principus un normas
pielietot profesionālajā darbībā
1. sniegt informāciju par ētikas pamatprincipiem un normām;
2. veidot un nostiprināt izpratni par ētikas normu
pielietojumu;
3. veidot sapratni par profesionālās ētikas principiem un
normām, to pielietojumu praksē
Iegūtas (nostiprinātas) prasmes pieĦemt ētiskus lēmumus
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Jēdzieni – ētika, morāle, tikumība. Morālo attiecību raksturojums. Pamatkategorijas ētikā – labais un Ĝaunais,
brīvība, atbildība u.c. Sociālā ētika, tās būtība, svarīgākās iezīmes. Profesionālie ētikas kodeksi: kāpēc
nepieciešami, kā veidojas. Skolotāja galvenie ētikas principi, to analīze: ētiskās atbildības princips, kas ietver
sevī atbildību pret klientu, pret kolēăiem, pret savu profesiju; konfidencialitātes princips; taisnīguma princips;
profesionalitātes princips; koleăialitātes princips; cieĦas, pašcieĦas, taktiskuma principi. Ētiska uzvedība,
ētisko normu pielietojums
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

1. Ētikas priekšmets,
saistība ar citām
zinātnēm, morālo
attiecību raksturojums.

Ētikas priekšmets, būtība, saikne ar
filozofiju, psiholoăiju u.c. zinātnēm.
Jēdzieni ‘ētika’, „morāle”, „ tikumība”,
„garīgums”.
Morālo attiecību raksturojums. Jābūtības
jēdziens, morālā vērtēšana, morālā izvēle,
morāles neinsticionālais raksturs
Labais un Ĝaunais, tā dialektika. Morālā

4

2. Pamatkategorijas ētikā

119

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Lekcija

4

Lekcija/praktiska
nodarbība

8

Lekcijas/ praktiskas

3.Profesionālie ētikas
kodeksi

brīvība. Atbildība. Pienākums.
Profesionālie ētikas kodeksi: kāpēc
nepieciešami, kā veidojas
Skolotāja galvenie ētikas principi, to
analīze: ētiskās atbildības princips,

4
6

Lekcija/ praktiskas
nodarbības

konfidencialitātes princips, taisnīguma princips;
profesionalitātes princips; koleăialitātes
princips; cieĦas, pašcieĦas, taktiskuma principi

4. Ētiska uzvedība

Ētisko principu un normu pielietojums

Studenta patstāvīgais darbs
1. Rakstiski analizēt kādā daiĜdarbā ( pēc studenta izvēles)
izteiktos viedokĜus par morāli un tikumību.
2. Uzrakstīt eseju par vienu no sekojošām tēmām:
- Ētiskās problēmas skolotāja darbā, to
iespējamie risinājumi;
- mīlestības loma cilvēku savstarpējās
attiecībās;
- saskarsmes problēmas ētikas skatījumā.

Prasības KRP iegūšanai
Mācību pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra

nodarbības
Lekcija/praktiskas
nodarbības

6

Lekcija/praktiskas
nodarbības
Apjoms stundās

24
24

Darbi jāiesniedz datorrakstā
(apjoms 10-15 lapas, jābūt norādēm
par izmantotajiem avotiem un
literatūru).
Aktīva piedalīšanās nodarbībās; izstrādātie patstāvīgie darbi (tiek
vērtēti ar atzīmi)
• Lasmane S.,Milts A., Rubenis A. Ētika (jautājumi,
risinājumi, atzinumi).- R.: Zvaigzne ABC, 1.izdev.- 1992.,
3.,papild.izved.–1995.
• Milts A. Ētika. Kas ir ētika. – R.: Zvaigzne ABC, 1999.
• Milts A. Ētika. Personības un sabiedrības ētika. –
R.,Zvaigzne ABC, 2000.
• Milts A. Ētika. Saskarsmes ētika.- R.: Zvaigzne ABC,
2004.
• Augškalne I. Antoloăija ētikā – R.: RaKa, 2001.
• Birkerts P. Ievads latvju tautas prātniecībā. - R., 1937.
• Birkerts P. Latvju tautas dzīves gudrība. - R., 1936.
• Ētikas dimensijas.Ievads mūsdienu kristīgajā ētikā.–R.,SR
izd.,1997.
• Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Teorētiskā ētika. - R.:
Zvaigzne ABC, 1997.
• Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Praktiskā ētika. - R.:
Zvaigzne ABC, 1996.
Pēc studenta izvēles

Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Vija Kriėe
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Kurss apstiprināts:
Sociālo zinātĦu katedra
Protokola Nr.1
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes
protokola Nr.
Katedras vadītājs:
A.Medveckis
Paraksts
Paraksta atšifrējums

31.08.2007.
Datums
31.08.2007.
Datums
31.08.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

SASKARSMES PSIHOLOĂIJA
A
4

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds

JeĜena Mihejeva

Psiholoăijas katedra

Docente, Dr.psych.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

160
16
16

Kursa uzdevumi

1. Rosināt studentu izpratni par saskarsmes mehānismiem.
2. Radīt mācību vidi, lai studenti prastu attīstīt:
– komunikatīvās iemaĦas;
– prasmes analizēt situācijas un noteikt cilvēka iekšējo pasauli pēc
viĦa neverbālās uzvedības.

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa apguves rezultātā veidosies studentu komunikatīvās
iemaĦas, prasmes pārliecināt, pamatot savu un respektēt citu
viedokli
Latviešu

Kursa valoda

1–4P

Ieskaite, Eksāmens

Sociālā psiholoăija
Sekmēt studentu izpratnes veidošanos par saskarsmes likumsakarībām.

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Saskarsmes raksturojums, saskarsme „cilvēks– cilvēks” un tā īpatnības, pārliecināšanas metode profesionālā
saskarsmē. Verbālā un neverbālā komunikācija
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

1. Saskarsmes psiholoăija
kā psiholoăijas nozare un
sociālās psiholoăijas
sastāvdaĜa.
Saskarsmes raksturojums.

Saskarsmes vispārīgs raksturojums.
Saskarsmes struktūra:
•
Saskarsme kā komunikācija.
• Saskarsme kā
mijiedarbība.(interakcija)
Transakcija (E.Berns)
• Saskarsme kā sociālā percepcija.
Saskarsmes veidi un tipi:
Saskarsme „Cilvēks- cilvēks” un tās īpatnības
Saskarsmes barjeras un šėēršĜi.
Saskarsmes funkcijas.
Saskarsme mūsdienās
Pārliecināšanas likumi.

8

2.

Pārliecināšanas
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8

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
lekcijas un praktiskās
nodarbības

lekcijas un praktiskās

saskarsme ( metodes)

3.

Verbālā saskarsme

4.

Neverbālā saskarsme

5.

Cilvēka ārējais izskats
un neverbālā uzvedība

Pārliecināšanas veidi, līdzekĜi un formas.
Pārliecināšanas shēma: uzmanība, intereses,
vēlēšanās un darbības.
Pārliecināšanas metodes izmantošana
pedagoăiskajā procesā
Verbālas saskarsmes līdzekĜi.
Valoda un runa.
Saskarsmes „tehnoloăija” sarunā.
Sarunas posmi
Neverbālās saskarsmes būtība.
Neverbālās saskarsmes sistēmas.
Neverbālās vēstījuma funkcijas.
Neverbālās saskarsmes līdzekĜi
Cilvēka ārējais izskats un tā komponenti.
Neverbālā uzvedība un kultūra.
Skolotāja un skolēna neverbālā uzvedība un
tās funkcijas.
Skolotāja neverbālā uzvedība – efektīvas
pedagoăiskas saskarsmes faktors

6. Cilvēka sociāli
psiholoăiskā interpretācija
pēc viĦa neverbālās
uzvedības

Interpretācijas struktūra un algoritmi

7.

Lietišėās saskarsmes veidi. Likumi, kā
sagatavoties lietišėai saskarsmei.
Faktori kuri apgrūtina lietišėo saskarsmi.

Lietišėā saskarsme

8. Konfliktregulējoša
saskarsme

9. Pedagoăiskā saskarsme

Konflikts kā viens no efektīvas saskarsmes
veidiem.
Konfliktu veidi.
Konfliktu risināšanas metodes, kuras izmanto
pedagoăiskajā saskarsmē.
Problēmsituācijas.
Uzvedības taktikas problēmsituācijās
Pedagoăiskā saskarsme kā pedagoăisku
uzdevumu risināšanas līdzeklis.
Grūtības pedagoăiskajā saskarsmē, to
klasifikācija

Studenta patstāvīgais darbs
Norādītās literatūras studēšana, lai varētu sekmīgi piedalīties praktiskās
nodarbībās un iesaistīties diskusijās.
Literatūras analīze par tēmu: ‘”Saskarsmes struktūra” (referāts).
Literatūras analīze par tēmu: „ Verbāla saskarsme”. Sagatavot referātu
„Publiskā uzstāšanās”, „ Klausīšanās ir aktīvs uztveres process”,
„Atgriezeniskās saite neverbālā saskarsmē”. (referāta tēma pēc
izvēle”
Saskarsmes stila novērtēšana un analīze. (referāts-atskaite).
Izzināt un apkopot atziĦas par zinātniskiem pētījumiem pasaulē un
Latvijā par neverbālās saskarsmes jautājumiem (bibliogrāfija).
Sagatavot referātu par tēmu: „ Saskarsme kā pedagoăiskās darbības
pamats.” (psiholoăijas skolotāja darba kontekstā)
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nodarbības

8

lekcijas un praktiskās
nodarbības

8

lekcijas un praktiskās
nodarbības

8

lekcijas un praktiskās
nodarbības

4

praktiskās nodarbības

6

lekcijas un praktiskās
nodarbības

6

Praktiskās nodarbības

8

lekcijas un praktiskās
nodarbības

Apjoms stundās
28
12
20

10
20
8

Prasības KRP iegūšanai

Apgūts teorētiskais kurss. Aktīva līdzdalība praktiskās nodarbībās.
Ieskaite un eksāmens

Mācību pamatliteratūra

1. Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē.R.: RaKa - 2005.-133,{4} lpp.
2. Lambert D. and K.Body Language. London, 2004.
3.Станкин М.И.Психология общения.М.:ВЛАДОС 2005.-335с.
1. Balsons M. Kā izprast klases uzvedību – Lielvārde: Lielvārds, 1995. –
60. -85. lpp.
2.Berns E. Spēles, ko spēlē cilvēki. R.: Birojs 2000 plus, 2002.- 31. – 49.
lpp.
3. Dubkevičs L., Ėestere I.Saskarsme audzēkĦiem. R.: Jumava, 2006.180. -220. lpp.
4. Dubkevičs L. Lotars. Saskarsme. Lietišėā etiėete. R.: Jumava, 2003.306 lpp.
5. Egidess, Arkādijs.Saskarsmes labirinti: kā iemācīties sadzīvot ar
cilvēkiem.R.: Jumava,2006.- 406 lpp.
6. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku: saskarsmes psiholoăija. – R.:
SIA Kamene, 2006. – 130 lpp.
7. Saskarsme/ pēc L.Rona Habbarda darbiem.-Copenhaden K: Nev Era
Publ.Intern.ApS, 2005.-55 lpp.
8. Годфруа Ж.Что такое психология.Пер.с фр.М: Мир
9. 1992., 71-77 с.
1. KovzeĜeva J. Neverbālā saskarsme, jeb ko mēs izsakām bez
vārdiem.// Psiholoăijas Pasaule 2006 / 07. 28. -34. lpp.
2. Samusēviča A. Agresivitātes problēmas: teorija un prakse//
Skolotājs 1999. Nr. 1. 41.-46. lpp.
3. Zalcmane E. Krāsu psihofizioloăija, simbolisms un mākslas
terapija// Psiholoăijas Pasaule , 2003. Nr. 6. , 58.-62.lpp.
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Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

JeĜena Mihejeva
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Psiholoăijas katedra
Protokola Nr.6
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
Irina StrazdiĦa
Paraksts
Paraksta atšifrējums

22.02.2007.
Datums
22.02.2007.
Datums
22.02.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

MŪSDIENU LATVIEŠU VALODA
A
4

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds

Vilma Kalme

Latviešu valodas katedra

Docente, filoloăijas doktore

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

160
2

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

30
1–4P

Ieskaite, eksāmens
Nav paredzēts

Valodniecība / latviešu sinhronā valodniecība
Veidot izpratni par jēdzienu valoda, par pasaules, indoeiropiešu,
baltu valodām un latviešu valodas dialektiem; padziĜināt zināšanas
un nostiprināt praktiskās iemaĦas mūsdienu latviešu valodā, kā arī
prasmi informēt par sava darba rezultātiem
Atkārtot pamatskolas un vidusskolas programmas latviešu valodas
kursu;
Sistematizēt zināšanas par latviešu valodas fonētikas,
frazeoloăijas, leksikoloăijas, leksikogrāfijas, gramatikas
(morfoloăijas un sintakses), ortogrāfijas, ortoepijas un
interpunkcijas jautājumiem, nostiprināt pareizrakstības praktiskās
iemaĦas;
Veikt uzdevumus, kas saistīti ar valodas pētniecību
PadziĜinātas teorētiskās zināšanas, nostiprinātas pareizrakstības
iemaĦas un sava zināšanu līmeĦa novērtēšanas prasmes
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Mūsdienu latviešu valodas kursā tiek padziĜināts skolas programmā ietvertais latviešu valodas materiāls,
pievēršot uzmanību tā sistematizācijai, apgūstamajā specialitātē nepieciešamo praktisko iemaĦu
nostiprināšanai dažādās valodniecības nozarēs un spējai analizēt savu prasmju līmeni
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Valodniecība, tās
nozares un sakari

Valodniecības un valodas vēstures pamatjautājumi 4; 2

Leksikoloăija,
leksikogrāfija,
frazeoloăija

Leksikas diferencēšanas veidi (nozīme, stilistiskā
nokrāsa, cilme, profesionālās, sociālās un
teritoriālās iezīmes, semantiski saistītas vārdu
grupas); vārdnīcu dalījuma veidi
Alfabēts un vārdnīca. SkaĦu pārmaiĦas

Fonētika
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Veids (lekc.,
sem., prakt.
nod.) (L, S, P)
L; P

8; 4

P; S

4

P

Morfoloăija

Vārdu sastāvdaĜas; vārdu darināšana; vārdšėiras,
to dalījuma veidi, locīšana, lietošana

10; 2

P; S

Sintakse

Teikums, tā dalījuma veidi (pēc izteikuma mērėa
un uzbūves); teikuma locekĜi (virslocekĜi,
palīglocekĜi), to izteikšanas līdzekĜi
Vēsturisko līdzskaĦu pārmaiĦu ietekme lietvārdu
un darbības vārdu rakstībā; literārās valodas
normas [o],[ō],[uo] un [e],[e],[ē],[ē] izrunā;
vārdu dalīšana pārnešanai jaunā rindā, vārdu
koprakstījums, šėirtrakstījums un saīsināšana;
lielo burtu lietošana
Pieturzīmes, to veidi. Pieturzīmju lietojums
vienkāršā teikumā (savrupinājumu, vienlīdzīgu
teikuma locekĜu, iespraudumu, uzrunas
atdalīšanai) un saliktā teikumā. Citāti tekstā

8

P

8; 4

P; S

6; 4

P; S

Ortoepija, ortogrāfija

Interpunkcija

Studenta patstāvīgais darbs
Gatavošanās nodarbībām.

Apjoms stundās
39

Gatavošanās auditorijā plānotajiem pārbaudes darbiem.

24

ZiĦojuma izstrāde par konkrētas valodniecības nozares –
leksikoloăijas vai morfoloăijas – jautājumu.

10

Praktiskā darba gatavošana: interpunkcijas zīmju lietojuma
piemēru atlase

10

Gatavošanās eksāmena testa izpildei

13

Prasības KRP iegūšanai

Katru semestri divi pārbaudes darbi auditorijā (1. sem. –
leksikoloăijā, morfoloăijā; 2. sem. – sintaksē, pareizrakstībā) un
viens individuāli veikts mājas uzdevums (1. sem. ziĦojuma
izstrāde par paša izvēlētu tēmu leksikoloăijā vai morfoloăijā un
priekšlasījums; 2. sem. – pieturzīmju lietojuma piemēru atlase). 2.
sem. tests

Mācību pamatliteratūra

1. Romane A. Latviešu valodas rokasgrāmata. Tabulas. Shēmas. –
Rīga, 2000. – 144 lpp.
2. Ceplītis L., Miėelsone A. u.c. Latviešu valodas pareizrakstības
un pareizrunas vārdnīca. – Rīga, 1995. – 944 lpp.
3.Latviešu valodas vārdnīca. – Rīga, 2006. – 1210 lpp.
4. Svešvārdu vārdnīca. – Rīga, 1999. – 879 lpp.
1. Apinis M., Koluža R. Latviešu valodas pareizrakstība. – Rīga,
1995. – 64 lpp.
2. Blinkena A Latviešu interpunkcija. – R., 1969. – 410 lpp.
3.Ceplīte B., Ceplītis L. Latviešu valodas praktiskā gramatika. –
Rīga, 1991. – 240 lpp.
4.Kalme V. Nelokāmās vārdšėiras latviešu valodā. – Liepāja,
2001. – 88 lpp.
5.Kalme V., Smiltniece G. Latviešu literārās valodas
vārddarināšana un morfoloăija. Lokāmās vārdšėiras. – Liepāja,
2001. – 293 lpp.
6. Karulis K. Latviešu etimoloăijas vārdnīca. – Rīga, 2001. – 1303
lpp.
7. Koluža R. „Tā vai šitā?” Latviešu valodas rokasgrāmata. –
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Lielvārde, 2003. – 64 lpp.
8. Lāce R. Latviešu valoda 10. – 12. klasei.. – Rīga, 1995. – 232
lpp.
9. Laua A. Latviešu leksikoloăija. – Rīga, 1981. – 288 lpp.
10. Moze M. Latviešu valodas interpunkcijas prakse. – Liepāja,
1997. – 49 lpp.
11. Nau N. Palīgā! Komunikatīvā gramatika. – Rīga, 2002. – 143
lpp.
12.NītiĦa D. Moderna cilvēka valoda. – Rīga, 2004. – 112 lpp.
13. NītiĦa D. Valodniecības jautājumi. – Rīga 2007. – 190 lpp.
14. Petre B. Latviešu leksikoloăija. – Rīga, 1989. – 59 lpp.
15. StrautiĦa V., Šulce Dz. Latviešu literārās valodas fonētika,
ortoepija, ortogrāfija. – Liepāja, 2004. – 122 lpp.
16. Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. – Rīga
2007. – 623 lpp.
www.lu.lv/filol/valoda
www.ailab.lv

Kursa autors:

/V. Kalme/
Paraksta atšifrējums

Paraksts
Kurss apstiprināts:

Latviešu valodas katedra
Protokola Nr.12
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.

Katedras vadītājs:

/D. Laiveniece/
Paraksta atšifrējums

Paraksts
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16.06.2008.
Datums
19.06.2008.
Datums
19.06.2008.
Datums

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums

PROJEKTU IZSTRĀDE
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
VadībzinātĦu katedra
Asistents, Mg. oec.
A
2

Vārds, uzvārds
Uldis DrišĜuks
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 –
maăistra; 7- doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

80
8
8

1–4P
Eksāmens

Sekmēt studentu izpratni par projekta izstrādes procesu, saprast
projekta vadības būtību, attīstīt praktiskās iemaĦas projekta
pieteikuma sagatavošanā un projekta prezentēšanā
Sniegt teorētiskās zināšanas par projekta izstrādi
Sniegt teorētiskās zināšanas par projekta vadīšanu
PadziĜināti sniegt zināšanas par projekta gaitu, tā attīstību un
pamatsastāvdaĜām, Projekta dzīve cikls, projekta attīstības fāzes.
Projekta struktūrplāns. Projekta resursu plānošana.
Sniegt informāciju par fondiem Latvijā, to pieteikuma veidlapu
paraugiem.
Projekta idejas aizstāvēšana, prezentēšanas prasme un
argumentēšanas prasme
Patstāvīgi izstrādāt projekta pieteikumu un to sekmīgi aizstāvēt
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Pēdējo gadu laikā projektu vadīšana un izstrādes zināšanas ir nepieciešams pielietot gandrīz ikvienā
darbā. Grūti nosaukt tādu jomu, kurā šodien projekti nebūtu aktuāli. Vienlaicīgi ir pieaudzis arī pieprasījums
pēc kompetentiem projektu vadīšanas speciālistiem ar labām zināšanām par projektu vadīšanas metodēm un
instrumentiem un spējām tos izmantot praksē.
Lekciju laikā iegūtās zināšanas Ĝaus izprast projekta darbu patstāvīgi izstrādāt projekta pieteikumu. Analizēt un
izprast projekta nozīmi par plānotajiem un realizētajiem projektiem Latvijā. PadziĜināti Ĝaus izprast projekta
metodes nozīmi un patstāvīgi pielietot to savā darbā.
Studentiem paredzētas praktiskās nodarbības, kas Ĝaus strādāt komandā un pieĦemt vienotus lēmumus un
realizēt uzstādīto mērėi
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

Kas ir projekts

Projekta darba priekšrocības un trūkumi.
Projekta klasificēšana

6

lekcijas un praktiskā
nodarbība)
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Projekta vadīšana

Prezentēšana
(Projektu aizstāvēšana)

Komerciālie projekti

Aktuālie projekti

Projektu vadīšanas mērėi
Projekta etapi (fāzes)
Galvenie etapi: definēšana, plānošana,
īstenošana, novērtēšana pabeigšana.
Projekta komandas veidošana (personāls)
Sagatavošanās prezentācijai
Prezentēšana
Runātprasme
Atbildes uz Jautājumiem
Tēla radīšana
Projektu piemēri, kurus izmanto peĜĦas
gūšanai un piesaista auditorijas uzmanību,
lai radītu popularitāti
Aktuālākā informācija projektu jomā.

Studenta patstāvīgais darbs
Sagatavot projekta pieteikumu un aizstāvēt projekta ideju

12

Teorija (lekcijas un
praktiskā nodarbība)

6

Teorija (lekcijas un
praktiskā nodarbība)

4

(lekcijas un praktiskā
nodarbība ,seminārs)

4

(Lekcijas, diskusija)
Apjoms stundās

48

Prasības KRP iegūšanai
Mācību pamatliteratūra

1. Projektu vadība. Juris Uzulāns (Rīga: Jumava, 2004.)
2. Projektu menedžments. Ilgvars Forands (Rīga:
Latvijas Izglītības fonds, 2006.)
3. Projektu vadīšanas pamati. Džeimss P. Lūiss ( Rīga:
Puse plus, 1997.)
4. Projektu vadīšana. I. Geipele T. Tombovceva (Rīga:
Valters un Rapa, 2004.)
5. Kailā patiesība par projektu menedžmentu. Vilfrīds
Reiters (Rīga: Vaidelote, 2004.)
6. Projektu vadība. Hanss D. Like (Rīga: De Novo,
2003.)
7. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. (Rīga: Dienas
Bizness)
8. Strategic Project Management. T.Grundy L.Brown
(London: Thomson 2002)
9. Successful project management. Jack Gido, James P.
Clements. Thomson/South-Western, 2003
10. Strategic Project Management. Tony Grundy, Laura
Brown. (London : Thomson, 2002.)
11. Doing research projects in marketing, management
and consumer research. Chris Hackley. (New York :
Routledge, 2003)
12. Business Research Projects. A.D.Jankowicz
(Thomson, 2005.)
13. ZiĦojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. LR
Ekonomikas ministrija. (Rīga, 2007.gada jūlijs)
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14. Vadības teorija. V. Ukolovs A. Mass I. Bistrjakovs
(Rīga: Jumava, 2006.)
15. Darba grupas vadība. Roberts Hellers (Rīga:
Zvaigzne ABC, 2000. )
16. Vadītājs un vadīšana. Ilgvars Forands (Rīga:
Kamene, 2001.)
17. Stratēăiskā vadīšana. J. Caune A. Dzedons L.
Pētersons (Rīga: Kamene)
18. Zinības Vadītājam. A. Klauss (Rīga: Preses Nams,
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2002.)
19. Prasme Pārdot. Roberts Hellers (Rīga: Zvaigzne
ABC, 2001.)
20. Cirriculum Vitae. Saimons Hovards (Rīga: Zvaigzne
ABC, 2001.)
21. Biznesa kultūra un etiėete Eiropas valstīs. Džons
Mouls (Rīga: J. Rozes apgāds, 2003.)
22. Prezentēšana. Klaudija Nelke (Rīga: De Novo,
2003.)
23. Motivācija. R. Nīrmeijers M. Zeiferts (Rīga: De
Novo, 2006.)
24. Finanšu grāmatvedības pamati. I. Jevinga Z.
Sundukova (Rīga: RTU, 2004.)
25. Loăistika. V. Praude I. BeĜčikovs (Rīga: Vaidelote,
2003.)
26. Retorika. Volfgangs Mencels (Rīga: De Novo, 2002.)
27. Komandas vadība. D. Volfgangs Krīgers (Rīga: De
Novo, 2003.)
28. How to find information. Sally Runsey
29. Strategy and management. A.Pettigrew H. Thomas
R. Whittington
30. Managers Handbook. Robert Heller
31. Managin Knowledge S. Little P. Quintas T. Ray
32. Case studies in organizational communication
Ethical perspectives and practices. Steve
May. (London Sage Publications, 2006).
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Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

http://www.esfondi.lv (ES Struktūrfondu mājas lapa)
http://www.piaa.gov.lv (Profesionālās izglītības un attīstības aăentūras
mājas lapa)
http://www.vid.gov.lv (Valsts IeĦēmumu Dienesta mājas lapa)
http://www.liaa.gov.lv (Latvijas Investīciju un attīstības aăentūras mājas
lapa)
http://www.em.gov.lv (Ekonomikas ministrijas mājas lapa)

Uldis DrišĜuks
12.12.2007.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
VadībzinātĦu katedra
Protokola Nr. 5
12.12.2007.
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums
I.Leitāne
12.12.2007.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

UZĥĒMĒJDARBĪBA
A
2

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds

Meldra Kivlena

VadībzinātĦu katedra

Asistente

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

80
8
8

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

1–4P

Eksāmens

Vadībzinātne/UzĦēmējdarbības vadīšana
Iepazīstināt studentus ar uzĦēmējdarbības priekšnosacījumiem un
principiem, sniedzot zināšanas par uzĦēmējdarbības procesu
ietekmējošiem ārējiem un iekšējiem apstākĜiem, to savstarpējo
mijiedarbību, kā arī veidot izpratni par praktiski pielietojamām
metodēm uzĦēmējdarbības pārvaldīšanai
Izprast:
— uzĦēmējdarbības ekonomisko un tiesisko pamatojumu,
— uzĦēmējdarbības makro un mikro vides faktorus,
— uzĦēmējdarbības procesa sastāvdaĜas,
— uzĦēmējdarbības plāna būtību
Spēja:
— noteikt un analizēt dažādu mikro un makro faktoru ietekmi
uz uzĦēmumu,
— pamatot, analizēt un prezentēt biznesa idejas
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursa laikā studējošie tiek iepazīstināti ar uzĦēmējdarbības priekšnosacījumiem, uzĦēmējdarbības plānošanas
un organizēšanas procesu. Kurss sniedz zināšanas par uzĦēmējdarbības būtību, biznesa idejām,
uzĦēmējdarbības tiesisko regulējumu, makrovidi, tās analīzes metodēm, plānošanas lomu un būtību, produktu
un tā kvalitāti, uzĦēmuma iekšējo vidi, riskiem un galvenajām problēmām uzĦēmējdarbībā
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

UzĦēmējdarbības būtība
un loma
Biznesa idejas

Definīcijas.
UzĦēmējdarbības vides raksturojums Latvijā
Biznesa ideju meklēšana, analīze.
Biznesa plāns kā biznesa idejas analīzes
instruments

4

130

4

Veids (lekcijas,
semināri,
praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Lekcija, seminārs
Lekcija, praktiskā
nodarbība

UzĦēmējdarbības
juridiskais regulējums

UzĦēmuma makrovide,
tās analīzes metodes
Plānošanas loma un
būtība uzĦēmējdarbībā

Produkts. Produkta
kvalitāte
UzĦēmuma iekšējā vide

Riski un galvenās
problēmas
uzĦēmējdarbībā

UzĦēmuma nosaukuma veidošana
Komercdarbības formas.
Likumdošana uzĦēmējdarbībā.
NodokĜi.
UzĦēmējdarbības ierobežojumi.
UzĦēmuma dibināšanas procedūra.
Franšīze kā uzĦēmējdarbības veids
Makrovides sastāvdaĜas.
STEEPL analīze.
PEST analīze.
Formālā un neformālā plānošana.
Plānošanas principi, veidi.
Misija un vīzija, mērėi.
SVID analīze
Lēmumu pieĦemšana
Produkta iezīmes, īpašības, klasifikācija.
Produkta kvalitāti raksturojošās pazīmes.
Pircēja lēmuma pieĦemšanas process
Darbinieku loma uzĦēmējdarbībā.
UzĦēmuma organizatoriskā struktūra.
Ražošanas tehnoloăiju plānošana. Ražošanas
tehniskā bāze.
Resursu sagādes organizēšana.
Organizācijas kultūra.
Informācijas vadīšana uzĦēmumā
Risku veidi.
Problēmu risināšanas metodes

4

Lekcija, praktiskā
nodarbība

2

Praktiskā nodarbība

6

Lekcija, seminārs,
praktiskā nodarbība

2

Lekcija

8

2 lekcijas, praktiskā
nodarbība, seminārs

2

Lekcija

Studenta patstāvīgais darbs
Brīvi izvēlētas nozares raksturojuma prezentācija (3-5 min uzstāšanās lekcijā) PowerPoint
Aptaujājot savus draugus, paziĦas, noskaidrot, pēc kādiem produktiem un pakalpojumiem
pēdējā laikā ir bijis pieprasījums, bet nav bijis/ ir bijis nepietiekams piedāvājums
Aizpildīt komercdarbības veidu salīdzinošo tabulu.
Grupās – izpētīt viena komercdarbības veida dibināšanas procedūru. Sagatavot
prezentāciju PowerPoint (uzstāšanās lekcijā)
Makrovides analīze uzĦēmumam/idejai, par kuru tiks izstrādāts biznesa idejas pamatojums
Veikt SVID analīzi brīvi izvēlētam uzĦēmumam
Izveidot produkta, par kuru izstrādās biznesa idejas pamatojumu, aprakstu
Izlasīt un sagatavot prezentāciju par angĜu valodā izlasītu rakstu
Biznesa idejas pamatojuma izveide, prezentācijas sagatavošana PowerPoint (uzstāšanās 710 min)
Prasības KRP iegūšanai

Mācību
pamatliteratūra

Apjoms stundās
3
3
3
5
4
4
3
6
17

1) Veikti visi patstāvīgie darbi
2) Izstrādāts biznesa idejas pamatojums (bez finanšu aprēėiniem)
3) Biznesa idejas pamatojuma prezentācija PowerPoint (7-10 min.)
1) AlsiĦa Rasma. UzĦēmējdarbības plānošanas principi un metodes : mācību
līdzeklis ekonomikas profila bakalauru un profesionālo programmu studijām /
Rasma AlsiĦa, Gunārs Gertners ; Rīgas Tehniskā universitāte. Ražošanas un
UzĦēmējdarbības ekonomikas katedra. - 2., pārstr. un papild. izd. - Rīga: RTU
Izdevniecība, 2007. - 229 lpp.
2) Slavinska Inta. UzĦēmējdarbības plānošana un kontrole: [mācību līdzeklis] /
Inta Slavinska ; red. Vija Vāvere. - 2., papild. izd. - Rīga: Biznesa augstskola
Turība, 2005. - 175 lpp.
3) Abizāre Vēsma. Ievads uĦēmējdarbībā : mācību līdzeklis / Vēsma Abizāre. Rīga: RaKa, 2004. - 140 lpp.
4) Rurāne Marita. UzĦēmējdarbības organizācija un plānošana / Marita Rurāne. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. - 330 lp.
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Mācību
papildliteratūra

Periodika,
interneta resursi
un citi avoti

Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

5) Pettere Gaida. Riski uzĦēmējdarbībā un to vadība : mācību līdzeklis / Gaida
Pettere, Irina Voronova ; Banku augstskola ; māksl. Ieva TiltiĦa. - Rīga: Rasa
ABC, 2003
6) Zvirbule-BērziĦa Andra. Plānošana un ražošanas procesa organizēšanas
pamatprincipi: māc. līdz. / Andra Zvirbule-BērziĦa, Līga Mihejeva, Anita
AuziĦa. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004.
7) Blaits Džims. Mārketings: rokasgrāmata / Džims Blaits ; no angĜu val. tulk. Ilze
Dukāte. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. - XVI, 284 lpp.
8) Boitmane Ilze. Personāla atlase un novērtēšana / Ilze Boitmane. - Rīga:
Lietišėās informācijas centrs, 2006.- 160 lpp.
9) Praude Valērijs. Menedžments: teorija un prakse / Valērijs Praude, Jakovs
BeĜčikovs. - 2., pārstr. izd. - Rīga: Vaidelote, 2001. - 509 lpp.
10) Herbst Dieter. Komunikācija uzĦēmumā / Dīters Herbsts ; no vācu val. tulk.
Silvija Ăibiete.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.- 119 lpp.
11) Herbsts Dīters. Sabiedriskās attiecības / Dīters Herbsts; no vācu val. tulk. Dina
Ăipsle ; red. Inese Miesniece. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.
1) ZemĜanovs Valērijs (Валерий Михайлович). Komercnoslēpums un
uzĦēmējdarbības drošība / Valērijs ZemĜanovs ; māksl. Arta Ozola-Jaunarāja. Rīga: Jumava, 2005.
2) Leonoviča Ludmila. UzĦēmējdarbība un investīcijas : mācību līdzeklis / L.
Leonoviča ; Rīgas Tehniskā universitāte. Tautsaimniecības un reăionālās
ekonomikas inst. – Rīga: RTU – 2005.- 118 lpp.
3) Gregorija Anne. Sabiedrisko attiecību kampaĦu plānošana un vadīšana / Anne
Gregorija ; no angĜu val. tulk. Santa Ludbārža ; lit. red. Valda Zvaigzne ; vāka
noform. Elīna Ducmane. - Rīga : Lietišėās informācijas dienests, 2007.
4) Vīksna Aiva. Savs bizness/ Aiva Vīksna ; red. Ilona Klinšāne-BērziĦa. - Rīga:
Lietišėās informācijas dienests, 2007.- 175 lpp.
5) Vudss Kespians. No zīles līdz ozolam : kā uzsākt biznesu un gūt tajā lieliskus
panākumus / Kespians Vudss ; no angĜu val. tulk. Baiba Apermane ; red. Leo
Skulte. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2006.
6) Ešenvalde Inese. PārmaiĦu vadība / Inese Ešenvalde. - Rīga: JāĦa Rozes apgāds,
2007.- 264 lpp.
7) Garleja Rasma. Darbs, organizācija un psiholoăija / Rasma Garleja ; red. Rita
CimdiĦa. - Rīga: RaKa, 2003.- 200 lpp.
1) Periodika: Kapitāls, Direktors, Latvijas Ekonomists
2) Datu bāzes: Lursoft, LETA, Nozare.lv, NAIS, SAGE, Latvijas statistika
3) Interneta resursi: www.biznesam.lv, www.mazaisbizness.lv,
www.franchising.lv.
Meldra Kivlena
Paraksts
Paraksta atšifrējums
VadībzinātĦu katedra
Protokola Nr.5
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
I.Leitāne
Paraksts
Paraksta atšifrējums

2007.gada 12.decembris
Datums
2007.gada 12.decembris
Datums
12.12.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums

GRĀMATVEDĪBA
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
VadībzinātĦu katedra

Vārds, uzvārds
Astra Straume
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

A
2

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 –
maăistra; 7- doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

80
8
8

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

Amats, grāds
Mg.oec.

1–4P
Eksāmens
UzĦēmējdarbība

Apgūt vienkāršās grāmatvedības uzskaiti, iegūt praktiskās iemaĦās
uzskaites reăistru iekārtošanā, saimniecisko operāciju reăistrācijā
un grāmatvedības dokumentu un atskaišu sastādīšanā
1)Apgūt zināšanas par vienkāršās grāmatvedības uzskaites
sistēmas izveidi mazā uzĦēmumā. 2)Apgūt iemaĦās uzskaites
reăistru iekārtošanā, saimniecisko operāciju reăistrācijā un
grāmatvedības dokumentu sastādīšanā
Zināšanas un prasme praktiski veikt grāmatvedības uzskaiti mazā
uzĦēmumā.
Prasme sastādīt gada deklarāciju un tās pielikumus.
Prasme pareizi izprast un aprēėināt LR nodokĜus
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Daudzās tautsaimniecības jomās saimniecisko un profesionālo darbību veic individuālie komersanti, pašnodarbinātas
personas, amatnieki, zemnieki , zvejnieki, kĜūstot par nodokĜu maksātājiem. Studiju kursā tiek izklāstīta kā kārtot
grāmatvedību vienkāršā ierakstu sistēmā, kā aizpildīt nodokĜu deklarācijas, kādi attaisnojuma dokumenti ir pamatojums
ieĦēmumu un izmaksu atzīšanai

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

Grāmatvedības kārtošana
un organizācija

Prasības grāmatvedībai.
Ieskats finansu grāmatvedībā.
Vienkāršā grāmatvedības sistēma

2

Lekcijas

Grāmatvedības darba
organizācija mazā
uzĦēmumā
Saimnieciskās darbības
ieĦēmumu un izdevumu

Grāmatvedības organizācijas dokumenti .
Grāmatvedības reăistru kārtošana

4

Lekcijas

Saimnieciskās darbības uzskaites kārtība.
Saimniecisko darījumu ieĦēmumu un

8

Lekcijas
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uzskaite

Naudas līdzekĜu uzskaite
NodokĜu aprēėināšana un
uzskaite

Gada ienākumu
deklarēšana

izdevumu uzskaites žurnāls.
Ar saimniecisko darbību saistītie
ieĦēmumi un izdevumi.
Kases operāciju uzskaite.
Norēėinu konta operāciju uzskaite
NodokĜu maksātāja tiesības, pienākumi
un atbildība.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas.
Pievienotās vērtības nodoklis.
Nekustamā īpašuma nodoklis.
Dabas resursu nodoklis.
Akcīzes nodokĜa atmaksa
Gada deklarācijas un tās sastāvdaĜu
sastādīšana

4

Lekcijas

6

Lekcijas

8

Lekcijas
Seminārs

Studenta patstāvīgais darbs

Apjoms stundās

Saimnieciskās darbības ieĦēmumu un izdevumu žurnāla
sastādīšana, izdevumu precizēšanas tabulas sastādīšana, nodokĜu
aprēėināšana.Gada deklarācijas sastādīšana, deklarācijas
pielikumu sastādīšana

24

24

Prasības KRP iegūšanai

Piedalīšanās lekcijās 30%
Praktiskā darba izpilde 30%
Kontroldarbs 40%

Mācību pamatliteratūra

Leibuss Inguna Vienkāršā grāmatvedība Jelgava 2002.
Inguna Leibuss Individuālā uzĦēmēja grāmatvedība un nodokĜi Rīga . SIA
„Lietišėās informācijas dienests”,2006-191 lpp.
Likums „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, pieĦemts 1993.gada 11.maijā.
Likums „Par uzĦēmuma ienākuma nodokli”, pieĦemts 1995.gada 9.februārī.
Likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, pieĦemts 1997.gada 1.oktobrī.

Mācību papildliteratūra

MK 2007.gada 20.marta noteikumi Nr.188 „Kārtība , kādā individuālie
komersanti, individuālie uzĦēmumi , zemnieku un zvejnieku
saimniecības , citas fiziskās personas , kas veic saimniecisko darbību,
kārto grāmatvedību vienkāršā ierakstu sistēmā”.
MK 2006.gada 26.septembra noteikumi Nr.793 „Likuma „Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtību”.
MK 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.585 „Noteikumi par
grāmatvedības kārtošanu”.

Periodika, interneta resursi un citi avoti

Žurnāls „Bilance”
www.vid.lv
A.Straume
Paraksta atšifrējums
Protokola Nr.5

Kursa autors:
Kurss apstiprināts:

Paraksts
VadībzinātĦu katedra

Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes prot.Nr.
Katedras vadītājs:

I.Leitāne
Paraksta atšifrējums

Paraksts

12.12.2007.
Datums
12.12.2007.
Datums
12.12.2007.
Datums

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)

IEVADS PSIHOLOĂIJĀ
A
134

Kredītpunktu skaits

4

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits

160
16
16

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Diāna OĜukalne
Psiholoăijas katedra
Asistente, Mg.paed.
Laboratorijas darbu skaits
1–4P
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Ieskaite, eksāmens
Pārbaudes forma
Psiholoăija
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
Vispārīgā psiholoăija
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Attīstīt studentu izpratni par psiholoăijas zinātni un tās pamatjēdzieniem
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

Sniegt zināšanas par vispārīgās psiholoăijas atziĦām.
Attīstīt studentiem prasmes pielietot teorētiskās zināšanas
profesionālajā darbībā, kā arī reālās dzīves situācijās
Studiju rezultātā studenti:
• PadziĜinās zināšanas psiholoăijā.
• Izpratīs dažādo psiholoăijas virzienu būtību un nozīmi.
• Izpratīs psihisko procesu norisi, psihiskos stāvokĜus un to
cēloĦus, psihiskās īpašības un to nozīmi.
• PadziĜinās zināšanas par savu personību.
• Spēs labāk izprast un novērtēt citus cilvēkus.
• Pratīs veidot un pielietot savus mācību materiālus.
• Pratīs praktiski pielietot teorētiskās zināšanas profesionālajā
darbībā un reālās dzīves situācijās
•

•
Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Latviešu

Kursa valoda

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju kursā studenti apgūs zināšanas par psiholoăiju un tās nozīmi cilvēka dzīvē, gūs izpratni par cilvēka
psihiskajiem procesiem, psihiskajiem stāvokĜiem un psihiskajām īpašībām, to funkcionālajām likumsakarībām,
ietekmējošiem faktoriem, savstarpējo mijiedarbību
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Apakštēma
Apjoms
stundās

Tēma

Psiholoăija

Izpētes
psiholoăijā
Psihe un apziĦa

metodes

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
2- Lekcija
2 - seminārs

Psiholoăija kā zinātne, tās vieta citu zinātĦu
sistēmā. Psiholoăijas nozares. Psiholoăijas
zinātnes attīstības vēsturiskie etapi, psiholoăijas
priekšmets un uzdevumi. Psiholoăijas
virzieni:strukturālisms, funkcionālisms,
biheiviorisms, geštaltpsiholoăija, psihoanalīze,
darbības pieeja, kognitīvais virziens,
transpersonālais virziens, humānistiskais
virziens. Sadzīves un zinātniskā psiholoăija

4

Organizatoriskās, empīriskās, datu
apstrādes un interpretācijas metodes

4

2- Lekcija
2 - seminārs

Psihe, tās evolūcija. Psihes struktūra. Ierosas un
aiztures procesi. Nosacījuma refleksi.
SmadzeĦu funkcionālā asimetrija.
AtspoguĜojuma jēdziens psiholoăijā. ApziĦa,
tās vēsturiskā attīstība. ApziĦas pamatīpašības.
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4

2- Lekcija
2 - seminārs

ApziĦas struktūras pamatteorijas
Sajūtu raksturojums. Receptori. Sajūtu
klasifikācija. Sajūtu īpašības. Absolūtais un
relatīvais jūtīguma slieksnis, sajūtu adaptācija,
sensibilizācija, sinestēzija, kompensācija, sajūtu
ilgums un stiprums. Vispārīgs jēdziens par
uztveri. Uztveres fizioloăiskie pamati. Uztveres
veidi un īpašības. Ilūzijas, to veidi un cēloĦi
Uzmanība, tās fizioloăiskie pamati. Pieejas
uzmanības klasifikācijā. Uzmanības īpašības.
Izklaidība, tās cēloĦi

4

2- Lekcija
2 - seminārs

4

2 - lekcija
2 - seminārs

Domāšanas un runas vispārīgs raksturojums.
Domāšanas veidi un operācijas. Domāšanas
kategorijas. Domāšanas īpašības. Domāšanas
process. Intelekta raksturojums, tā veidi.
Intelektuālo spēju raksturojums
Iztēle, dažādas pieejas tās klasifikācijā. Radošo
tēlu izveides paĦēmieni. Sapnis un miegs

6

2- Lekcija
4 - seminārs

4

2- Lekcija
2 - seminārs

AtmiĦa

AtmiĦa un tās klasifikācija. AtmiĦas procesi.
AtmiĦas individuāli tipoloăiskās īpatnības.
Mnemoniskie paĦēmieni

4

2- Lekcija
2 - seminārs

Emocijas un jūtas

Emocionālie stāvokĜi. Jūtu īpatnības. Jūtu veidi.
Emocionālo pārdzīvojumu izpausmes.
Personības emocionālais līdzsvars

4

2- Lekcija
2 - seminārs

Griba

Vispārīgs jēdziens par gribu. Gribas
pamudinošā un bremzējošā funkcija. Gribas
struktūra. Gribas piepūle. Gribas vājuma
izpausmes. Gribas pašaudzināšanas iespējas
Temperamenta raksturojums. Temperamenta
teorijas vēsturiskie un mūsdienu aspekti:
humorālā teorija (Hipokrāts, K.Galēns),
konstitucionālā teorija (E.Krečmers,
V.Šeldons), neirofizioloăiskā teorija (I.Pavlovs,
H.Aizenks). Temperamenta fizioloăiskie
pamati. Temperamenta psiholoăiskās īpašības.
Ekstraversija un introversija K.G.Junga teorijā
Rakstura jēdziens un struktūra. Rakstura
īpašību izpratne. Raksturu tipoloăijas problēma.
Temperamenta īpatnību loma rakstura izveidē.
Rakstura akcentuāciju izpausmes
Spēju veidi. Spēju attīstības līmeĦi.
Intelektuālās attīstības koeficients.
Apdāvinātības teorijas. Apdāvinātības pozitīvie
un negatīvie aspekti
Personība. Darbība, tās veidi. Vajadzības un
motīvi. Grupa, mijiedarbības procesi grupā

4

2- Lekcija
2 - seminārs

6

4- Lekcija
2 - seminārs

4

2- Lekcija
2 - seminārs

4

2- Lekcija
2 - seminārs

8

4- Lekcija
4 - seminārs

Sajūtas un uztvere

Uzmanība

Domāšana
Intelekts

un

runa.

Iztēle

Temperaments

Raksturs

Spējas un dotības

Personības aktivitāte

Studenta patstāvīgais darbs
1. referāts par tēmu: „Psiholoăijas virzieni”
2. sagatavot tēmu „ApziĦas vēsturiskā attīstība”
3. sagatavot piemērus par sajūtu likumsakarībām
4. sagatavot tēmu: „Domāšanas un iztēles saistība”
5. referāts par tēmu „stresa ietekme uz cilvēku un tā mazināšanas
iespējas”.
6. eseja par tēmu „Gribas vājuma izpausmes”

Apjoms stundās
16
14
16
14
16

10
10
Patstāvīgo darbu izpilde, nodarbību apmeklējums, ieskaite – 1.
semestrī, eksāmens – 2.semestrī

7. referāts par tēmu: „Ăeniālas personības” (par vienu personību pēc izvēles).

Prasības KRP iegūšanai
Mācību pamatliteratūra

1.
2.
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Ābele A. Vispārīgā psiholoăija.- R.: LSPA, 2000.
Utināns A. Cilvēka psihe. – R.: Nacionālais apgāds, 2005. – 568 lpp.

3.
4.
5.

Vorobjovs A. Vispārīgā psiholoăija. –Rīga, 2000.
Sternberg R. Psychology – Belmont:Thomson/Wadsworth, 2004. – 666 p.
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с.
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13. Плотка И.Д. Хрестоматия по общей психологии. том 2. - Рига: Jumi,
2002. – 419 c.
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2004. – 496 с.
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

ATTĪSTĪBAS PSIHOLOĂIJA
A
4

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds

Irina StrazdiĦa

Psiholoăijas katedra

Docente, Dr.psych.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

160
16
16

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

1–4P

Ieskaite, Eksāmens
Ievads psiholoăijā

Attīstības psiholoăija
Studiju kursa mērėis ir padziĜināt studentu zināšanas par attīstības
būtību, faktoriem, likumsakarībām dažādos personības attīstības
posmos, kā arī attīstīt studentu prasmes veikt personības attīstības
analīzi, notiekt attīstības kritērijus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta
tam, lai studenti iegūtās zināšanas prastu pielietot savas personības
attīstīšanā, savstarpējo attiecību veicināšanā un savas dzīves
mērėu sasniegšanā
1. Iepazīstināt ar personības attīstības dažādām teorijām,
nostādnēm un pētījumiem.
2. Sekmēt izpratnes pilnveidošanos par attīstības principiem,
mehānismiem.
3. Attīstīt studentu izziĦas intereses un pilnveidot profesionālo
kompetenci
Studentiem ir zināšanas par attīstības būtību, faktoriem,
likumsakarībām dažādos personības attīstības posmos. ViĦi prot
analizēt personības attīstību dažādos vecuma posmos, noteikt
attīstības kritērijus, atklāt attīstības problēmas un to novēršanas
iespējas. Iegūtās zināšanas studenti prot pielietot savu dzīves
mērėu un uzdevumu izvirzīšanā
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju kursā tiek radīti apstākĜi studentu priekšstatu un izpratnes attīstībai par attīstības likumsakarībām, par
attīstības procesu specifiku dažādos vecumposmos, tiek analizētas dažādas attīstības psiholoăiskās
koncepcijas, veikta situāciju analīze. Personības attīstība aplūkota mūsdienu vadošo psihiskās attīstības teoriju
kontekstā. Kursā analizētas Z. Freida, Ē.Ēriksona, Ž.Piažē L.Vigotska, K.G.Junga, A.Banduras, L.Kolberga,
R. Meija u.c. autoru personības attīstības teorijas. Semināros studenti attīsta prasmes veikt zinātniskās
literatūras analīzi, veikt secinājumus, strādāt grupā, saistīt zinātniskās atziĦas ar praktisko darbību un prezentēt
iegūtos rezultātus
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās
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Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,

Attīstības psiholoăijas
būtība, mērėis un
uzdevumi. Pētījuma
metodes attīstības
psiholoăijā

Personības attīstības
nosacījumi un faktori.
Attīstības procesu
mijiedarbība: kognitīvā,
afektīvā, psihomotorā
sfēra

Socializācijas process

Personības attīstības
koncepciju salīdzinoša
analīze

Es koncepcijas būtība.
PašcieĦa, pašapziĦa,
pašvērtējums. Identitāte
Attīstības specifika
prenatālajā periodā
ZīdaiĦa attīstība

Personības attīstība agrās
bērnības posmā
Pirmsskolas vecuma
bērnu attīstība no 3 līdz
7 gadiem

Jaunākā skolas vecuma
bērnu attīstība no 7 līdz
11 gadiem

Attīstības psiholoăijas pētīšanas
priekšmets. Psihes struktūra. Psihiskās
attīstības likumsakarības Attīstības
dinamika filoăenēzē un ontoăenēzē

2

laboratorijas darbi)
Lekcija

2

Lekcija

Attīstības jēdziens, attīstības faktori un
likumsakarības
Personības attīstības teoriju vispārīgs
raksturojums.
Personības struktūra, tās attīstības sfēras

2

Lekcija

2

Lekcija

2

Seminārs

2

Seminārs

2

Seminārs

2
2

Lekcija
Seminārs

2
2
2
2
2

Lekcija
Seminārs
Lekcija
Lekcija
Seminārs

2
2
2

Lekcija
Seminārs
Seminārs

2
2

Lekcija
Seminārs

2
2
2

Lekcija
Lekcija
Seminārs

Cilvēka prenatālā attīstības posma
raksturojums
Savstarpējās attiecības ar vecākiem kā
zīdaiĦa attīstības noteicošais faktors

2

Seminārs

2

Lekcija

Agrīnā vecuma bērnu attīstība

2

Seminārs

2

Seminārs

2

Seminārs

2

Lekcija

2
2

Seminārs
Lekcija

2

Seminārs

M. Kleinas, D. Vinikota, M. Māleres
objekta attieksmju teorijas un to atziĦu
pielietošana pedagoăiskajā darbībā
Dž. Boulbija piesaistes teorija un tās atziĦu
pielietošana pedagoăiskajā darbībā
D. ElkoĦina attīstības teorija
L.Vigotska sociālvēsturiskā kognitīvās
attīstības teorija
A. Vallona attīstības teorija
A.Banduras sociālās izziĦas teorija
Z. Freida psihoseksuālās attīstības
koncepcija.
Klasiskās psihoanalīzes pieeja A.Freidas
darbos
E. Eriksona epiăenētiskā personības
attīstības teorija
D. ElkoĦina, Z. Freida, E.Eriksona
koncepciju salīdzinoša analīze. Venna
diagrammu izstrāde
Morālās apziĦas līmeĦi pēc L. Kolberga
A.Maslova un K.Rodžersa humānistiskās
pieejas
R. Meija eksistenciāli analītiskā teorija

Bērna gatavība skolai un adaptācijas
procesa īpatnības pirmajā klasē
Pusaudžu attīstības perioda no 11 līdz 16
gadiem raksturojums
Skolēnu uzvedības problēmu saistība ar
viĦu vecumposmu attīstības īpatnībām

Jaunības attīstības posma
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raksturojums
Pieaugušo
programmējošā darbība,
tās ietekme uz bērna
attīstību

Siblingu pozīcijas, to psiholoăiskais
raksturojums

2

Lekcija

Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās
1. Psiholoăiskajā literatūrā izpētīt pamatkategoriju skaidrojumu.
3
Raksturot sevi kā personību un kā individualitāti. Konstatēt kopīgās un
atšėirīgās īpašības
2. Personības attīstības nosacījumi un faktori. Personības struktūra, tās
6
attīstības sfēras
3. M. Kleinas, D. Vinikota, M. Māleres objekta attieksmju teorija un tās 6
atziĦu pielietošana pedagoăiskajā darbībā
4. Dž. Boulbija piesaistes teorija un tās atziĦu pielietošana
6
pedagoăiskajā darbībā
5. L.Vigotska sociālvēsturiskā kognitīvās attīstības teorija
3
6. Socializācijas psiholoăiskie aspekti
6
7. Bērnu un pieaugušo mijiedarbība pēc Z.Freida koncepcijas.
6
Dzimuma identitātes veidošanās. Edipa un Elektras komplekss
8. E.Eriksona psihosociālās attīstības stadijas, attīstības konflikti,
6
psihosociālais attīstības rezultāts
9. Stabilie un kritiskie periodi dažādos vecumposmos. Krīzes situācijas 6
psiholoăisks raksturojums
10. Ž. Piažē kognitīvās attīstības pieeja
6
11. A.Maslova un K.Rodžersa humānistiskās pieejas, atziĦu
6
pielietošanas iespējas pedagoăiskajā darbībā
12. Es koncepcijas būtība. PašcieĦa, pašapziĦa, pašvērtējums. Identitāte 6
13. ZīdaiĦu psihiskās attīstības specifika. Pieėeršanās mehānisms, tiešā 6
nepastarpinātā sazināšanās ar pieaugušo. Rosības komplekss kā
specifiska reakcija uz pieaugušo cilvēku
14. Agrīnā vecuma bērnu psihiskā attīstība, likumsakarības, īpatnības.
6
Priekšmetiski manipulatīvā darbība
15. Bērnu runas īpatnības. Vārdu krājuma apguve. IzziĦas procesu
6
attīstība
16. Psihiskā attīstība ontoăenēzē pirmsskolas vecumā, jaunākajā skolas 6
vecumā, pusaudžu periodā. Salīdzinošas tabulas izveide
17. Salīdzinošas tabulas izveides turpinājums: sajūtu, uztveres,
6
uzmanības, atmiĦas, domāšanas un runas, iztēles, gribas, emocionālās
sfēras attīstības dinamika
Patstāvīgā darba uzdevumu izpilde semestra laikā, aktīva
Prasības KRP iegūšanai
piedalīšanās semināros, ieskaite – 3.semestrī, eksāmens – 4.
semestrī
1. Adlers. A. Psiholoăija un dzīve.–R.: IDEA,1992.
Mācību pamatliteratūra
2. Boulbijs Dž. Drošais pamats. – R. : Rasa ABC, 1998.
3. Eriksons E.H. Identitāte : jaunība un krīze. – R.: Jumava, 1998.
4. Karpova Ā. Personība. Teorijas un to radītāji.– R.: Zvaigzne
ABC, 1998.
5. Kulbergs J. Krīze un attīstība.- L.: LPA, 1998.
6. Lika I. Bērnu psiholoăija.1. daĜa.- L.: LiePa, 2003.
7. Piažē Ž.Bērna intelektuālā attīstība.- R.: Pētergailis, 2002.
8. Students J.A. Bērnu, pusaudžu un jauniešu psiholoăija.– R.:
Autora izdevn., 1935.
9. Svence G. Attīstības psiholoăija. – R. : Zvaigzne ABC, 1999.
10. Ding Sh. Children's personal and social development . Malden : Blackwell Publishing, 2005.
11. Крайг Г. Психология развития .- Санкт-Петербург : Питер,
2000.
1. Dobsons Dž. Zēnu audzināšana: praktiski padomi un
Mācību papildliteratūra
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Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

iedrošinājums tiem, kuri audzina jauno vīriešu paaudzi.- Rīga:
Atklāsme, 2003.
2. Dobsons Dž. Gatavojoties pusaudža vecumam: kā pārdzīvot
nopietnu pārmaiĦu gadus.- Rīga: Prieka Vēsts, 2005.
3. Gipenreitere J. Kā saprasties ar bērnu.- Rīga: Nordik, 2006.
4. Bērni/pēc L.Rona Habbarda darbiem.- Copenhagen K: New Era
Publ. Intern.ApS, 2005.
5. Jirgena S. jaunieši un adiktīva uzvedība.- Rīga: Drukātava,
2006.
6. KājiĦa D. Kā izprast bērnu?: ieteikumi vecākiem un
skolotājiem.- Rīga: Pētergailis, 2006.
7. ReĦăe V. Psiholoăija. Personības psiholoăiskās teorijas. –Rīga:
Zvaigzne ABC, 1999.
8. Roge J.Ū. Bez haosa neiztikt.- Rīga: Jumava, 2004.
9. Smita H. Vai Tavs bērna ir laimīgs? – Rīga: Kontinents, 2001.
10. Špalleka R. Pubertāte: izprast konfliktus, rast risinājumus,
saskatīt iespējas.- Rīga: tapals, 2004.
11. Vecgrāve A. CeĜvedis pieaugušajiem pa bērnības zemi.- Rīga:
Zvaigzne ABC, 2005.
12. Vigotskis L. Domāšana un runa: vispārīgās psiholoăijas
problēmas. –Rīga: Eve, 2002.
13. Papatheodorou T. Behaviour Problems in the Early Years: a
Guide for Understanding and Support.- London: RoutledgeFalmer;
New York, 2005.
14. Мухина В.С. Детская психология. -Москва: Эксмо-пресс,
1999.
Mans Mazais
Psiholoăijas Pasaule
Child Development
Human Development
Journal of Developmental Psychology
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums

PSIHES BIOLOĂISKIE PAMATI
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Psiholoăijas katedra
Docente, Dr.psych.
A
2

Vārds, uzvārds
Irina Stradomska
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

Kursa uzdevumi
Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

80
8
8

1–4P

Eksāmens

Vispārīgā psiholoăija
Sniegt studentiem vispārīgu priekšstatu par cilvēka galvenajām
psihofizioloăiskajām, psihoăenētiskajām un psihosomatiskajām
likumsakarībām
Iepazīstināt studentus ar iespējām pielietot iegūtās zināšanas
praktiskajā pedagoga darbā
Iegūtās zināšanas izmantot praksē skolā
latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Psihes bioloăiskie pamati kā psiholoăijas nozare. Psihes bioloăiskie pamati pēta cilvēka bioloăisko struktūru
un funkcijas, kuras ietekmē cilvēka psihi. Psihes bioloăiskos pamatos ietilpst šādas daĜas: psihofizioloăija,
psihoăenētika, psihosomātika
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

2

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Lekcija

2.1 . Psihoăenētika kā zinātne.
2.2. Gēnu teorija.Hromosomu uzbūve.
2.3.Jēdziens par populācijām.Ciltskoka
analīze.
2.4.Mutaăenēze.
2.5.Intelekta ăenētika.
2.6.Psihiskās īpašības, iedzimtība.

2
2
4

Lekcija
Prakt.nod.
Lekcija, prakt.nod.

2
2
2

Lekcija
Seminārs
Seminārs

3.1.Centrālās nervu sistēmas uzbūve.
3.2.Nervu sistēmas šūnas.Refleksi.
3.3.Sensorās un kustību sistēmas

2
2

Lekcija
Lekcija

1. Cilvēka bioloăiskā
struktūra

2. Psihes ăenētiskie
pamati

3. Psihes fizioloăiskie
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pamati

savstarpējā iedarbība.
3.4.Stress.Homeostāzi.Veăetatīvā nervu
sistēma.Cilvēka bioloăiskie ritmi un to
sakari ar psihiskiem traucējumiem
3.5.SmadzeĦu struktūru saistība ar
emocijām.
3.6.Galvas smadzeĦu sistēma un atmiĦa
3.7.Domāšana un apziĦa. Asociatīvā
garoza. Specializācija un dominēšana.
Valoda un smadzeĦu struktūra.
3.8.Augstākās nervu darbības tipi.
Temperaments,reaktivitāte.

4. Psihes somatiskie
pamati

4.1. Psihiskā un somatiskā mijiedarbība.
Psihes īpašības, kuras parādās somatisko
traucējumu gadījumos

Studenta patstāvīgais darbs
Referāti, shēmas sastādīšana. Tēmas: ”Dzirde”,‘Endokrīnā
sistēma”,’Temperaments”

2

prakt.nod.

2

Lekcija

2

Lekcija

2

2

Seminārs

2

Prakt.nod.

Apjoms stundās
48

Prasības KRP iegūšanai

Nodarbību apmeklējums. Praktisko darbu izpildīšana un
aizstāvēšana. Sekmīga atzīme eksāmenā

Mācību pamatliteratūra

1. Dūka M.Psihes bioloăiskie pamati.-R.:Raka,2003.-80 lpp.
2. Valtneris A.Cilvēka fizioloăija.-R.:Zvaigzne ABC,1994.,211
lpp.
3. Stradomska I.Psihes bioloăiskie pamati.-Semināra
materiāli.2003.-18 lpp
4. Немов Р С Психология .Том 1. М Просвещение ,1990 .
1. Роль наследственности и среды в формировании
индивидуальности человекаю ( под ред Равич-Щербо И. М
просвещение ,1999 .- 258 стр..
2. Равич-Щербо И . Психогенетика , 2000 .- 250 стр.

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

Irina Stradomska
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Psiholoăijas katedra
Protokola Nr.6.
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
Irina StrazdiĦa
Paraksts
Paraksta atšifrējums

22.02.2007.
Datums
22.02.2007.
Datums
22.02.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)

143

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

PSIHOLOĂIJAS VĒSTURE
A
2
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Psiholoăijas katedra
Lektore
Mg. psych., Mg.paed.

Vārds, uzvārds
Ērika Gintere

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 –
maăistra; 7- doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

80
8
8

1–4P
Eksāmens

Vispārīgā psiholoăija
Studējošajiem veidot priekšstatus par psiholoăijas zinātnes
veidošanos, attīstību, problēmām un mūsdienu aktualitātēm
1. Sniegt pārskatu par akadēmiskās un lietišėās psiholoăijas
attīstību.
2. Raksturot nozīmīgākās teorijas un pētījumus.
3.Veidot priekšstatu par psiholoăijas ideju attīstības nepārtrauktību
Nākamo profesionāĜu izpratne par psiholoăijas ideju attīstības
mijiedarbību ar sociālekonomiskajiem un politiskajiem procesiem
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Vispārēja priekšstata veidošana par psiholoăiju kā zinātni, psiholoăijas vēstures apskats. Laikmeta un vēstures
loma personības izpratnē. Psiholoăijas nozares un skolas. Priekšstati par dvēseli antīko domātāju darbos,
viduslaikos. Psiholoăijas idejas filozofija 17.-19.gs. - racionālisms, empīrisms, pozitīvisms. V.Vundta
fizioloăiskā psiholoăija, Ē.Tičenera strukturālisms. Geštaltpsiholoăijas rašanās. V.Džeimsa pragmatisms.
Z.Freida psihoanalīze un viĦa sekotāji. Biheiviorisma rašanās un attīstība. Darbības teorija Krievijā.
Humānistiskā psiholoăija. Kognitīvā revolūcija. Psiholoăijas zinātne 20.gs.beigās. Neiropsiholoăija un
starpkultūru pētījumi. Psiholoăijas attīstība Latvijā
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

1.Psiholoăijas vēstures
periodizācija

1.1. Psiholoăijas nozares un skolas.
1.2.Psiholoăijas vēstures principi un
metodes.
1.3. Priekšstati par psihiskā dabu.

2

2. Priekšstati par dvēseli
antīko domātāju darbos

2.1. Izpratne par dvēseli viduslaikos.
2.2. Psiholoăijas idejas filozofu darbos
17.-19.gs.- racionālisms, empīrisms,
utilitārisms, pozitīvisms.
2.3.Č.Darvina evolūcijas teorija, teorija par
nervu sistēmas un smadzeĦu darbību,
psihiatrijas un neirofizioloăiskie pētījumi.

4
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Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
lekcija

lekcija,
seminārs

3. Psiholoăijas kā
patstāvīgas zinātnes
rašanās

3.1. V.Vundta fizioloăiskā psiholoăija.
3.2. E.Tičenera strukturālisms
3.3. Geštaltpsiholoăijas rašanās.
3.4.V.Džeimsa pragmatisms.

4. Z.Freida psihoanalīze
un viĦa sekotāji

4

lekcija
praktiskais darbs

2

lekcija

5. Psiholoăijas skolu
attīstība 20.gs.

5.1. Biheiviorisma rašanās.
5.2. Dž.Vatsona, E. Tolmana, K.Halla
teorijas un pētījumi.
5.3. K.Levina pētījumi un teorijas Vācijā
un ASV
5.4. V.Vigotska kultūrvēsturiskā pieeja
Krievijā

4

lekcija
praktiskais darbs

6. Psiholoăijas zinātnes
attīstība 20.gs.vidū-2.
pasaules kara ietekme,
lietišėās psiholoăijas
uzplaukums.

6.1. B. Skinnera radikālais biheiviorisms.
6.2. Darbības teorija Krievijā.

4

lekcija
praktiskais darbs

7. Jaunu virzienu
rašanās 20.gs. 50. - 60.
gados

7.1. Humānistiskā psiholoăija, A.Maslova
un K.Rodžersa idejas.
7.2. V.Frankla logoterapija.
7.3. Psiholoăija kā sociāla zinātne.

2

seminārs

8. Kognitīvā revolūcija
20.gs. 60.-70. gados

8.1. U.Naisera un N.Homska pētījumi.
8.2. Mākslīgā intelekta un kompjūtera
metafora ietekme. - A.Tjuringa un
H.Saimona idejas.

2

seminārs

9. Psiholoăijas zinātne
20.gs. beigās

9.1. Globalizāciju un jauno tehnoloăiju
ietekme uz psiholoăijas zinātni.
9.2. Neiropsiholoăijas un starpkultūru
pētījumi.

4

lekcija
seminārs

4

lekcija
praktiskais darbs

10. Psiholoăijas attīstība
Latvijā
Studenta patstāvīgais darbs
Sagatavot referātu par 20.gs. psiholoăijas zinātnes attīstību
Sagatavot referātu par tēmu „Humānistiskā psiholoăija A.Maslova un
K.Rodžersa idejas”, izmantojot LPA bibliotēkas resursus

Apjoms stundās
24
24

Prasības KRP iegūšanai

Obligāta piedalīšanās nodarbībās, semināri - 50%, patstāvīgais
darbs - 50%, eksāmena darba izpilde

Mācību pamatliteratūra

1.Antīkā un viduslaiku filozofija.-R., ZvaigzneABC-1997.
2.Frīdmanis L.Volkovs-Psiholoăijas zinātne
skolotājiem.R.ZvaigzneABC-1988.
3.Kūle M., Kūlis R., Filosofija-Rīga., 1996.
4.VorobjovsA. Psiholoăijas vēsture 1998.
5.Marcinkovskaja A.Istorija psihologii.(krievu val.)2003.
6. Lihi T. Istorija psihologii. (krievu val.)2003.
7.Jakunin A. Istorija psihologii.(krievu val.)2000.
1.European Psychologist, 2007.
2. Psiholoăijas vārdnīca.- Rīga.: Mācību grāmata, 1999.

Mācību papildliteratūra
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Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Kursa autors:
Paraksts
Kurss apstiprināts:

3. Scultc D.P. Istorija sovremennoi psihologii.Moskva.(krievu
val.)2002.
4.Scultz D.P.A history of Modern Psychology.
5.Abramova G., Istorija psihologii (krievu val.), 2003.
6.Galperin P.J., Zhdan A.N., Istorija psihologi XX veka, 2005.
www.hhpub.com/journals/ep
New-York:Guilford Press, 1999.
Baltic Journal of Psychology , Departament of Psychology
University of Latvia, Riga
Ērika Gintere
Paraksta atšifrējums

30.08.07.
Datums

Psiholoăijas katedra
Protokola Nr.1.
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.

Katedras vadītājs:
Paraksts

Irina StrazdiĦa
Paraksta atšifrējums
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30.08.07.
Datums

30.08.07.
Datums

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

IZGLĪTĪBAS FILOZOFIJA
A
2

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds

Atis EgliĦš-Eglītis

Pedagoăijas katedra

Asistents, Mg.oec.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

80
8
8

Kursa uzdevumi
Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

1–4P

Eksāmens

Filozofija
Sniegt daudzpusēju informāciju par izglītības izaugsmi un
tendencēm dažādos laikmetos. Uzlabot studentu prasmes un
zināšanas par izglītības attīstības vēsturi un mūsdienu izglītības
prasībām, izaicinājumiem, mērėiem un mērėgrupām
Kursa apguves laikā studenti papildina zināšanas par:
o Izglītības aktuālajiem terminiem;
o Faktoriem, kas ietekmē izglītības iegūšanu mūsdienās;
o Izglītības mērėu izmaiĦām dažādos laikmetos;
o Mūsdienu izglītības globālajiem izaicinājumiem;
o Izglītības iestāžu nozīmi un struktūru;
o Izglītības politiku un izglītības sistēmu Latvijā.
Attīsta prasmes
o Strādāt ar izglītības plānošanas dokumentiem;
o Strādāt ar zinātnisko un populārzinātnisko literatūru;
o Analizēt un izstrādāt priekšlikumus izglītības attīstības
tendencēm pilsētā (pagastā, novadā), reăionā, valstī,
Eiropā un pasaulē.
Latviešu

Kursa valoda

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursa apguves laikā studenti iepazīstas ar izglītības attīstību no sendienām līdz mūsdienām. Analizē izglītības
paradigmu maiĦu mūsdienās, kā arī izstrādā priekšlikumus un projicē izglītības iespējamos attīstības scenārijus
nākotnē
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Izglītības filozofijas
būtība dažādu teoriju
skatījumā

Izglītības filozofijas termina nozīme.
Izglītības termina izpratne. Izglītībā
lietojamo termini. Izglītības filozofijas
fundamentālās problēmas

8
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Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
2 lekcijas
2 semināri

Izglītības vides nozīme
Izglītības attīstība

Zināšanu vadība

8
Izglītības izaugsme no sendienām līdz
mūsdienām. Izglītības nozīme mūsdienu
Latvijā. Izglītības institūciju attīstība.
Izglītības priekšrocības un trūkumi
mūsdienu Latvijā. Izglītības attīstība
globalizācijas apstākĜos. Izglītības sistēma
un salīdzinājums
Zināšanu vadība.
Zināšanu karš

8

8

Studenta patstāvīgais darbs
Pētījums „Izglītības iestāžu vides novērtējums Liepājā”
Pētījums „Izglītības attīstība pašvaldībā”
Izglītības attīstība un tendences 21. gadsimtā globalizācijas apstākĜos

Mācību pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

2 lekcijas
2 semināri
Apjoms stundās
16
16
16

Piedalīšanās semināros un izstrādāti patstāvīgie darbi

Prasības KRP iegūšanai

Kursa autors:

2 lekcijas
2 semināri
2 lekcijas
2 semināri

1. Alijevs R. Izglītības filozofija. 21. gadsimts. – R.:
Retorika A, 2005.
2. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. – R.: Burtnieks, 1996.
3. BeĜickis I. Izglītības alternatīvās teorijas. – R.: RaKa,
1997.
1. Rifkins Dž. Jaunās ekonomikas laikmets. – R.: Jumava,
2004
2. Stenlijs Tomass Dž. Miljonāra prāts. – R.: Zvaigzne ABC,
2002.
3. Kijosaki Roberts T. Bagātais tētis, nabagais tētis : ko
saviem bērniem par naudu māca bagātie un nemāca
nabagie. – R.: Zvaigzne ABC, 2002.
4. Kijosaki Roberts T. Bagātā tēva bagātais un atjautīgais
dēls: : kā sniegt savam bērnam pirmās zināšanas par
finansēm. – R.: Zvaigzne ABC, 2006.
1. Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa
http://www.izm.gov.lv
2. Sabiedriskās politikas portāls http://www.politika.lv
3. Nacionālais attīstības plāns http://www.nap.lv

A.EgliĦš - Eglītis
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Pedagoăijas katedra
Protokola Nr.3
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
A.Līdaka
Paraksts
Paraksta atšifrējums

28.09.2007.
Datums
28.09.2007.
Datums
28.09.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

METODOLOĂIJA, ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀS
METODES PEDAGOĂIJĀ
A
2

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds

Alīda Samuseviča

Pedagoăijas katedra

Profesore, Dr.paed.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

80
8
8

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

1–4P

Eksāmens
Nav noteiktas

Pedagoăija/ vispārīgā pedagoăija
attīstīt studentu pētnieciskā darba prasmes pedagoăisko problēmu
izpētē
1)veidot studentu izpratni par pētniecības nepieciešamību un
nozīmību pedagoăiskajā procesā;
2)nodrošināt iespēju studentiem apgūt zināšanas par pētījumu
metodoloăiju;
3)attīstīt studentu pētnieciskā darba prasmes
pētnieciskā darba prasmes: prasme identificēt pedagoăisku
problēmu, prasme plānot un organizēt pētniecisko darbu
problēmas izpētē, prasme lietot pedagoăiskās izpētes metodes
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju kursā tiek veidota studentu izpratne par pētnieciskās darbības nepieciešamību un nozīmību mūsdienu
pedagoăiskajā procesā, tiek aktualizēti pētniecības principi, analizēti pētījuma veidi, sistematizēta informācija
par pētniecisko procesu un tā organizācijas pamatprasībām, raksturoti studentu pētnieciskās darbības veidi,
apgūtas pētnieciskā darba teorētiskās un empīriskās izpētes metodes, pētījuma izstrādes loăika un struktūra.
Tiek attīstītas studentu prasmes darbā ar daudzveidīgiem teorētiskiem informācijas avotiem, vingrinātas
empīriskās izpētes metodes: dokumentu analīze, novērošana, anketēšana, testēšana, situāciju analīze u.c. Tiek
attīstītas studentu patstāvīgā pētnieciskā darba prasmes: izveidot pētījuma programmu, izstrādāt
eksperimentālās darbības modeli un īstenot lietišėo pētījumu pedagoăijā
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

1.Pētnieciskā darba
konceptuālie aspekti

Metodoloăija: jēdziena atklāsme,
metodoloăijas līmeĦi, pētniecības procesa
raksturojums, pētnieciskās darbības
principi, pētījuma veidi
Pētnieciskā darba struktūra un plānošana
Ievada zinātniskās kategorijas: pētījuma

16

149

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
lekcijas

objekts, priekšmets, mērėis, uzdevumi,
hipotēžu definēšana
2.Pētnieciskā darba
metodes

Metodes jēdziens
Pētījumu metožu klasifikācija
Teorētiskās izziĦas metodes
Empīriskās izziĦas metodes
Pētnieciskās darbības plānošana
Eksperimentālā vai izmēăinājuma darbība:
posmi, metodes, dati un to apstrāde

Studenta patstāvīgais darbs
Teorētiskās literatūras studijas par pētniecības metodoloăiju
Pētījuma programmas izstrāde

16

semināri

Apjoms stundās
40
8

Prasības KRP iegūšanai

Teorētiskā kursa apguve: zināšanu pārbaudes tests
Patstāvīgās pētījuma programmas prezentācija

Mācību pamatliteratūra

1. Geske, A., Grīnfelds, A. Izglītības pētniecība. Rīga:LU
Akadēmiskais apgāds, 2006.- 261 lpp.
2. Geske, A., Grīnfelds, A. Izglītības pētījumu metodoloăija un
metodes. Rīga: RaKa, 2001. - 108 lpp.
3. Izmēăinājuma projekts izglītībā. Rīga: RaKa, 2005.- 253 lpp.
4. Samuseviča, A. Pētīšanas metodes pedagoăiskajā procesā. Liepāja: LiePA, 2000. - 81lpp.
5. Nucho, A.O., Vidnere, M. Intervēšanas prasme.- Rīga: RaKa,
2003.
6. Špona, A., Čehlova, Z. Pētniecība pedagoăijā. Rīga: RaKa,
2004.- 204 lpp.
1. Bogdan, Robert C. Qualitative Research for Education: an
Introduction to Theory and Methods. 5th ed. New York:
Pearson,2006.- 304 p.
2. Cohen, Louis. Research Methods in Education. 5th ed. London:
RoutledgeFalmer; New York, 2006.- 446 p.
3. Kroplijs, A., Rasčevska, M. Kvalitatīvās metodes sociālajās
zinātnēs. Rīga: RaKa, 2004.- 178 lpp.
4. Lasmanis, A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes
pedagoăijas un psiholoăijas pētījumos. 1.grāmata.Rīga: Izglītības
soĜi, 2002.- 236 lpp.

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

A.Samuseviča
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Pedagoăijas katedra
protokola Nr.7
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
L.Latsone
Paraksts
Paraksta atšifrējums

10.12.2007.
Datums
12.12.2007.
Datums
12.12.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS PedaPD27
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
VISPĀRĪGĀ PEDAGOĂIJA

Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)

A
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Pedagoăijas katedra
Lektore, Mg.paed.
2 KRP

Vārds, uzvārds
Rita Ozola
Kredītpunktu skaits

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

80
6
10

1- 4 P

Eksāmens

Pedagoăija / Vispārīgā pedagoăija
sniegt izpratni par pedagoăijas zinātnes pamatjautājumiem, veidot
prasmes pielietot praksē teorētiskās zināšanas, sagatavot studentus
saskatīt un analizēt pedagoăiskās situācijas
rosināt interesi par pedagoăisko darbību, veidot prasmi strādāt ar
pedagoăisko literatūru, veidot studentu prasmes iekĜauties aktīvā
izziĦas procesā, sekmēt vēlmi pašizglītoties,iepazīties ar
jaunākajām pedagoăijas atziĦām, iepazīstināt ar pedagoăijas
sistēmu, pedagoăijas pamatkategorijām un likumsakarībām
prasme izvirzīt mērėus un plānot to sasniegšanu, prasme strādāt ar
zinātnisko literatūru, prasme izvēlēties mācību un audzināšanas
līdzekĜus, prasme noteikt skolēnu individuālas īpatnības, prasmes
veidot saskarsmi, prasme strādāt komandā u.c.
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Peadagoăijas jēdziens, priekšmets, mērėi un uzdevumi. Pedagoăijas zinātĦu sistēma un saikne ar citām
zinātnēm. Personības attīstības īpatnības dažādos vecumposmos un šo īpatnību ievērošana. Pazīstamākās
izglītības teorijas.Izglības organizācija, izglītības sistēmas jēdziens un struktūra. Alternatīvās teorijas.
Pedagoga personība. Pedagogs mūsdienu skolā
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apjoms
stundās

Apakštēma

1.Pedagoăija kā zinātne Pedagoăijas jēdziens. Pedagoăija dažādos
vēsturiskās attīstības posmos. Pedagoăiskās
un māksla
vērtības, to nosacītība.
Pedagoăijas zinātnes priekšmets,
uzdevumi, problēmu loks. Pedagoăijas
zinātĦu sistēma.
Vispārīgās pedagoăijas saikne ar citām
zinātnēm.
2. Personības attīstība,
tās virzošie spēki un

Personības jēdziens. Personības attīstības
koncepcijas, to nozīme pedagoăijā.
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Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

2

Lekcija

2

Seminārs

2

Lekcija

Personības attīstības bioloăisko un sociālo
faktoru savstarpējā sakarība un
mijiedarbība. Personības attīstības
īpatnības dažādos vecumposmos un šo
īpatnību ievērošana pedagoăijā.
Pedagoăiski psiholoăiskās problēmas
personības veidošanā. Skolēnu iepazīšana
un raksturošana. Ieskats pedagoăiskās
pētīšanas metodēs audzēkĦu iepzīšanā.

2

Seminārs

2

Lekcija

2

Lekcija

3. Pedagoăijas galvenie
jēdzieni, uzdevumi,
likumsakarības

Izglītības jēdziens. Izglītības mērėa
problēma. Audzināšanas, mācību,
mācīšanās jēdzieni, to likumsakarības.
Attīstība u.c.

2
2

Lekcija
Praktiskā nodarbība

4. Izglītības sistēma

Pedagoăiskās vērtības jaunajā izglītības
teorijā. PārmaiĦu objekts un subjekts.
Izglītības koncepcija un Izglītības likums.
Izglītības sistēma un struktūra. Mčību
iestādes Latvijā. Mūžizglītība.

2
4

Lekcija
Semināri

5. Audzināšana kā
sabiedriska parādība

Audzināšanas jēdziens. Audzināšanas
rašanās, tās sociālā nepieciešamība un
nosacītība. Audzināšanas mērėis un
uzdevumi. Audzināšanas sociālās
funkcijas. Saskarsmes loma audzināšanā.

2
4

Lekcija
Seminārs

6. Pedagoga personība.
Pedagoăiskās darbības
būtība

Pedagoga personības īpašības,
profesionālās zināšanas un prasmes, to
vēsturiskā nosacītība. Pedagoăiskās
darbības būtība. Vadības stili.

2
2

Lekcija
Seminārs

likumsakarības

Studenta patstāvīgais darbs
Pedagoăijas avoti. Filozofija kā pedagoăijas pirmavots. Tautas
pedagoăija. Psiholoăijas un pedagoăijas saikne.Pedagoăijas teorija un
prakse.
Pedagoăijas pamatidejas dažādos vēsturiskās attīstības posmos.
20.gs. izglītības teorijas. Izglītības humānā paradigma.
Valdorfpedagoăijas un M.Montesori pedagoăijas pamatidejas.
G.Keršenšteinera izglītības yeorija. H.Gaudiga personības pedagoăijas
būtība. Jauniedibināmās izglītības idejas, to salīdzinājums ar padomju
izglītības idejām.
Skolēnu iepazīšana un raksturošana. Pedagoăiskās pētīšanas metodes
skolēnu iepazīšanā.Skolēnu iepazīšanas programmas izveide.
Pedagoăiskais process un mācību process.
Skolotāju darba ētika.
Prasības KRP iegūšanai
Mācību pamatliteratūra

Apjoms stundās
8

10
8

8

8
6
apgūts teorētiskais kurss, izpildīti patstāvīgā darba uzdevumi
1. Akopova Ž. Skolotāju komandas mācīšanās
pašorganizācija.- R.: RaKa, 2007.
2. BeĜickis I. Ieskats alternatīvajās izglītības teorijās.R.,1999.
3. Cukermane G. Saskarsmes veidi apmācībā.- R.:
Zvaigzne,1994.
4. Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas. - R.: Zvaigzne
ABC, 1998.
5. Lāščenko A., Druzika L, Humānas un efektīvas skolas
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Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autores:
Kurss apstiprināts:

Katedras vadītājs:

veidošana. – R.:RaKa, 2004.
6. Pedagoăisko ideju attīstība. – R.; RaKa, 2002.
7. Rudzītis J. Latviešu tautas pedagoăija.- R.:RaKa, 2006.
8. Špona A. Audzināšanas teorija un prakse.- R.:RaKa, 2001.
9. Zelmenis V. Īss pedagoăijas kurss.- R.: Zvaigzne, 1991.
10. Zelmenis V. Pedagoăijas pamati.- R.: RaKa, 2000.
11. Žukovs L. Ievads pedagoăijā.- R.: RaKa.
dažādas enciklopēdijas un vārdnīcas, zinātnisko konferenču rakstu
krājumi
žurnāli „ Skolotājs „, Psiholoăijas Pasaule”u.c.

R.Ozola
Paraksti
Paraksta atšifrējums
Pedagoăijas katedra
Protokols Nr.3
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola
Nr.
A.Līdaka
Paraksts
Paraksta atšifrējums

17.09.2007.
Datums
28.09.2007.
Datums
28.09.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums

VISPĀRĪGĀ DIDAKTIKA
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Pedagoăijas katedra
Docente, Dr.paed.
A
2

Vārds, uzvārds
Ilma Neimane
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

80
8
8
Netiek plānots
1–4P

Eksāmens
Apgūts vispārīgās pedagoăijas kurss

Vispārīgā pedagoăija
Apgūt didaktikas teorētiskos pamatus un veidot prasmes un
iemaĦas, kas nepieciešamas mācību procesa efektīvai organizācijai
1) iepazīt didaktikas pamatkategorijas: mācību process,
izglītības mērėis, mācību principi, mācību metodes un
mācību organizācijas formas;
2) veidot prasmes sastādīt daudzveidīgas mācību
programmas un stundu norises plānus.
1. Prasme izvirzīt mērėus un plānot to sasniegšanu;
2. Prasme iegūt, analizēt un atlasīt informāciju un izmantot to;
3. Prasme organizēt mācību vidi;
4. Prasme strādāt komandā;
5. Prasme pilnveidot savu profesionālo meistarību prasme veidot
iespējas audzēkĦu patstāvīgai darbībai;
6. prasme motivēt audzēkĦus mūžizglītībai un apzinātai

karjeras izvēlei
Latviešu

Kursa valoda

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Didaktikas sākotne un tās attīstība. Didaktikas jēdziens. Didaktikas pamatkategorijas. Didaktikas
saikne ar citām zinātnēm. Didaktika un mācību priekšmetu metodikas. Izglītības saturs. Mācību satura
izkārtojuma principi. Mācību saturu atspoguĜojoši materiāli, programmu izveide. Izglītības mērėis. Mācību
process. Mācību principi. Mācību metodes. Mācību metode un mācību paĦēmiens. Mācību metožu
klasifikācijas. Mācību metožu raksturojums. Mācību darba organizācijas formas. Mācīšanās rezultātu
vērtējums. Stundu konspektu izstrāde
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

1. Didaktikas sākotne un
tās attīstība

Didaktikas jēdziens. Didaktikas
pamatkategorijas: mācību process, mācību
organizācijas formas, didaktiskie principi,
izglītības saturs, mācību metodes.

6
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Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
2L, S

2. Izglītības saturs

3. Izglītības mērėis

4. Mācību principi

5. IzziĦas intereses, to
rosināšanas paĦēmieni
6. Mācību process

7. Mācību darba
organizācijas formas

8. Vingrinājumu sistēma
9.Mācību metodes

10. Mācību rezultātu
vērtējums

Didaktikas saikne ar citām zinātnēm.
Didaktika un mācību priekšmetu
metodikas. Mācību procesu ietekmējoši
faktori.
Izglītības satura jēdziens. Izglītības satura
atlases kritēriji. Izglītības satura standarta
jēdziens. Latvijas izglītības koncepcija.
Mācību saturu atspoguĜojoši materiāli:
mācību grāmata, mācību programma,
mācību plāns. Mācību satura izkārtojuma
principi.
Mērėu raksturojums, mērėu formulēšanas
kritēriji, mērėu klasifikācijas pēc
abstrakcijas pakāpēm un mērėu jomām,
praktiski ieteikumi mērėu formulēšanai.
Mācību principa jēdziens. Nozīmīgākie
mācību principi, to būtība un ievērošana
mācību procesā.
Uzdevumu veidi izziĦas interešu
rosināšanai.
Mācību procesa jēdziens. Tradicionālā un
autonomā mācīšanās. Mācību procesa
pazīmes. Mācīšanas un mācīšanās sistēmas
izveide, mācīšanās stilu noteicējs. Mācību
procesa ārējās un iekšējās struktūras
elementi, to raksturojums.
Mācību darba organizācijas formas
jēdziens un vēsturiskā attīstība. Vispārējās
un konkrētās mācību darba organizācijas
formas. Stundu tipoloăija un struktūra.
Galvenās prasības mācību stundai. Mācību
stundas analīze.
Uzdevumu izstrāde atbilstoši izvēlētai
formai un didaktiskai grūtību pakāpei.
Mācību metodes jēdziens. Mācību metode
un mācību paĦēmiens. Mācību metodes
struktūra. Mācību metožu klasifikācijas.
Mācību metožu raksturojums.
Skolēnu zināšanu, prasmju un iemaĦu
kontroles un vērtēšanas uzdevumi.
Vērtēšanas formas un metodiskie
paĦēmieni. Vienotā valsts pārbaudes darbu
sistēma

Studenta patstāvīgais darbs
1.Pedagoăijas teorijas attīstības pakāpes. Didaktikas pamatkategorijas
2.Pārbaužu jautājumu veidi
3.L.Rata vērtēšanas sistēma
3.Izglītības satura ăeopolitiskie komponenti
4.Izglītības satura normatīvo dokumentu analīze. Standarta anotācija
5.Sociālo mijiedarbības prasmju apguve
6.Mērėa formulēšanas iespējas konkrētas mācību programmas izveidē
7.Mācību procesa ārējā un iekšējā struktūra
8.Mācību procesu ietekmējoši faktori
9.Vingrinājumu sistēma
10.Stundas konspekta izstrāde
Prasības KRP iegūšanai

4

L, S

4

L, S

2

S

2

S

4

L, S

2

L

2

S

4

L, S

2

L

Apjoms stundās
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8

1. Sekmīgi apgūta didaktikas programma, aktīva
iesaistīšanās semināru nodarbībās, iesniegti patstāvīgi
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veikti praktiski uzdevumi.
2. Eksāmena jautājumi tiek saĦemti semestra beigās.
Eksāmens tiek kārtots rakstiski. Kopējais vērtējums
(eksāmena jautājuma atbilde un pēc vienotiem kritērijiem
izstrādāts stundas konspekts) tiek paziĦots trīs dienu laikā
pēc eksāmena atbilžu materiāla iesniegšanas.
Mācību pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

1. Albrehta Dz. Didaktika.-R: RaKa, 2001.- 168 lpp.
2. BeĜickis I.Vērtīborientētā mācību stunda.- R: RaKa, 2000.- 280
lpp.
3. Gudjons H.Pedagoăijas pamatatziĦas.-R:Zvaigzne,1998.395lpp.
4. Prets D.Izglītības programmu pilnveide.- R: Zvaigzne ABC,
2000.- 383 lpp.
5. Voterhauzs F.Klasvadība.-R: Zvaigzne ABC, 1999.- 213 lpp.
6. Zelmenis V.Pedagoăijas pamati.- R: RaKa, 2000.- 291 lpp.
7. Žukovs L. Ievads pedagoăijā. – R: RaKa,- 233 lpp.
1. Geidžs N.L. Berliners D.C. Pedagoăiskā psiholoăija.-R:
Zvaigzne ABC, 1999.- 662 lpp.
2. Laužacks R. Profesionālās izglītības satura reforma: didaktiskās
iezīmes.- R: RaKa, 1999. – 107 lpp.
3. Pedagoăijas terminu skaidrojošā vārdnīca.-R: Zvaigzne ABC,
2000.- 248 lpp.
4. Wiater W. Unterrichten und lernen in der Schule: eine
Einfūrung in die Didaktik.- Aufl.-Donauwōrth: Auer, 1993.- S.
271
5. Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati.- R: RaKa, 2001.- 275
lpp.
6. Žukovs L.,Kopeloviča A.Didaktika.- R: RaKa, 2000.- 344 lpp.
www.izm.gov.lv
www.politika.lv

Ilma Neimane
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Pedagoăijas katedra
Protokola Nr.3
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
A.Līdaka
Paraksts
Paraksta atšifrējums

28.09.2007.
Datums
28.09.2007.
Datums
28.09.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)

156

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
KURSA KODS
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits
KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds

PEDAGOĂISKĀS DOMAS ATTĪSTĪBA PASAULĒ UN LATVIJĀ

Struktūrvienība

Amats, grāds

Ārija Ptičkina

Pedagoăijas katedra

Asoc.prof., Dr.paed.

A daĜa
2

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7- doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

80
8
8
1–4P
2 kontroldarbi; eksāmens
Vispārīgā pedagoăija
Pedagoăija
Ievadīt studentus pedagoăijas attīstības loăiski vēsturiskajā izpratnē

Radīt mācību vidi, lai studenti
1) apgūtu pedagoăijas vēsturiskos faktus saistījumā ar laikmeta
zinātnes un kultūras attīstības līmeni un laikmeta tradīcijām;
2) prastu izdalīt pedagoăijas vadošās atziĦas konkrētos vēstures
posmos, paaugstinātu patstāvīgās mācīšanās un zinātniski
pētnieciskā darba prasmi
Studiju kursa nobeigumā studenti:
Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences)
1) ir paaugstinājuši savu profesionālo pedagoăisko kompetenci
zināšanu un prasmju aspektā,
2) ir attīstījuši pedagoăisko domāšanu dažādos līmeĦos (no
zināšanām un izpratnes līdz izvērtēšanai),
3) ir sagatavojušies citu pedagoăijas studiju kursu apguvei
Latviešu
Kursa valoda
Kursa anotācija: kurss dod iespēju studentiem iepazīties ar pedagoăisko atziĦu attīstību no pirmatnējās sabiedrības līdz
20.gs. – izsekot pedagoăiskās domas attīstības saistībai ar attiecīgā laikmeta zinātni, kultūru, reliăiskajiem uzskatiem un
sociālajiem apstākĜiem. Pedagoăiskās domas attīstību Latvijā studenti iepazīst pasaules un Eiropas kultūras un pedagoăisko
ideju kontekstā. Kursa apguvei tiek izmantotas lekcijas, semināri, studentu patstāvīgās zinātniskās literatūras studijas,
pētnieciskais darbs
Kursa uzdevumi

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

IEVADS

Pedagoăiskās domas attīstības (pedagoăijas
vēstures) priekšmets un galvenie uzdevumi.
Pedagoăiskās domas saistība ar cilvēces
zinātnes un kultūras attīstības vēsturi.
Pedagoăiskās domas attīstības tradicionālā
periodizācija

2

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Lekc./sem.

SENO LAIKU (ANTĪKĀ)
PEDAGOĂISKĀ DOMA

Audzināšana pirmatnējā sabiedrībā (fiziskās,
intelektuālās, tikumiskās audzināšanas un
darbaudzināšanas īpatnības).
Pedagoăiskā doma Senajos Austrumos: Senajā
Ėīnā, Senajā Indijā, Senajā Ēăiptē.
Pedagoăiskā doma Senajā Grieėijā (Spartā,
Atēnās). Sengrieėu domātāju pedagoăiskie
uzskati (sofisti; Sokrats; Platons; Aristotelis).
Pedagoăiskā doma Senajā Romā. Marks Fabijs

4

Lekc./sem.
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PEDAGOĂISKĀ DOMA
VIDUSLAIKOS

PEDAGOĂISKĀ DOMA JAUNO
LAIKU PERIODĀ
(17.GS.VIDUS- 19.GS.1. PUSE)
.

PEDAGOĂISKĀ DOMA 19.GS.
2. PUSĒ UN 20.GS. 1. PUSĒ

Kvintiliāns.
Īss laikmeta raksturojums (politiskais,
ekonomiskais, zinātnes, kultūras aspekts).
Pedagoăiskā doma agrīnajā feodālismā (5.10.gs.): dažādu kārtu- garīdzniecības,
bruĦinieku, amatnieku un tirgotājuaudzināšanas ideāli (mērėi) un līdzekĜi to
realizēšanai.
Pedagoăiskā doma sholastikas periodā (11.13.gs.). Vincents Bovē. Viduslaiku universitāšu
darbības īpatnības.
Pedagoăiskā doma Renesanses periodā (14.16.gs.). PārmaiĦas ekonomikā, zinātnē, kultūrāpedagoăiskās domas rosinātājas. Jaunais
virziens pedagoăiskās domas attīstībāizglītības humanizācija. Humānistu devums
pedagoăiskās domas attīstībā (Vittorino da
Feltrē; Fransuā Rablē; Mišels de MontēĦs;
Tomass Mors; Roterdamas Erasms; Tommazo
Kampanella).
Reformācijas laika pedagoăiskās atziĦas.
MārtiĦš Luters. Kontrreformācijas mērėi un
darbība. Jezuītu ordeĦa un tās dibinātāja
Ignacija Lojolas pedagoăiskie uzskati un to
realizēšana praksē.
17.gs.- feodālisma krīzes gadsimta pedagoăiskā
doma. Jans Amoss Komenskis- izcils 17.gs.
pedagogs; viĦa devums pedagoăiskās domas
attīstībā. Džona Loka pedagoăiskās idejas.
18.gs.- Apgaismības perioda- pedagoăiskās
domas attīstība. Žans Žaks Ruso. Johans
Basedovs. Mihails Lomonosovs.
Apgaismības idejas Latvijā (18.gs.): Gothards
Frīdrihs Stenders (Vecais Stenders); Garlībs
Merėelis.
Laikmeta raksturojums 19.gs. 1.pusē. Johans
Heinrihs Pestalocijs- viens no pirmajiem
tautskolas teorētiėiem un praktiėiem. Frīdrihs
Ādolfs Dīstervēgs- ievērojamākais pedagoăijas
pārstāvis 19.gs.vidū. Frīdrihs Frēbelspirmsskolas pedagoăijas izveidotājs.
Pedagoăiskā doma Latvijā 19.gs.: skolotāju
sagatavošana; tautskolas un tautas atmodas
pirmsākumi Latgalē; jaunlatviešu ieguldījums
pedagoăiskās domas attīstībā (Krišjānis
Valdemārs, Krišjānis Barons, Atis Kronvalds,
Auseklis).
JāĦa Cimzes ieguldījums skolotāju
sagatavošanā
Īss laikmeta raksturojums. Konstantīns
Ušinskis- Krievijas oriăinālās pedagoăijas
pamatlicējs. ěevs Tolstojs- “brīvās
audzināšanas”idejas aizstāvis. Georgs
Keršenšteiners- darba skolas idejas autors un
popularizētājs. Hugo Gaudigs- personības
pedagoăijas aizstāvis. Džons Djūijspragmatisma pedagoăijas pārstāvis. Citi
pedagoăisko koncepciju un ideju piedāvājumi:
morāles pedagoăija; brīvā audzināšana (Ellena
Keija, Marija Montesori); mākslas pedagoăija;
eksperimentālā pedagoăija (Augusts Lajs,
Ovids Dekroli); alternatīvā pedagoăija (Rūdolfs
Šteiners); funkcionālā pedagoăija (Selestēns
Frenē).
Jaunstrāvnieku (Rainis, Aspazija, Eduards
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4

Lekc./sem.

8

Lekc./sem.

8

Lekc./sem.

Veidenbaums u.c.) uzskati par tautas izglītību.
Pedagoăiskā doma Latvijā no 1918.g. līdz
1940.g. (Aleksandrs Dauge, Eduards Pētersons,
Jūlijs Students, Kārlis Dēėens).
IzmaiĦas Latvijas izglītības sistēmā kara
apstākĜos (1940- 1944).
PEDAGOĂISKO KONCEPCIJU
UN IDEJU PIEDĀVĀJUMI
20.GS. 2. PUSĒ
HUMĀNPEDAGOĂIJAS
GAISMĀ

Raksturīgākās izmaiĦas izglītības sistēmā
pasaulē (demokratizācija, izglītības
diferenciācija, normatīvās pedagoăijas nomaiĦa
ar humānpedagoăiju, mācību procesa
modernizācija u.c.).
Atklāsmes mācību teorijas būtība (Džeroms
Bruners). Idejas par mācīšanās procesa
pašdarbību un pašregulāciju attīstība (Karls
Rodžers). Kritiski konstruktīvās didaktikas
būtība (Volfgangs Klafki). Attīstošo mācību
teorijas būtība (ěevs Vigotskis). Mācību
procesa kompleksuma (veseluma) idejas
attīstība (Mihails Skatkins, Īzaks Lerners).
Pedagoăiskā doma Latvijā no 1944.g. līdz
Latvijas neatkarības pasludināšanai

6

Lekc./sem.

Studenta patstāvīgais darbs
Izglītība un pedagoăiskā doma Latvijā 13.- 17. gs.
Apgaismības idejas Latvijā 18. gs.
Izglītība un pedagoăiskā doma Latvijā 19. gs.
PārmaiĦas izglītības sistēmā un pedagoăiskā doma Latvijā no 1918. g. līdz 1940.g.
IzmaiĦas Latvijas izglītības sistēmā kara apstākĜos (1940. – 1944.)
Pedagoăiskā doma Latvijā no 1944. g. līdz Latvijas neatkarības pasludināšanai

Apjoms stundās
3
4
5
4
2
5

Referāts

25





Prasības KRP iegūšanai

Mācību pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra

1.
2.

Apgūt programmā izvirzītos teorētiskos jautājumus.
Veikt norādītos patstāvīgos darbus.
Piedalīties kontaktstundu darbā.
Nokārtot eksāmenu

Anspaks J. Pedagoăiskās idejas Latvijā. – Rīga: RaKa, 2003.
Bērns, mēs tev palīdzēsim to pašam veikt: Ievads Montesori
pedagoăijā.- R., 1995.
3. Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas.- R.: Zvaigzne ABC, 1998.
4. Johans Heinrihs Pestalocijs.- R.: LU, 1996. (Darbu izlase.)
5. Komenskis J. A. Lielā didaktika.- R.: Zvaigzne, 1992.
6. Ėestere I. Pedagoăijas vēsture: skola, skolotājs, skolēns.- R.: Zvaigzne
ABC, 2005.
7. Obšteins K. Paidagoăijas vēsture. 1.-4.d.- R.: Valters un Rapa. 1.d.1929., 2.d.- 1930., 3.d.- 1980., 4.d.- 1939.
8. SaĜimova K., Bezrogovs V. u.c. Ārzemju pedagoăijas vēstures
apcerējumi. 1., 2., 3., 4. burtnīca.- Liepāja, LPA, 1994.- 1995.
9. Students J. A. Vispārīgā pedagoăija. I, II d.- R.: RaKa, 1998.
10. Ušinskis K. Pedagoăisko rakstu izlase.- R., 1980.
11. Žukovs L. Pedagoăijas vēsture.- R.: RaKa, 1999.
1. Anspaks J. J. A. Komenska dzīves ceĜš un pedagoăiskā jaunrade.- R.:
LU, 1992.
2. Apcerējumi par tautas izglītības un pedagoăiskās domas attīstību
Latvijā/ A. Stara red.- R., 1978.
3. BeĜickis I. Didaktiskā doma Latvijā 1920.- 30. gados. – R., 1990.
4. Builis A. Salīdzinošā pedagoăija.- R.: LU, 1992.
5. Dēėens K. Rokasgrāmata pedagoăijā.- R.: Kultūras Balss, 1919.
6. KĜaviĦš K. Izglītība viduslaikos// Viduslaiku vēsture. 2.d.- R., 1990.
7. Laikmets un personība: Rakstu krājums. 1.- R.: RaKa, 2000.
8. Pedagoăiskā doma Latvijā līdz 1890.gadam: Antoloăija.- R.: Zvaigzne,
1991.
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9.
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Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

Pedagoăiskā doma Latvijā no 1890.g. līdz 1940.g.: Antoloăija.- R.:
Zvaigzne, 1994.
10. Pedagoăiskā doma Latvijā no 1950. gada līdz mūsu dienām:
Antoloăija.- R.: Puse, 1998.
11. Pētersons E. Vispārīgā didaktika.- R., 1931.
12. Rijnieks K. Sengrieėu dzīves gudrība.- R.: Zvaigzne, 1992.
13. Rubenis A. Senās Grieėijas dzīve un kultūra.- R.: Zvaigzne, 1994.
14. SalmiĦš A. Latvijas skolu izveidošanās un attīstība feodālisma posmā.R.: LVU, 1980.
15. Stars A., ŪsiĦš V., Žukovs L. Skolas un izglītība Latvijā (19001920).- R.: RaKa, 2000.
16. Tautas izglītība un pedagoăiskā doma Latvijā līdz 1940. gadam.- R.:
Zinātne, 1987.
17. ŪsiĦš V. K. Dēėena pedagoăiskie uzskati.- R.: Zvaigzne,
1975.
18. Valdemārs K. Raksti. 1., 2. sēj.- R., 1936- 1937.
19. Zusāne A. J. A. Komenska idejas Latvijā.- R.: RaKa, 2000.
20. Žukovs L., Kopeloviča A. Skolotāju izglītība un pedagoăiskā doma
Latvijā līdz 19.gs. vidum. 1.d.- R., 1995.
Žukovs L., Kopeloviča A. Skolotāju izglītība un pedagoăiskā doma Latvijā.
I daĜa.- R.: RaKa, 1997.

Ārija Ptičkina
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Pedagoăijas katedra
Protokola Nr.3
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
Anita Līdaka
Paraksts
Paraksta atšifrējums
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15.09.2007.
Datums
28.09.2007.
Datums
28.09.2007.
Datums

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

ĂENĒTIKA
A
2

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds

Stradomska Irina

Psiholoăijas katedra

Docente, Dr.psych.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

80
8
8

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

1–4P

Eksāmens
Vispārīgās psiholoăija, psihes bioloăiskie pamati

Psiholoăija
Sniegt studentiem vispārīgu priekšstatu par cilvēka galvenajam
psihoăēnetiskajiem pamatiem.
Dod studentiem iespēju izmantot iegūtas zināšanas praktiskajā
pedagoga darbā skolā

Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Psihoăenētika ka zinātne. MendeĜa likumi . Mutācijas. Psihisko īpašību iedzimtība. Cilvēka intelekta ăenētika.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Psihes ăenētiskie pamati

Psihisko īpatnību raksturojums genotips vide sistēmā. Psihoăenētikas idejas
T.Ribo,E.Torndaika,G.Aizenka,
I.Sečenova, I.Ravič-Žerbo,L.Vigotska,
V.Behtereva darbos .Jēdziens par
iedzimtību un izmaiĦām.
Gēnu teorija. Hromosomu uzbūve.
Iedzimtas pazīmes, saistītas ar dzimumu

2

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
lekcija

2

seminārs

Jēdziens par populācijām. Populācijas
ăenētika

2
2
4
4
4

lekcija
seminārs
lekcija, seminārs
lekcija, seminārs
lekcija, seminārs

4
4

lekcija, seminārs
lekcija, seminārs

Dzimuma atšėirības
Gēnu mijiedarbība
attīstības procesā
Ciltskoka analīze
Mutaăenēze
Sociobioloăija kā
zinātne
Intelekta ăenētika
Ăenētiskās struktūras,

Skaras teorijas
161

kuras nosaka cilvēku
uzvedību
Asortativitāte
Mātes riska faktori, kuri
ietekmē bērna psihisko
attīstību

2
2

Studenta patstāvīgais darbs

Darbs ar vecākiem. Vecāku sacerējuma analīze

lekcija
praktiskā nodarbība

Apjoms stundās

48

Prasības KRP iegūšanai

Apgūts teorētiskais kurss, aktīva līdzdalība praktiskās nodarbībās
un semināros

Mācību pamatliteratūra

1. Kolominskis J. Cilvēks;Psiholoăija.- R.,Zvaigzne, 1990.- 225
lpp.
2. Stradomska I. Psihes bioloăiskie pamati. Semināra materiāli.Liepāja, LPA.- 2002.- 25 lpp.
3. Равич-Щербо И В Психогенетика.- М.: Аспект-пресс,
1999.- 447 с.
1. Годфруа Ж Что такое психология . Т.2.- М.: Мир, 1992.396 стр.
2. Бочков Н. Гены и судьбы.- М.: Млодая гвардия.- 1990.- 225
стр.

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

I.Stradomska
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Psiholoăijas katedra
Protokola Nr.1
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
I.StrazdiĦa
Paraksts
Paraksta atšifrējums

30.08.2007.
Datums
30.08.2007.
Datums
30.08.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

VALODAS KULTŪRA
A
2

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds

Linda Lauze

Latviešu valodas katedra

Asoc.profesore, Dr.philol.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

80
8
8

Kursa uzdevumi
Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

1–4P

Eksāmens
Nav nepieciešamas

Latviešu valoda
Kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar valodas kultūras
pamatjautājumiem, kā arī veidot prasmi izmantot šīs teorētiskās
atziĦas praksē
izpratne par valodas kultūru, kulturālas valodas pazīmju
noskaidrošana. Studenti orientējas literārās valodas normās un ir
ieguvuši latviešu valodas lietošanas praktiskās iemaĦas
Latviešu

Kursa valoda

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Galvenā uzmanība pievērsta kodificētajām valodas normām, kuru lietošanā vērojamas atkāpes. Šīs neatbilsmes
analizētas sistēmiski pēc noteiktiem tipiem un kategoriālām pazīmēm, izmantojot valodas līmeĦu teoriju.
Iespējamo atkāpju tipi tiek analizēti valodas prakses materiālos, piedāvājot vēlamos paralēlismus, kas atbilst
literārās normas prasībām. Kursa uzdevums ir padziĜināt latviešu literārās valodas prasmes, iepazīstoties ar
teorētiskajām atziĦām par valodas prakses problēmām, kā arī strādājot ar praktiskiem materiāliem gan
seminārnodarbībās, gan individuāli
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Valodas kultūras
jēdziens. Kulturālas
valodas pazīmes
Valodas norma un
funkcionālie stili.
Galvenie faktori, kas
nosaka funkcionālo stilu
savdabību
Lietišėo rakstu prasības
un to noformēšana
Publiskā runa.
Pamatprasības

4

4

lekcija
seminārs

4

lekcija
seminārs
lekcija
seminārs

4
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Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
lekcija
seminārs

publiskajai runai
Ortoepija, novēršana
runā
Leksiskostilistisko
normu ievērošana.
Leksikas grupu izvēle
atbilstoši runas situācijai
un mērėim
Morfoloăijas normu
raksturojums. Patstāvīgo
vārdu un palīgvārdu
lietojums atbilstoši
literārās valodas
prasībām
Sintakses normu
ievērošana vārdu
sintaktiskajā saistījumā
un teikumu veidošanā

4
4

4

lekcija
seminārs

4

lekcija
seminārs

Studenta patstāvīgais darbs
Darbs ar tekstu

lekcija
seminārs
lekcija
seminārs

Apjoms stundās
48

Prasības KRP iegūšanai

Piedalīšanās semināros un praktiskajās nodarbībās. 2. Patstāvīgs
individuālais semestra darbs valodas nepilnību konstatēšanā un
analīzē, eksāmens

Mācību pamatliteratūra

1. Endzelīns J. Dažādas valodas kĜūdas. // Darbu izlase, 3.sēj.
2.daĜa. Rīga: Zinātne, 1980. 9.-44.lpp.
2. Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Mācību
līdzeklis. Rīga: Zvaigzne, 1993. - 459 lpp.
3. Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. Latviešu valoda
[aut.kol]. Rīga : Avots, 2002. - 234 lpp.
4. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas
vārdnīca[aut.kol]. Rīga: Avots, 1995. - 942 lpp.
1. Latviešu valodas kultūras jautājumi [aut.kol]. 1.-27.laidiens.
(rakstu krājums). Rīga: Liesma, 1965-1981, Avots, 1982-1993.
2. Paegle Dz., Kušėis J. Kā latvietis runā ... Praktiski ieteikumi
valodas kultūrā. Rīga: Zvaigzne, 1994. - 157 lpp.
3. SkujiĦa V. Latviešu valoda lietišėajos rakstos. Rīga: Zvaigzne
ABC, 1999. - 147 lpp.
4. SkujiĦa V. Latviešu terminoloăijas izstrādes principi. Rīga:
Zinātne, 1993. - 224 lpp.
1. Linguistica Lettica. LU Latviešu valodas institūta žurnāls.
2. Baltu filoloăija. LU rakstu krājums.
3. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas
rakstu krājums

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

L.Lauze
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Latviešu valodas katedra Protokola Nr.12
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
D.Laiveniece
Paraksts
Paraksta atšifrējums

19.06.2008.
Datums
19.06.2008.
Datums
19.06.2008.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums

METODOLOĂIJA UN ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀS
METODES PSIHOLOĂIJĀ

Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

A
3

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds

Vija Zēlerte

Psiholoăijas katedra

Lektore, Mg.psych.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

120
12
12

Kursa uzdevumi
Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

1- 4 P

Ieskaite, Eksāmens
Vispārīgā psiholoăija, kognitīvā psiholoăija

Psiholoăija
Sekmēt studentiem izpratnes veidošanos par zinātniski pētniecisko
metožu pielietojumu psiholoăijā
Veicināt studentu izpratni par psiholoăiju kā zinātni, apgūt prasmi
plānot eksperimentu, pareizi lasīt zinātniskos rakstus psiholoăijā
Studenti iegūst zināšanas un izpratni par psiholoăijas
pētnieciskajām metodēm, to pielietojuma iespējām
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Piedāvātā studiju kursa galvenie uzdevumi ir teorētisko un metodoloăisko zināšanu par psiholoăijas
pētnieciskajām metodēm apgūšana un studentu izpratnes par zinātnisko pētniecību psiholoăijā sekmēšana,
zinātniski pētniecisko iemaĦu un prasmju attīstīšana. Kursa saturs balstīts uz jaunākajiem psiholoăijas zinātnes
atzinumiem Latvijā un pasaulē
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

1.
Eksperimentālās
psiholoăijas galvenie
principi. Pētījumu
psiholoăija kā zinātne
2. Neeksperimentālās
pētījuma metodes
psiholoăijā
3. Eksperiments

Apakštēma

Apjoms
stundās

Pētījumu psiholoăija kā zinātne. Jēdziens par
pētnieciskās metodes pielietojumu psiholoăijā.
Zinātniskā metodoloăija

Gadījumu vēstures, dzīves vēstures,
novērošana, aptaujas, testi, cilvēku radīto
materiālu izpēte, korelācija
Pazīmes, mainīgo jēdziens, eksperimenta
shēma

4. Psiholoăiskā
eksperimenta plānošana un
tā norises kontrole

8

8

2 lekcijas, 2 praktiskie
darbi

8

2 lekcijas, 2 praktiskie
darbi
2 lekcijas, 2 praktiskie
darbi

8

165

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
2 lekcijas, 2 praktiskie
darbi

5. Psiholoăiskā
eksperimenta ētiskie
principi
6. Kvazieksperimentālie
pētījumi, to veidi

Pirmseksperimentāls pētījums, kvalitatīvs
un kvantitatīvs pētījums. Zinātniska raksta
izveides pamatprasības

Studenta patstāvīgais darbs
1. Veikt praktisku pētījumu ar konkrētām psiholoăijas pētniecības
metodēm, veikt pētījumā iegūto rezultātu apkopojumu un iztirzājumu
1.
2.
3.
4.

Prasības KRP iegūšanai

8

2 lekcijas, 2 praktiskie
darbi

8

2 lekcijas, 2 praktiskie
darbi

Apjoms stundās
72

Izplānot vienu psiholoăijas eksperimentu.
Veikt jau izplānota psiholoăiskā eksperimenta izvērtējumu.
70% līdzdalība semināros.
Ieskaite, eksāmens

Mācību pamatliteratūra

1.M. Raščevska, S.Kristapsone. Statistika psiholoăijas pētījumos.- R.:
SIA Izglītības soĜi.- 2000. – 356 lpp.
2. Cолсо Р. Л. Экспериментальная психология/ Роберт Солсо,
Кимберли Маклин. – 8 . изд. дом. СПб.: прайм- ЭВРОЗНАК.- 2006.

Mācību papildliteratūra

Анастази А., Урбина С. Психологическое
тестирование.- 2007., 688 стр.
LPA bibliotēkas elektronisko resursu datu bāzes: SCOPUS,
Britanica, Sage, ProQuest

Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:

Katedras vadītājs:

Vija Zēlerte
30.08.2007.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Psiholoăijas katedra
Protokola Nr.1
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums
30.08.2007.
Irina StrazdiĦa
30.08.2007.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)

166

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

IZGLĪTĪBAS VADĪBAS PAMATI
A
2

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds

Daina Celma

VadībzinātĦu katedra

Asoc.prof. Dr.oec.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

80
8
8

Kursa uzdevumi
Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

1–4P

Eksāmens
Izglītības filozofija, Vispārīgā pedagoăija

Vadībzinātne, izglītības vadība
gūt izpratni par izglītības vadības būtību, tās vietu citu zinātĦu
sistēmā, kā arī gūt izpratni par vadīšanas teoriju pamatjēdzieniem,
vadīšanas procesiem izglītības iestādē un prasmes iesaistīt
izglītības pasūtītājus un personālu iestādei svarīgu lēmumu
pieĦemšanā
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par izglītības
vadības būtību, tās vietu citu zinātĦu sistēmā, kā arī iegūst izpratni
par vadīšanas teoriju pamatjēdzieniem, vadīšanas procesiem
izglītības iestādē un prasmes iesaistīt izglītības pasūtītājus un
personālu iestādei svarīgu lēmumu pieĦemšanā
Latviešu

Kursa valoda

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursa ietvaros studenti tiek iepazīstināti ar izglītības vadības būtību un vadībzinātnes pamatjēdzieniem;
vadīšanas procesu skolās, citās izglītības institūcijās un iespējām tajā iesaistīt izglītības pasūtītājus un
personālu
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Izglītības vadības būtība
un vieta citu zinātĦu
sistēmā

Izglītības vadības kā vadībzinātnes
apakšnozares evolūcija. „Skolturības” un
„Skolvadības” jēdzienu skaidrojumi.
Izglītības vadības pētījuma objekts un
priekšmets, pētniecības virzieni, saikne ar
citām zinātnēm.
Vadībzinātnē izmantotās pieejas
menedžmenta definīcijās. Jēdzienu
„menedžments”, „vadīšana”, „vadītājs”,
„līderis”, „menedžeris” skaidrojumi un
izmantojums izglītības iestāžu vadīšanā.

4

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
lekcija, seminārs

4

lekcija, seminārs

Vadīšanas teoriju
pamatjēdzieni un to
izmantošana izglītības
iestāžu vadīšanā
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Izglītības sistēma un tās
vadīšana Latvijā – valsts,
pašvaldību un izglītības
iestādes līmenī

Izglītības iestāde kā
organizācija
Izglītības iestādes ārējā
un iekšējā vide

PārmaiĦas organizācijā

Izglītības iestādes
darbības izvērtēšana

Vadītāja darba stila
ietekme uz organizācijas
attīstību

Izglītības sistēmas vadības valsts
pārvaldes līmenis: ministru kabineta,
Izglītības un zinātnes ministrijas
kompetence izglītībā, pašvaldību
kompetence izglītībā, izglītības iestādes
vadības līmenis - darbības tiesiskais
pamats.
Izglītības iestādes mērėi, struktūra,
tehnoloăijas, kultūra. Organizācijas
darbības apzināta koordinēšana un
virzīšana.
Globalizācijas procesu ietekme uz
izglītības iestāžu vidi. Tieši un netieši
ietekmējošā ārējā vide. Ārējās vides
uzraudzība un tās ietekme uz organizācijas
darbības plānošanu, prioritāšu noteikšanu.
PārmaiĦu būtības raksturojums.
PārmaiĦas sabiedrībā un organizācijā.
PārmaiĦu posmi un cilvēku uzvedība tajos.
Izglītības iestādes darbības
izvērtēšana. Kvalitātes jēdziens un
vērtēšanas kritēriji. Izvērtēšanas procesa
organizēšana un cikliskums. Darbinieku
iesaistīšana izglītības izvērtēšanas procesā.
Vadītāja darba stila ietekme uz
organizācijas attīstību. Cilvēkresursu
nozīme organizācijas mērėu realizācijā.
Motivācijas veidošana, komandas
veidošana, darba deleăēšana. Vadības stila
izvēle.

Studenta patstāvīgais darbs
Gatavošanās semināriem, diskusijām

4

lekcija, seminārs

4

lekcija, seminārs

4

lekcija, seminārs

4

lekcija, seminārs

4

lekcija, seminārs

4

lekcija, seminārs

Apjoms stundās
48

Prasības KRP iegūšanai

Līdzdalība nodarbībās un semināros – 50 %.
Patstāvīgā darba prezentācija semināra nodarbībās - 50%.
Rakstveida pārbaudījums – eksāmens (tests)

Mācību pamatliteratūra

1. Broks A. Izglītības sistemoloăija. Rīga: RaKa, 2000.
2. Builis A. Skolvadības pamati. Rīga: Latvijas Universitāte, 1993.
3. Celma D. Vadītājs un vadīšana izglītībā. R.: RaKa, 2006.
4. Dauge A. Skolas ideja un tautas audzināšanas uzdevumi.- R.: Valters
un Rapa.
5. Gratone L. Cilvēkresursu stratēăija. Rīga: J.L.V., 2004.
6. Hellers R. Vadībzinības rokasgrāmata. Rīga: Zvaigze ABC, 2004.
7. Inne R., Gailīte I., Lūse I., Zīds O. Skolvadība – idejas, versijas,
pieredze.- R.: RaKa, 1997.
8. Klauss A. Zinības vadītājiem.- R.: Preses nams, 2002.
9. Kukele D. Skolvadība. Rīga: RaKa, 2003.
10. Pildavs I. Kvalitātes vadīšanas teorijas pamati. Rīga, 2000.
11. Praude V., BeĜčikovs J. Menedžments. Rīga: Vaidelote, 1996.
12. Students J.A. Vispārīgā paidagoăija. R.: RaKa, 1998.
13. Ukolovs V., Mass A., Bistrajakovs I. Vadības teorija. Rīga: Jumava,
2006.
1. Latvijas ZinātĦu nozaru un apakšnozaru saraksts.
2. Pedagoăijas terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.
3. Skolu vērtēšanas un attīstības plānošanas rokasgrāmata. Rīga: 2002.
4. Skolu darbības kvalitātes vērtēšanas metodika. Rīga: IZM, 2004.
5. Everord B., Morris G. Effective school management. P.C.P. Paul
Chapman Publishing Ltd., 1990.
6. White C.R. The Schools of Tomorrow. Values and Vision. Open
University Press. Buckingham Philadelphia, 2000.
168

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

7. Wrigley T. Schools of Hope. A New Agenda for School Improvement.
Great Britain, 2003.
8. Mitchele S. Educational Partnerships. USA, 2002.
1. Izglītības attīstības stratēăiskā programma. IZM mājas lapa.
2. Žurnāls „Skolotājs”

Daina Celma
Paraksts
Paraksta atšifrējums
VadībzinātĦu katedra
Protokola Nr.5
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
I.Leitāne
Paraksts
Paraksta atšifrējums

12.12.2007.
Datums
12.12.2007.
Datums
12.12.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
KOGNITĪVĀ PSIHOLOĂIJA

Kursa nosaukums

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Vija Zēlerte
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

Struktūrvienība
Psiholoăijas katedra
A
3

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

Amats, grāds
lektore, Mg. psych.

120
12
12

1–4P

Ieskaite, eksāmens
Vispārīgajā psiholoăijā

Kognitīvā psiholoăija
Pilnveidot studentu izpratni par kognitīvo procesu nozīmi
apkārtējās pasaules izzināšanā
Sniegt zināšanas par kognitīvās psiholoăijas jautājumiem,
iepazīstināt studentus ar jaunākajiem atklājumiem kognitīvajā
psiholoăijā, veidot prasmi pielietot teorētiskās zināšanas
praktiskajā darbībā
Izpratne par kognitīvo procesu norisi un nozīmi, spēja pielietot
iegūtās zināšanas profesionālajā darbībā
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kognitīvās psiholoăijas attīstība, pētījuma priekšmets un metodes. Kognitīvās attīstības vadošās teorijas. Uzmanība
un apziĦa. Uzmanības funkcijas. Uzmanības teorijas. Uzmanības un uztveres savstarpējā saistība. Uztveres teorijas,
uztveres darbības principi. Mentālās reprezentācijas. Iztēle.
Zināšanu reprezentācija. AtmiĦas modeĜi un struktūra, atmiĦas procesi. Valoda, tās apguve. Valodas dažādu
kontekstu skatījumā. Domāšana, problēmu risināšana, radošums. Lēmumu pieĦemšana. Emociju izziĦas komponenti

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

1. Kognitīvās
psiholoăijas attīstība,
pētījuma priekšmets un
metodes
2. Uztvere un uzmanība

Kognitīvās psiholoăijas sfēras. ApziĦa.
Zināšanas reprezentācija. Konceptuālās
zinātnes un kognitīvā psiholoăija

8

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
2 lekcijas, 2 pr.nod.

Sajūtas un uztvere. Uztveres apjoms.
Ikoniskā un ekoniskā informācijas
krātuve.Uzmanība. Uzmanības iespējas un
ierobežojumi. Uzmanības darbības modeĜi
Redzes uztveres paternu atpazīšana.

8

2 lekcijas, 2 pr.nod.

6

2 lekcijas, 1 pr.nod.

3. Paternu atpazīšana

170

4. ApziĦa

5. Mnēmiskās sistēmas

6. Domāšana

Redzes uztveres subjektīvā organizācija.
Geštalta teorijas kanoniskā perspektīva.
Salīdzināšana ar etalonu. Geonu teorija.
Prototipu salīdzināšana
ApziĦas izzināšanas vēsture. Kognitīvā
psiholoăija un apziĦa. ApziĦa kā zinātnisks
konstrukts. ApziĦas teorijas un modeĜi.
ApziĦas funkcija
AtmiĦas struktūra un procesi. Īslaicīgā un
ilgstošā atmiĦa. Zināšanu reprezentācija.
Semantiskā organizācija. Asociatīvā pieeja.
Semantiskās atmiĦas kognitīvie modeĜi.
Kognitīvas kartes
Jēdzienu, loăikas un lēmumu pieĦemšanas
veidošanās. Problēmu risināšana,
radošums. Intelekts. Mākslīgais intelekts

Studenta patstāvīgais darbs
1. Sagatavot referātu par kognitīvās psiholoăijas attīstības
vēsturiskajiem aspektiem
2. Salīdzināt zināmākos uzmanības darbības modeĜus
3. Izveidot uztveres konstruktu novērošanas kritēriju tabulu

10

3 lekcijas, 2 pr.nod.

8

2 lekcijas, 2 pr.nod.

8

2 lekcijas, 2 prakt.nod.

Apjoms stundās
24
24
24

70% līdzdalība semināros;
veikt viena izziĦas procesa izpēti;
sekmīgi nokārtot 3 kontroldarbus; ieskaite, eksāmens

Prasības KRP iegūšanai

1.

Sternberg.R.J. (1996. vai 1999.). Cognitive Psychology. Fort
Worth: Harcourt Brace College Publishers.
2. Солсо. Р.Л. (1996 или 2002), Когнитивная психология.
Москва. Тривола.
3. Дружинин В.Н. Ушакова Д.В. (2002) Когнитивная
психология. Москва. Реrse

Mācību pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

V.Zēlerte
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Psiholoăijas katedra
Protokola Nr.1
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
I.StrazdiĦa
Paraksts
Paraksta atšifrējums

30.08.2007.
Datums
30.08.2007.
Datums
30.08.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĂIJAS PEDAGOĂIJĀ
A
2

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Daiga Žaime

Matemātikas un informātikas
katedra

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

80
8
8

Amats, grāds

Lektore, Mg.paed.

1–4P

IESKAITE
PRASME STRĀDĀT AR DATORU, VIDUSSKOLAS PROGRAMMAS
LĪMENĪ.
SAGATAVOT STUDENTU MODERNO TEHNOLOĂIJU LIETOŠANAI
MĀCĪBU PROCESĀ

Kursa uzdevumi

1. ATKĀRTOT UN APGŪT MS WORD ,MS POWERPOINT UN MS
EXCEL LIETOŠANAS PRINCIPUS

2. ATTĪSTĪT PRAKTISKAS IEMAĥAS LIELFORMĀTA DARBU
VEIDOŠANĀ, NOFORMĒŠANĀ
3. SNIEGT PRAKSĒ LIETOJAMAS ZINĀŠANAS PAR
PROGRAMMATŪRAS LIKUMĪBU, DATU AIZSARDZĪBU,
INTERNETA LIETOJUMU IESPĒJĀM, MODERO TEHNOLOĂIJU
IZMANTOŠANAS IESPĒJĀM DAŽĀDĀS JOMĀS

Spēja darboties ar datoru, projektoru, lietot interneta resursus
atbilstoši augstskolas mācību procesa prasībām.
Latviešu

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Datorzinību kursā praksē tiek apgūta lielformāta darbu, tai skaitā referātu, diplomdarbu, kursa darbu
noformēšana, to prezentēšana, darbība LPA virtuālajā universitātē, darbs internetā. Tiek sniegtas zināšanas par
autortiesību ievērošanu, programmatūras likumību, datu aizsardzību, modernajām tehnoloăijām dažādās dzīves
jomās
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Internets

MS Word

Apakštēma

Apjoms
stundās

1. DATORZINĪBU PRIEKŠMETS
2. INTERNETS, VIRTUĀLĀ UNIVERSITĀTE,
LPA MĀJAS LAPA

2

3. LIELFORMĀTA DARBA VEIDOŠANA
4. REFERĀTA TEKSTUĀLĀS DAěAS

1
1

PABEIGŠANA

172

2

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
lekcija, praktiskie darbi
Lekcija, praktiskie
darbi
Praktiskie darbi
Praktiskie darbi

Datu drošība

5. PERSONAS DATI, INTELEKTUĀLAIS
ĪPAŠUMS, KRĀPŠANA INTERNETĀ
6. REFERĀTA TEKSTUĀLĀS DAěAS

Ms Word

NOFORMĒŠANA
7. ELEKTRONISKO ANKETU VEIDOŠANA

8. PROGRAMMATŪRAS, LEJUPLĀDĒTO
FAILU LICENZES UN LIKUMĪBA
9. DARBS AR ELEKTRONISKĀM ANKETĀM

Autortiesības
MS Word
MS Excel
Modernās tehnoloăijas
MS Excel
MS PowerPoint
Modernās tehnoloăijas
MS PowerPoint
Modernās tehnoloăijas
MS PowerPoint
Modernās tehnoloăijas
MS PowerPoint

Modernās tehnoloăijas

10. ELEKTRONISKO ANKETU APSTRĀDE MS
EXCEL VIDĒ
11. INFORMĀCIJAS IEGUVE, ATLASE,
IZMANTOŠANA
12. EXCEL DIAGRAMMAS, VIENKĀRŠI
APRĒĖINI
13. MS POWERPOINT PREZENTĀCIJAS
VEIDOŠANAS PAMATI
14. DATORS SADZĪVĒ, INTERAKTĪVAS
PROGRAMMAS, TULKOŠANA U.C.
15. MS POWERPOINT PREZENTĀCIJAS
NOFORMĒŠANA
16. DIGITĀLAIS FOTO, VIDEO, GRAFISKO
DATU APSTRĀDE
17. MS POWERPOINT PREZENTĀCIJA:
NOFORMĒJUMA PAPILDIESPĒJAS
18. VIDEOKLIPI, WEB LAPAS
19.
GATAVĀS PREZENTĀCIJAS
DEMONSTRĀCIJA, DARBS AR
PROJEKTORU.
20. VIDEOKLIPI, WEB LAPAS

2

Lekcija

1

Praktiskie darbi

1
2

Praktiskie darbi
Lekcija

1
1

Praktiskie darbi
Praktiskie darbi

2

Lekcija

1

Praktiskie darbi

1

Praktiskie darbi

2

Lekcija

2

Praktiskie darbi

2

Lekcija

2

Praktiskie darbi

2

Lekcija

2

Praktiskie darbi

2

Lekcija

Studenta patstāvīgais darbs
LIELFORMĀTA DARBA UN PREZENTĀCIJAS SAGATAVOŠANA, TESTU
IZPILDE

Apjoms stundās
48

APMEKLĒTAS NODARBĪBAS, SEKMĪGI IZPILDĪTI MĀJAS DARBI UN

Prasības KRP iegūšanai

TESTI SEKMĪGI NOKĀRTOTA IESKAITE

Mācību pamatliteratūra
Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:

Katedras vadītājs:

V.VĒZIS. DATORZINĪBU PAMATI 1-6, RĪGA, 2004
AUGUCĒVIČS J., OZOLS J., TREIGUTS E. DATORZINĪBAS
UZDEVUMI UN TO RISINĀJUMI.- RĪGA: BIZNESA AUGSTSKOLA
TURĪBA, 2002.
AUGUCĒVIČS J. IEVADS DATORZINĪBĀS.- RĪGA: BIZNESA
AUGSTSKOLA TURĪBA, 2001.
DUKULIS I. APRĒĖINI UN DATU GRAFISKAIS ATTĒLOJUMS.
PROGRAMMA MICROSOFT EXCEL 2000.- RĪGA: BIZNESA
AUGSTSKOLA TURĪBA, 2002.
DUKULIS I. PREZENTĀCIJAS MATERIĀLU SAGATAVOŠANA.
PROGRAMMA MICROSOFT POWERPOINT.- RĪGA: BIZNESA
AUGSTSKOLA TURĪBA, 2002.
INFORMĀTIKAS VĀRDNĪCA. ANGěU, LATVIEŠU, KRIEVU. AUTORU
KOLEKTĪVS.- RĪGA: AVOTS, 2001.
V.VĒZIS. DATORZINĪBU PAMATI. INTERNETA RESURSPUNKTS,
HTTP://WWW.LIIS.LV/MSPAMATI/

Daiga Žaime
16.01.2008.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Matemātikas un
Protokols Nr. 5
16.01.2008.
informātikas
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums
K.Dobelis
16.01.2008.
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Paraksts

Paraksta atšifrējums

Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
PERSONĪBAS PSIHOLOĂIJA
B
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Psiholoăijas katedra
lektore, Mg.paed., Mg.psych.
4

Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Vārds, uzvārds
Ērika Gintere
Kredītpunktu skaits

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 –
maăistra; 7- doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

160
16
16

1- 4 P
Ieskaite, Eksāmens
Ievads psiholoăijā, attīstības psiholoăija, kognitīvā psiholoăija

Personības psiholoăija
Nodrošināt studējošajiem apgūt pamatzināšanas personības
psiholoăijā
1. Iepazīstināt studentus ar personības izpratni psiholoăijā un
personības pētīšanas metodoloăiju.
2. Klasiskās psihoanalītiskās teorijas apskatīt mūsdienu pētījumu
kontekstā.
3. Iepazīstināt ar mūsdienu psihoanalītiskajām teorijām,
sagatavojot šo teoriju patstāvīgai apguvei
Nākamo profesionāĜu pašizpratne par kursā iegūto zināšanu
pelietošanu psihodiagnostikas, psiholoăiskā atbalsta sniegšanas,
un psihoterapijas pamatu tālākai apguvei, kā arī zināšanu
pielietošana pedagoăiskajā procesā
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Izpratne par personības jēdzienu psiholoăijā, apskatot personības pētīšanas metodes. Z.Freida klasiskā
psihoanalīze, K.G. Junga analītiskā psiholoăija, E. Eriksona Ego psiholoăija. Neofreidisms: E. Fromms, K.
Hornija, G. Salivans. Mīlestības māksla Fromma izpratnē. Personības iezīmju teorija. Piecu faktoru personības
modelis. Biheiviorālā pieeja. Sociāli kognitīvās teorijas. A.Maslova humānistiskā teorija, K.Rodžersa un
A.Adlera teorija. Eksistenciālās personības teorijas. Britu psihoanalītiskā skola: Baions, Hartmans, R.Spics.
Psihoanalīze un projektīvās metodes. Psihoanalīzes nākotnes perspektīves
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

1.Personības jēdziens
psiholoăijā

1.1. Personības pētīšanas metodes.
1.2. Piecu faktoru personības modelis
1.3. Mūsdienu objektu attiecību teorija.

2. Z.Freida klasiskā
psihoanalīze.
3.K.G.Junga analītiskā

2.1.Freidisms un kognitīvā psiholoăija.
2.2. SapĦu interpretācija Z. Freida
psihoanalīzē.
Arhetipi un simboli.
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Apjoms
stundās

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

4

Lekcija, seminārs

4

Lekcija, seminārs

8

2 lekcijas
2 semināri

psiholoăija.
4.E. Eriksona Ego
psiholoăija.
5.Neofreidisms.

6.Personību iezīmju
teorijas.

7.Analītiskā
psiholoăija un māksla.

E. Eriksona personības struktūra.

8

2 lekcijas
2 semināri

5.1. E. Fromma personības teorija
5.2. Mīlestības māksla E. Fromma izpratnē.
5.3.K. Hornijas un G. Salivana teorijas.

8

2 lekcijas
2 semināri

6.1.G. Olporta personības koncepcija.
6.2.Aizenka teorija.
6.3.R. Kettela personības teorija.
7.1. F. Skinnera koncepcija.

8

2 lekcijas
2 semināri

8.1. A. Adlera agrās bērnības atmiĦas.
8.2. M. Māleres individuācijas-seperācijas
teorija.
8.3.M. Kleinas objektu attiecību teorija.

10

2 lekcijas
3 semināri

6

2 lekcijas
1 seminārs

9.1. Baions, D.Fērbens, Kounuits.

4

lekcija
seminārs

Z. Freids, D.Rapaports, H. Hartmans,
R.Spics.

2

lekcija

2

seminārs

8. Britu
psihoanalītiskā skola.
9.Ego psiholoăija.
10.Psihoanalīze un
kognitīvās metodes.
12.Psihoanalīze
mūsdienu skatījumā,
perspektīves

Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās
Sagatavot patstāvīgā darba analīzi pēc dotajiem kritērijiem, analizējot
96
ar to saistītajām problēmām.
Obligāta piedalīšanās nodarbībās, semināri -50%, patstāvīgā darba
Prasības KRP iegūšanai
izstrāde - 50%, testa izpilde
Mācību pamatliteratūra

1. ReĦăe V. Psiholoăija. Personības psiholoăiskās teorijas.- Rīga:
Zvaigzne ABC, 1999.
2. Karpova Ā. Personība. Teorijas un to radītāji.- Rīga: Zvaigzne ABC,
1998.
3. KuĜikovs L. Personības psiholoăija.- S-Pēterburga:Piter, 2000.
4. AnaĦjevs B. Cilvēks kā izziĦas priekšmets.- Rīga: LVU, 1969.
5. Petrovski V. Personība: subjektivitātes fenomens.- Moskva: Doma,
1993.

Mācību papildliteratūra

European Psychologist, 2007.
2. Psiholoăijas vārdnīca.- Rīga: Mācību grāmata, 1999.
3.Cloninger S.C. Theories of personality
4. Modell A.H. Object Love and Reality. An introduction to a psychanalytic
theory of object relations.- 1985.
www.hhpub.com/journals/ep
New-York:Guilford Press, 1999.
Jorurnal of Personality.
Psychoanalytic Quarterly
International Journal of Psychoanalysis.

Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Kursa autors:
Kurss apstiprināts:

Katedras vadītājs:

Ē. Gintere
30.08.07.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Psiholoăijas katedra
Protokola Nr.1
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes
protokola Nr.1
I. StrazdiĦa
30.08.07.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
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30.08.07.
Datums

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

SOCIĀLA PSIHOLOĂIJA
B
4

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds

Stradomska Irina

Psiholoăijas katedra

Docente, Dr.psych.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits

160
16
16

Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

1–4P

Kursa uzdevumi
Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

Ieskaite, eksāmens
Vispārīga psiholoăija, psihes bioloăiskie pamati

Sociālā psiholoăija
Izprast cilvēka psiholoăiskās īpatnības sociālā vidē,
pareizi noteikt starppersonu attiecības apkārtējā vidē
1) dažu sociāli-psiholoăisko metožu pareiza izmantošana;
2)iegūto rezultātu pareizs vērtējums
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Sociālās psiholoăijas kurss dod priekšstatu par psiholoăiskiem procesiem, kas nodrošina darbu kolektīvā,
starppersonu attiecību formas, sociālizācijas līmeĦi
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

8

2 lekcijas
2 praktiskās nodarbības

Sociālā loma, līderība

18

Saskarsmes sociāli psiholoăiskie
mehānismi

6

4 lekcijas, 5 praktiskās
nodarbības
1 lekcija, 2 praktiskās
nodarbības

Stress, ekstremālā situācija

8

2 lekcijas
2 praktiskās nodarbības

6

2 lekcijas
1 praktiskā nodarbība

1. Sociālās psiholoăijas
priekšmets, struktūras un
modelis

2. Personības
socializācija
3. Sociālās saskarsmes
struktūra
4. Sociāli psiholoăiskas
situācijas psiholoăijā
5. Psiholoăiskās
aizsardzības mehānismi

177

6. Mazas grupas
psiholoăiskais
raksturojums

6

1 lekcija
2 praktiskās nodarbības

7. Savstarpējās
mijiedarbības psiholoăija
ăimenē

8

2 lekcijas
2 praktiskās nodarbības

4

2 lekcijas

8. Psiholoăiskās īpašības
masās

Individuāla uzvedība masās un barā

Studenta patstāvīgais darbs

1)
2)
3)
4)
5)

Esejas rakstīšana par tēmām:
ES koncepcija
A.ěičko psiholoăiskā koncepcija
E.Eriksona psiholoăiskā koncepcija
Dzīves pozīcija
Students pēta vienam cilvēkam socializācijas līmeni

Apjoms stundās

20
20
20
20
16

Lekcijas apmeklējums.Praktisko darbu ispildīšana un aizstāvēšana.
Sekmīga atzīme eksāmenā

Prasības KRP iegūšanai

1. ReĦăe V. Sociālā psiholoăija.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2002.-180
lpp.
2. Vorobjovs A. Sociālā psihiloăija.- Rīga: SIA Jumi, 2002.- 340
lpp.
Социальная психология.- под ред. Мокшанцева Р. И.- М.:
ИНФРА, 2001.- 408 стр.

Mācību pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

I.Stradomska
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Psiholoăijas katedra
Protokols Nr.1
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
I.StrazdiĦa
Paraksts
Paraksta atšifrējums

30.08.2007.
Datums
30.08.2007.
Datums
30.08.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

KREATIVITĀTES PEDAGOĂISKIE PAMATI
B
2

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds

Ilze Miėelsone

Pedagoăijas katedra

Asociētā profesore, Dr.paed.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

80
8
8

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

1–4P

Eksāmens
Vispārīgā psiholoăija

Pedagoăija
Pilnveidot izpratni par cilvēka kreatīvas (radošas) darbības būtību,
tās ietekmējošiem faktoriem un attīstības iespējām
1.Iepazīstināt studentus ar dažādām pieejām kreativitātes
fenomena skaidrojumā.
2.Izzināt kreatīvas darbības struktūru un šīs darbības sekmēšanu.
3. Apgūt dažas radošās darbības formas un metodes un to
praktiskā pielietojuma specifiku
Pilnveidota akadēmiskā kompetence uztvert un novērtēt cilvēka
radošā potenciāla attīstību kopveselumā (holistiski), kā arī
profesionālās kompetences- sekmēt cilvēka (skolēna) radošuma
pilnveidi izmantojot dažādas metodes, stratēăijas un tehnoloăijas
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju kurss piedāvā izzināt dažādās pieejas kreativitātes fenomena skaidrojumā, izzināt diverăentās un
konverăentās domāšanas iezīmes, veikt tās salīdzinājumu. Atbilstoši diverăentās (J.P.Gilfords) un laterālās
(E.de Bono) domāšanas specifikai izpētīt un noteikt savu pieeju radošās darbības sekmēšanai. Studiju kursā
tiek sniegta iespēja izstrādāt savu pedagoăiski metodisko pieeju psiholoăijas stundu vadīšanai skolā
iepazīstinot skolēnus ar kreativitātes jēdzienu
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

1. Kreativitātes jēdziens,
tā būtība, specifika un
tās izpausmes
ietekmējošie faktori

1.1.Kreativitātes definējums dažādu autoru
pieejās. Tās salīdzinājums.
1.2. Kreativitāte – radošo spēju sistēma:
intelektuālā, pastāvīgās domāšanas,
personības īpašību, vērtību un motivācijas
sistēma.
1.3. Kreativitātes struktūra: produktivitāte,
procesualitāte; tās ietekmējošie apstākĜipersoniskās īpašības, ārējie apstākĜi.

4

179

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Lekcija, seminārs

2.Kreativitātes
intelektuālie nosacījumi

3. Laterālā domāšana
(E.de Bono)

4. Kreativitāte kā
personības īpašība

1.4. Kreativitātes attīstību sekmējošie un
kavējošie apstākĜi
2.1. Diverăentās domāšanas (J.P.Gilfords,
E.P.Torrens) iezīmes, to salīdzinājums ar
konverăentās domāšanas iezīmēm.
2.2. Diverăentās domāšanas vingrinājumi
un piemēri.
2.3. Kreativitātes komponenti
(J.P..Gilfords).
2.4.Tradicionālās un radošās domāšanas
salīdzinājums.
3.1. SmadzeĦu darbības specifika,
akcentējot laterālo domāšanu radošajā
procesā.
3.2. Vingrinājumi labās smadzeĦu puslodes
darbības aktivizācijai.
4.1.Radošās personības būtība, tās
raksturojums (radošas personības īpašības).
4.2. Radošuma sekmēšanas psiholoăiskie
nosacījumi (K.Rodžers)
4.3. Radošuma saistība ar cilvēka
motivāciju un vērtību sistēmu (A.Maslovs).
4.4. Kreativitātes saistība ar individualitāti,
iniciatīvu, intuīciju.

6

Lekcija, seminārs,
praktiskā nodarbība

6

Lekcija, seminārs,
praktiskā nodarbība

6

Lekcija, seminārs,
praktiskā nodarbība

5. Radoša personība

5.1.Radoša personība un tās dzīves ceĜš.
5.2. Brīvais un reglamentētais darbs.

2

5. Kreativitātes treniĦš

5.1.Kreativitātes treniĦa principi (de Bono,
A.Maslovs, H.Gardners)
5.2. Vingrinājumi kreatīvā potenciāla
attīstībai, to metodika un darba specifika
ieviešot tos psiholoăijas stundās skolēniem.

8

Studenta patstāvīgais darbs
1. Izzināt kreativitātes jēdziena un cilvēku attieksmi pret to histogrāfiskā
skatījumā.
Katram studentam pirms semināra jāiesniedz:
• cilvēka radošuma raksturojums dažādos vēsturiskajos
periodos un attieksme pret to.
• jautājumi diskusijai un studenta personiskās attieksmes
izklāsts.
2. Balstoties uz lekciju materiāliem un ieteicamo literatūru, noteikt kritērijus
radošuma raksturošanai. Raksturot savu pieeju kreativitātes sekmēšanā
mūsdienu sabiedrībā
Katram studentam pirms semināra jāiesniedz:
• noteiktie / izstrādātie kritēriji radošuma raksturošanai,
• savas personiskās pieejas apraksts kreativitātes sekmēšanai
(2 lpp. datorrakstā)

3. Izstrādāt vingrinājumu sistēmu cilvēka radošā potenciāla attīstībai
skolā.

Lekcija, seminārs,
praktiskās nodarbības

Apjoms stundās
10

12

12

Katram studentam pirms semināra jāiesniedz:
• izstrādātā vingrinājuma sistēma
• metodikas apraksts/ pamatojums tās pielietošanai

4. Izstrādāt psiholoăijas stundas paraugus (2), kas saturiski būtu saistīta
ar kreativitātes jēdziena un būtības skaidrojumu skolēniem
Prasības KRP iegūšanai

Mācību pamatliteratūra

14

Eksāmens – 50%
Patstāvīgo darbu izpilde un prezentācija – 40%
Aktīva piedalīšanās semināros -10%
1.
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Baltušīte R. Neirolingvistiskā programmēšana pedagoăijā. – R.:
RaKa, 2000.- 130 lpp.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Mācību papildliteratūra

Бьюзен Т. Максимально используйте свой разум. – Мн.:
ООО Попурри, 2001.- 192 с.
Бьюзен Т. Супер- мышление. – Мн.: ООО Попурри, 2003. 304 с.
Edwardsa B. (1999) The New Drawing on the Right Side of the
Brain.
Дружинин В. Психодиагностика общих способностей. – М.:
Изд. центр Академия, 1996.- 224 с.
Garīgās veselības veicināšanas aspekti./ sast. M.Vidnere. – R.:
SIA Mācību apgāds NT, 1998. -127 lpp.
Goulemens D. Tava emocionālā inteliăence. – R.: Jumava,
2001.- 461 lpp.
Goleman D. (2004). A Dialoque with The Dalai Lama.
Destructive Emotions and how we can overcome them. –
Bloomsbury. -404 p.
Gardner H.( 1993). Creating Minds. An Anatomy of Creativity.
Basic Books a Member of The Perseus Books Group.
Gardner H. (1999). Intelligence Reframed. Multiple
Intelligences for the 21 st Century.- Basic Book.- 291 p.
Грецов А. Тренинг креативности для старшеклассников и
студентов. – СПб.: Питер, 2007. – 208 с.
Frajs R. Radošas personības rokasgrāmata. – J.Rozes apgāds,
2001.- 247 lpp.
Freed J. & Parsons L. ( 1998). Right- Brained Children in a Left
– Brained World. A Fireside Book Published by
Simon&Schuster
Козырева А. Лекции по педагогике и психологии
творчества.- Пенза, 1994.- 338 с.
Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. Спб.:
Евразия, 1997.- с.430
Nellke M. Kreativitātes metodes radošo spēju attīstīšanai. – R.:
DeNovo, 2003. – 126 lpp.
OzoliĦa Nucho A., Vidnere M. Iztēles psiholoăija. – R.:
Izdevniecība AGB, 2000. – 158 lpp.
OzoliĦa Nucho A., Vidnere M. Māksla kā pašatklāsme. – R.:
Izdevniecība AGB, 1999.- 223 lpp.
Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление
человека.- М.: Прогресс, 1994.- 480 с.
Sternberg R. ( 1999). Handbook of Creativity.-Cambridge
University Press.- 490 p.
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)

ATBALSTA SNIEGSANA
B
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Psiholoăijas katedra
Lektore, Mg.psych., Mg.paed.
2

Vārds, uzvārds
Ērika Gintere
Kredītpunktu skaits

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 –
maăistra; 7- doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi
Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

80
6
10

1–4P
Eksāmens
psiholoăija

Sociālā psiholoăija
Paaugstināt studentu psiholoăisko sagatavotību atbalsta
sniegšanā
Sniegt zināšanas par verbālo un neverbālo atbalsta sniegšanu
dažādās krīzes situācijās
Nākamo profesionāĜu izpratne par atbalsta likumsakarībām,
psiholoăiskajiem aspektiem. Pēc kursa apgūšanas mācēt sniegt
atbalstu dažādu sociālo grupu cilvēkiem
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Prasmes uzticības un attieksmes izveidošanā, konfidencialitāte, empātija, jūtu identifikācija, jūtu
atspoguĜošanas prasmes un paĦēmieni. Problēmas satura atspoguĜošanas izpratne, vienošanās par
mērėiem, atbildības uzĦemšanos mērėa sasniegšanā, problēmas risināšanas procesa struktūra. Atbalsta
sniegšana bērniem sakarā ar emocionālo un fizisko vardarbību, tuva cilvēka zaudējuma gadījumā,
depresijas simptomu atpazīšana, suicīdu atpazīšanas pazīmes, resursu meklēšana, profesionālās palīdzības
iespējas
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

1.1. Empātija.
1.2. Jūtu identificēšana.
1.3. Jūtu atspoguĜošana.

4

1 lekcija
1 praktiskā nodarbība

2.1.Satura atspoguĜošana.
2.2. Vienošanās par mērėiem

6

2 lekcijas
1 praktiskā nodarbība

3. Problēmas risināšanas
process

3.1. Izpratne par procesu.
3.2. Alternatīvās iespējas.

2

1 praktiskā nodarbība

4. Jautājumu
uztādīšanas struktūra

4.1. Mērėi jautājumu uzdošanai.
4.2. Jautājumi, kuri palīdz izteikties.

4

2 praktiskās nodarbības

1.Uzticības un
attieksmes izveidošana

2. Problēmas
noskaidrošana
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5. Empātija.

4

6. Atgriezeniskā saite.

2

1 lekcija
1 praktiskā nodarbība
1 praktiskā nodarbība

7. Konfrontācija.

2

1 praktiskā nodarbība

4

1 lekcija
1 praktiskā nodarbība

4

1 lekcija
1 praktiskā nodarbība

8. Krīzes teorijas
dažādie aspekti.

8.1. Bērni, kuri cietuši no vardarbības.
8.2. Vadlīnijas jūtu izteikšanai un
uztveršanai.
8.3. Savstarpējā palīdzība.
8.4. Depresija

9. StarpprofesionāĜu
palīdzības iespējas
Studenta patstāvīgais darbs
Sagatavot patstāvīgā darba analīzi pēc dotajiem kritērijiem, analizējot
ar to saistītajām problēmām krīzes situācijā - suicīdi
Sagatavot mājas darbu par tēmu „Krīzes situācija bērniem, kuri cietuši
no vardarbības – iespējamie risinājumi”

Apjoms stundās
24
24

Prasības KRP iegūšanai

Obligāta piedalīšanās nodarbībās, patstāvīgā darba izpilde,
eksāmens

Mācību pamatliteratūra

1.Schneidman,E.S., Farberow, N.L.and Litman, R.E. The
Psychology of Suicide.New york:Science House, 1970 Ch. 25.429.
– 440.
2.Podell D. Educational Psychology.- New York:Coursevise,
2000.
3.Henson J., Kenneth B. Educational Psycology for Effective
Teaching.- New York: Belmont, 1999.
1.European Psychologist, 2007.
2. Frankls V. Cilvēks satura meklējumos.(kriev val.Moskva.)1980
www.hhpub.com/journals/ep
New-York:Guilford Press, 1999.

Mācību papildliteratūra
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30.08.07.
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STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

ĂIMENES PSIHOLOĂIJA
B
2

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds

Stradomska Irina

Psiholoăijas katedra

Docente, Dr.psych.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

80
8
8

Kursa uzdevumi
Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

1–4P

Eksāmens
Vispārīga psiholoăija, sociāla psiholoăija attīstības psiholoăija

Psiholoăija
Sniegt studentiem priekšstatu par vecāku un bērnu attiecības
ăimenē
Iepazīstināt studentus ar ăimenes psiholoăiskiem raksturojumiem
un ăimenes sistēmas parametriem
Apgūtas prasmes interpretēt ăimenes vidi
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kurss sagatavots , lai dotu studentiem iespēju iegūt zināšanas ăimenes psiholoăijas pamatos, kuras būs
nepieciešamas skolotājiem darbā skolā
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

1. Bērna un vecāku
savstarpējā mijiedarbība

Vecāku psiholoăiskās socializācijas
līmenis.
Bērna iedzimtība
Bērna dzimšanas periods

4

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
1 lekcija
1 seminārs

2. Psiholoăiskas modelis
ăimenē

4

1 lekcija
1 seminārs

3. Ăimene ka vesela
sistēma

4

1 lekcija
1 seminārs

4. Disfunkcionālas
ăimenes psiholoăiskais
raksturojums
5. Funkcionālas ăimenes
lomu īpatnības

4

1 lekcija
1 seminārs

4

1 lekcija
1 seminārs
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6. Ăimenes
apakšsistēmas

4

1 lekcija
1 seminārs

7. Vecāku pozīcijas
noteikšana

8

2 lekcijas
2 semināri

Studenta patstāvīgais darbs
Praktiskas pētījums par tēmu „” Mana bērna portrets” un ”Kāds es
esmu kā vecāks”

Apjoms stundās
48

Prasības KRP iegūšanai

Praktiskas pētījumos rezultāti, eksāmena poziīivie rezultāti

Mācību pamatliteratūra

1. A.Karpova. Ăimenes psiholoăija.
2. V.Rudzītis. Atriebīgās dejas//Psiholoăijas Pasaule.- 2006/4.
40.- 46. lpp.
Социальная психология.- под ред Мокшанцева.- М., 2001.335.-362. стр.
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I.Stradomska
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Psiholoăijas katedra
Protokola Nr.1
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
I.StrazdiĦa
Paraksts
Paraksta atšifrējums

30.08.2007.
Datums
30.08.2007.
Datums
30.08.2007.
Datums
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STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

PIEAUGUŠO PSIHOLOĂIJA
B
2

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds

Irina StrazdiĦa

Psiholoăijas katedra

Docente, Dr.psych.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

80
8
8

Kursa uzdevumi

1. Iepazīstināt ar dažādām personības attīstības teorijām,
nostādnēm un pētījumiem.
2. Sniegt informāciju un sekmēt izpratnes pilnveidošanos par
attīstības principiem, mehānismiem pieaugušo dzīvē.
3. Attīstīt studentu izziĦas intereses un pilnveidot profesionālo
kompetenci
1.Kompetence darbā ar zinātnisko psiholoăisko literatūru.
2. Izpratne par attīstības pricipiem, mehānismiem pieaugušo dzīvē.
3. Sociālā kompetence
Latviešu

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

1–4P

Eksāmens
Ievads psiholoăijā, attīstības psiholoăija, etnopsiholoăija, ăimenes
psiholoăija
Attīstības psiholoăija
Radīt priekšstatu un rosināt izpratnes veidošanos par pieaugušo dzīves
likumsakarībām dažādos dzīves posmos

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Personība un dažādas pieejas tās izpratnei. Struktūra, personības kritēriji, tipoloăijas, virzieni un koncepcijas.
Ieskats klasiskajā ( Z.Freids), sociokulturālajā psihoanalīzē (K.Horneja), analītiskajā psiholoăijā (K.G.Jungs),
humānistiskajā psihoanalīzē (Ē.Fromms) pieaugušo psiholoăijas kontekstā. Humānistiskā pieeja personības
attīstībā (K.Rodžers), A.Maslou pašaktualizācijas teorija. Sociālo lomu daudzveidība ăimenē, profesionālājā
darbībā, to realizēšanas iespējas. Identitāte, ăenerativitāte (E.Eriksons). Stresa ietekme pieaugušo dzīvē.
Kognitīvo iespēju saglabāšana un iespējas. Pieredze un meistarība. Pastāvība un pārmaiĦas profesionālajā
dzīvē
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

1. Pieaugušo
psiholoăijas pētīšanas
priekšmets

1. Attīstība pieaugušo periodā: fiziskā, 2
emocionālā, kognitīvā.
2. Vīriešu un sieviešu dzīves periodizācija
(D.Levinsons). Izpratne par sievišėību un
vīrišėību. Dzimumidentitāte.
3. Personība, ăimene un darbs – pieaugušā 2
attīstības konteksts.

2. Psihosociālā attīstība
agrīnajā briedumā

Apjoms
stundās

187

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Lekcija

Lekcija, seminārs,

4. Sociālo lomu daudzveidība ăimenē,
profesionālājā darbībā, to realizēšanas
iespējas. Identitāte, ăenerativitāte
(E.Eriksons).
5.
Profesionālais
cikls
(D.Supers,
R.Heivignersts). Motivācija un darba
nozīme sieviešu un vīriešu dzīvē. Mīti,
stereotipi, aizspriedumi.
6. Ăimene, darbs un dzīves veids.

3. Psihosociālā attīstība
vidējā briedumā

4. Psihosociālā attīstība
vēlīnā briedumā

2

praktiskā nodarbība

2
2

Lekcija,
praktiskā nodarbība

2
2
7. Attīstības raksturojums vidējā vecumā. 2
Fizisko iespēju saglabāšana un izmaiĦas 2
vidējā briedumā. Stresa ietekme pieaugušo
dzīvē. Kognitīvo iespēju saglabāšana un
iespējas. Pieredze un meistarība. Pastāvība
un pārmaiĦas profesionālajā dzīvē.
8. Psihosociālā personības attīstība. 2
Pieaugušo attīstības modelis, dzīves 2
uzdevumi (R.Heivignersts, E.Eriksons).
Ăimene un draugi – starppersonu
konteksts. Attiecības ar pieaugušiem
bērniem. Attiecības ar vecākiem. Šėiršanās
fenomens.

Lekcija
praktiskā nodarbība
Lekcija
seminārs

9. Sieviešu un vīriešu pašrealizācija

2
2
10. Novecošanās fiziskie, kognitīvie, 2
emocionālie aspekti. Stabilitāte un 2
pārmaiĦas vēlīnajā briedumā.

Lekcija
seminārs
Lekcija
seminārs

11. Attīstības uzdevumi vēlīnajā briedumā: 2
identitātes saglabāšana, aiziešana pensijā –
statusa maiĦa. Ăimenes un personiskās
attiecības: apmierinātība ar laulības dzīvi,
attiecības ar bērniem un mazbērniem.

Seminārs

Studenta patstāvīgais darbs
1. Identitātes attīstības posmi. Dzimumidentitātes veidošanās
2.Pieaugušo pašrealizācijas iespējas agrīnajā briedumā. Sociālās lomas,
statuss.
3.Pieaugušo pašrealizācijas iespējas agrīnajā briedumā. Sociālās lomas,
statuss.
4.Vajadzības un vērtības pieaugušo psiholoăijas kontekstā.
5.Pieaugušo darbības motivācija.
6.Dzīves stils, dzīves veids.
7.Pieaugušo pašpilnveidošanās iespējas pašrealizācija vidējā briedumā.
8.Dzīves jēgas izpratne, vēlīnais briedums.
Prasības KRP
iegūšanai

Lekcija
Praktiskā nodarbība

Apjoms stundās
6
6
6
6
6
6
6
6

Piedalīšanās semināros, patstāvīgā darba regulāra veikšana
atbilstoši tēmām. Patstāvīgi sagatavots teorētiski praktisks
pētījums. Tēmas tiek izlozētas

Mācību pamatliteratūra

1. Haberti V.un D. Es un Tu.-R.: J.Rozes apgāds, 2001.
2. Lika I. Personības psiholoăiskās aizsardzības sistēma.Liepāja: LPA, 1995.
3. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoăija.- R.:
Kamene, 1996.
4. PĜaveniece M., Škuškovnika D. Sociālā psiholoăija
pedagogiem.- R.: RaKa, 2002.
5. Svence G. Pieaugušo psiholoăija.- R.Zvaigzne ABC,
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2000.
6. Берн Ш. Секреты психологии мужчины и женщины.С-Пб.: Праим- Еврознак, 2001.
7. Франкл В. Человек в поисках смысла.- М.:
Прогресс,1990.
8. Колесников
В.Н.
лекции
по
психологии
индивидуальности. - М.: Институт психологии РАН,
1996.
9. Крайг Г. Психология развития.- С-Пб.: Питер, 2000.
10. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности.- С-Пб.: Питер,
1997.
1. Garleja R. Cilvēkpotenciāls sociālā vidē.- R.: RaKa,
2006.- 199 lpp.
2. Kreicbergs V. Indivīds un attiecības.- Jelgava, 2005.- 48
lpp.

Mācību papildliteratūra
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1. http://www.iecietiba.lv/article.php?s=402&id=1628&la=2
2.http://www.lotoss.com/ped_psih/bernuuztic/vecaaki_kaa_vaditaji.html
3. ReĦăe V. kad vēl nav par vēlu sākt mācīties?// Psiholoăijas Pasaule.2004/08
4. Par pirmspensijas vecuma cilvēkiem sabiedrībā
stereotipi//http://www.financenet.lv/zinas/latvija/article.php?id=163831
5. Dzimumu lomas un stereotipi
sabiedrībā//http://ano.deac.lv/html_l/ano_02_02_01_05.htm
6. PĒTĪJUMS: STEREOTIPI TRAUCĒ VĪRIEŠIEM PILNVĒRTĪGI
PILDĪT TĒVA
LOMU//http://www.bm.gov.lv/lat/informacija/jaunumi/?doc=3623
2006-07-07
7. "Vecāki stereotipu gūstā" Latvijas Vēstnesis 2006.gada
15.augusts//http://www.menequal.lv/lat/runas__raksti__intervijas/?doc=4
8
8. Bičevska Gundega.Kā nopelnīt, ja zīmogs pierē?//
http://www.republika.lv/?id=article&nid=295
9. Dzimumu stereotipi pastāv. 04.08.2006.//
http://www.alberts.lv/?name=actuality&mid=22399
10.http://www.fesbaltic.lv/cms/upload/dokumente/Runa_19.02.2005._Ed
te_Kalnia.pdf
11.http://www.lm.gov.lv/doc_upl/6.20.darba_samaksa_bruto_uz_2005.d
oc

Irina StrazdiĦa
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Psiholoăijas katedra
Protokols Nr.1
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
Irina StrazdiĦa
Paraksts
Paraksta atšifrējums

30.08.2007.
Datums
30.08.2007.
Datums
30.08.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

SASNIEGUMU MOTIVĀCIJA
B
2

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds

Ilze Miėelsone

Pedagoăijas katedra

Asociētā profesore, Dr.paed.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

80
8
8

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

1–4P

Eksāmens
Vispārīgā psiholoăija

Psiholoăija
Veidot izpratni par sasniegumu motivācijas veidošanās
nosacījumiem un tās ietekmējošiem faktoriem
1.Izzināt cilvēka motivācijas tendences, to izpausmes.
2. Noteikt sasniegumu motivācijas attīstības faktorus, to
savstarpējo saistību ar cilvēka pašcieĦas veidošanos.
3. Izpētīt psiholoăijas skolotāja iespējas skolēnu sasniegumu
motivācijas sekmēšanā un pašcieĦas paaugstināšanā
Spēja izprast cilvēka orientācijas uz rezultātiem izpausmes un
prasme noteikt pedagoăiskās darbības skolēnu motivēšanai un
rezultivitātes paaugstināšanai
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju kursā tiek veidot izpratne par sasniegumu motivāciju, tās savstarpējo saistību ar cilvēka pašcieĦas
veidošanos. Izzināti sasniegumu motivācijas attīstības faktori un to attīstības pēctecība
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

1. Cilvēka motivācijas
tendenču raksturojums un
to savstarpējā saistība.

Sasniegumu motivācija, autoritātes pieĦemšana,
kārtības izjūta, demonstratīvisms, autonomija,
afilācija, pašizziĦa, aprūpes pieĦemšana,
dominēšana, pakĜaušanās, aprūpes izrādīšana,
tolerance pret jauno vai radikālisms,
mērėtiecība, heteroseksualitāte, agresija
Motivācijas (mērėa orientācijas pamats) būtība.
Motivācija un sasniegumi
Sasniegumu/panākumu motivācijas veidošanās
faktori un priekšnosacījumi: reakcija uz
darbības rezultātu, personisko iespēju
apzināšanās, uzdevuma grūtības pakāpes izvēle,
piepūles faktors, darbības mērėu izvēle,
personiskie standarti. Sasniegumu motivācijas

6

2. Motivācijas teorētiskais
pamatojums.
3.Sasniegumu motivācijas
raksturojums
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4
8

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
2 lekcijas,
1 seminārs

1 lekcija,
1 seminārs
2 lekcijas,
2 semināri

4. Motivācija un pašcieĦa

5. Sasniegumu motivācija
un darbības rezultivitāte

faktoru un priekšnosacījumu izpausmes
Veiksmes un neveiksmes motivējošas
orientācijas veidošanās, to saistība ar cilvēka
pašcieĦas un pašvērtējuma izpausmēm
Cilvēka darbības programma veiksmīga
sasnieguma (rezultāta) iegūšanai.
Pedagoăiskajā /darba procesā iesaistīto cilvēku
sadarbība un darbības konsekvence cilvēka
sasniegumu motivācijas sekmēšanā

Studenta patstāvīgais darbs
1. Izzināt motivācijas jēdzienus, specifiku. Izpētīt sasniegumu motivācijas

6

1 lekcija,
2 semināri

8

2 lekcijas,
2 semināri

Apjoms stundās
24

būtību.
Uzdevumi:
analizēt motivācijas koncepcijas
izskaidrot sasniegumu motivācijas būtību, saistību ar cēloĦu
piedēvējuma (kauzālās atribūcijas) teoriju
• Izpētīt motivācijas modeĜus un paust savu personisko
attieksmi pret tiem
• analizēt motivēšanas paĦēmienus un saistīt tos ar reālo
situāciju izglītības iestādēs/ darba vietās.
Katram studentam pirms semināra ir jāiesniedz:
- motivācijas koncepciju analīze;
- sasniegumu motivācijas saistības ar cēloĦu
piedēvējuma teoriju analīze;
- savas personiskās attieksmes raksturojums par
dažādiem motivācijas modeĜiem;
- personiskās izpratnes apraksts par motivēšanas
paĦēmienu izmantošanu izglītības iestādēs/ darba
vietās.
2. Izzināt sasniegumu motivācijas ietekmi uz cilvēka pašcieĦas un
pašvērtējuma veidošanos.
Uzdevumi:
• raksturot cilvēka pašcieĦu un pašvērtējumu, to veidošanas
specifiku
• izskaidrot sasniegumu motivācijas un cilvēka pašcieĦas
mijattiecības.
Katram studentam pirms semināra jāiesniedz:
- pašcieĦas un pašvērtējuma raksturojums
- sasniegumu motivācijas un cilvēka pašcieĦas
mijattiecību izskaidrojums, paužot savu personisko
attieksmi un minot praktisku piemēru
•
•

Prasības KRP iegūšanai

Mācību pamatliteratūra

24

Eksāmens – 50%
Patstāvīgo darbu izpilde – 30 %
Aktīva piedalīšanās semināros – 20%
1.

Džeimsa M., Džongvorda D. Dzimis, lai uzvarētu. Mijiedarbību analīze
ar geštaltterapijas vingrinājumiem.- R.: Elpa, 1995.- 314 lpp.
2. Eriksons E. Identitāte: jaunība un krīze. – R.: Jumava, 1998. – 271 lpp.
3. Geidžs N., Berliners D. Pedagoăiskā psiholoăija.- R.: Zvaigzne ABC,
1999.- 662 lpp.
4. Goulemens D. Tava emocionāla inteliăence. Kāpēc tai mēdz būt lielāka
nozīme nekā IQ. – R.: Jumava, 2001. – 462 lpp.
5. Miėelsone I. Bērnu sasniegumu motivācijas un pašcieĦas veidošanās
savstarpējā mijiedarbība./Bērna identitātes veidošanās pirmsskolas
vecumā. Zinātnisko rakstu krājums. – Liepāja: LiePa, 2002. – 84.93.lpp.
6. Miėelsone I. Daži cilvēka sasniegumu motivācijas veidošanās
ietekmējošie faktori// Skolotājs 1/1999.
7. Miėelsone I. Sasniegumu motivācijas un pašcieĦas veidošanās
savstarpējā ietekme. // Skolotājs 1/2003.
8. Pikardā Ž.F. Biklā cilvēka lielā rokas grāmata. – R.: Preses nams, 1998.
9. Veilers P. Kreativitāte – tavas veiksmes atslēga. – R.: Jumava, 2001.253 lpp.
10. Veiksmes likums./ sast. M.Bankovičs. – R.: Kopsolī, 2001
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Mācību papildliteratūra

11. Borba M.( 1989). Esteem Builders ‘ Complete Program. – Publisher by
Jalmar Press. - 438 p.
12. Ivey A., Ivey M.(1999). Intentional Interviewing & Counseling.
Brooks/ Cole Publishing Company
13. Freire Paulo (1998). Pedagogy of Freedom.- Rowman &Littlefield
Publishers, Inc.
14. Naik A.(1999) Self esteem. Learn to believe in yourself!. – Hodder
Children’s Books a division of Hodder Headline Limited. – 144 p.
15. Naik A. (1999). Self esteem. Learn to believe in yourself! –Hodder
Children’s Books.
16. Santroc J.W.(1992) Life- Span Development. WMC Brown publisher.
17. Корнилова Т. Диагностика мотивации и готовности к риску. – М. :
Изд. Институт психологии РАН, 1997
18. Свергун О. Психология успеха, или как стать хозяином своей
жизни. – М.: АСТ – ПРЕСС, 1999
1. Ancāne G. Ēšana kā komunikācija un ēšanas traucējumi.// Psiholoăijas
Pasaule, 2004/05.- 18.- 23.lpp.
2. Ancāne G. ĖermeĦa un psihes saistība.//Psiholoăijas Pasaule, 2004/01.
– 38.- 43.lpp.
3. Ancāne G. Psihosomātiskie traucējumi un slimības.// Psiholoăijas
Pasaule, 2004/03.-44. – 49.lpp.
4. Balode L. Vecāku un bērnu emocionālā saikne – bērna pilnvērtīgas
attīstības priekšnoteikums.// Psiholoăija Mums. 2004, Nr.2 (4).- 25.-30.
lpp.
5. BērziĦa D. Skolotāj, kā lai piespiežu savu bērnu mācīties?//
Psiholoăijas Pasaule, 2004/01.-47.-50.lpp
6. Cihanoviča J. Kā izaugt laimīgam un veiksmīgam.//Psiholoăijas
Pasaule, 2003/07.- 44.-46.lpp.
7. IeviĦa I. Kad pusaudzi apciemo nelūgta viešĦa.// Psiholoăijas pasaule,
2004/03.-50.-55.lpp.
8. Krasovska D. Iepirkšanās motivācija.//Psiholoăijas Pasaule,2003/07. –
19.-23.lpp.
9. Nimroda M. Kognitīvi biheiviorālā terapija.//Psiholoăijas Pasaule,
2003/09.- 18.- 19.lpp.
10. Ozola E., I.Vindule CeĜā uz čučumižu.// Psiholoăijas Pasaule,
2004/05.- 12.-14.lpp.
11. Plaude A. Bailes un trauksme, to pārvarēšanas paĦēmieni.// Psiholoăija
Mums, 2004. Nr.3 (5).- 20.-24.lpp.
12. PupiĦš M. Mācību gads un bērna drošība.// Psiholoăijas Pasaule,
2003/09. – 48.-49.lpp.
13. Saglabāt pašcieĦu./ atb.par izdev. V.Semevics. - R.: Kopsolī, 1998. –
176 lpp.
// Psiholoăijas Pasaule
//Skolotājs

Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Ilze Miėelsone
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Kurss apstiprināts:
Pedagoăijas katedra
Protokola Nr. 3
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
Katedras vadītājs:
A.Līdaka
Paraksts
Paraksta atšifrējums

28.09.2007.
Datums
28.09.2007.
Datums
28.09.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

KRITISKĀ DOMĀŠANA
B
2

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds

Irina StrazdiĦa

Psiholoăijas katedra

Docente, Dr.psych.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

80
6
10

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

1–4P

Eksāmens
Nav nepieciešamas

Pedagoăiskā psiholoăija
Radīt izpratni par kritiskās domāšanas būtību, tās attīstīšanas
iespējām pedagoăiskajā procesā
1. Radīt izpratni par kritiskās domāšanas principu sistēmas
(ierosināšana, apjēgšana, refleksija) pielietošanu kritiskās
domāšanas attīstīšanā.
2. Apgūt prasmi efektīvi strādāt ar dažādiem izziĦas avotiem,
tekstiem.
3. Pilnveidot sadarbības iemaĦas grupā
1. Prasmes darbā ar zinātnisko psiholoăisko literatūru un ar
dažādiem informācijas avotiem.
2. Sociālā kompetence, sadarbības iemaĦas grupā
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Radīt izpratni par kritiskās domāšanas attīstības specifiku, tendencēm, veidiem. Mūsdienu augstākās izglītības
sistēmā svarīgi ir studentiem attīstīt tādas dzīves aktuālas prasmes kā uzĦēmība, kreatīva domāšana, prasme
strādāt komandā, analītiskās un organizatoriskās prasmes, tāda veidā paaugstinot savu potenciālo
konkurētspēju darba tirgū. Kritiskās domāšanas kursā attīstās kognitīvās (problēmas formulēšana,
klasificēšana, salīdzināšana, aizspriedumu analizēšana, secināšana, vērtēšana, analizēšana, sintezēšana u.c.),
sociālās, komunikatīvās prasmes (tolerance, prasme pieĦemt alternatīvus viedokĜus, prasme diskutēt u.c.), tā
ietver sevī gan racionālo, gan emocionālo aspektu. Kritiskā domāšana tiek pētīta kā specifisks vērtējoši
analītisks uz būtības noskaidrošanu virzīts domāšanas veids, kuru raksturo tādas iezīmes kā autonomija
(prasme domāt patstāvīgi, neatkarīgi, taču ar atbildības izjūtu par savu izvēli), refleksivitāte (prasme analizēt
gan domāšanas saturu, gan formas), kontekstuālisms (analizēt un vērtēt notikumus gan situācijas, gan sociāli
kulturālajos kontekstos), kā arī ieinteresētība (“cita izjūta”, attiecību veids, vēlme veidot dialogu,
solidarizēties). Attīstīta kritiskā domāšana palīdz risināt uzdevumus, formulēt secinājumus, aplūkot situācijas
no dažādiem skata punktiem, novērtēt iespējas, pieĦemt lēmumus un uzĦemties atbildību. Emocionāli
vērtējošā attieksme ir būtiski svarīga lēmumu pieĦemšanā, tā nosaka studentu domāšanas virzību
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās
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Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

1.Kritiskās domāšanas
principu sistēma mācību
satura apguvē.
Ierosināšanas,
apjēgšanas un refleksijas
fāzes loăiskais
pamatojums
2. Kritiskās domāšanas
stratēăiju apguve

3. Kopīgās mācīšanās
nosacījumi

4.Zināšanu novērtēšanas
metodes, to pielietojums

ApstākĜu radīšana kritiskajai domāšanai.
Studentu /skolēnu atbildība par kritisko
domāšanu (uzticēšanās, aktīva
iesaistīšanās, līdzdalība, klausīšanās).
Situācijas analīze

2
2

Lekcija
Seminārs

Klasiskās “Prāta vētras”, brīvā raksta,
esejas, piecrindes, kuba stratēăijas,
interaktīvās piezīmju sistēmas (INSERT),
daudzveidīgās jautāšanas izmantošanas
iespējas
Metodes diskusiju vadīšanai. Debates

2
2
2
2
2
2

Lekcija
Praktiskā nodarbība
Praktiskā nodarbība
Lekcija
Praktiskā nodarbība
Lekcija

Akadēmiskie pretstati
Prognozēšana, argumentēšana.
Līnijdiskusija.
Dubultā dienasgrāmata. Veselā salikšana
no daĜām.
Stundu paraugu demonstrējumi un analīze

2
2

Praktiskā nodarbība
Praktiskā nodarbība

2
2
2
6

Lekcija
Praktiskā nodarbība
Lekcija
Praktiskās nodarbības

Studenta patstāvīgais darbs
1. Kritiskās domāšanas principu sistēmas raksturojums, tās teorētiskais
pamatojums.
2. Efektīvas mācīšanās nosacījumi
3. Kritiskās domāšanas stratēăiju pielietošanas daudzveidība, to
efektivitātes pamatojums
4. Teksta atlase, apstrāde, izmantojot brīvo rakstu, esejas
5. Teksta atlase, apstrāde, izmantojot kuba stratēăiju, piecrindi
6. Teksta atlase, apstrāde, stundas plānošana, izmantojot INSERT
7.Daudzveidīgās jautāšanas pielietošana pedagoăiskajā procesā
8. Psiholoăijas stundas plānošana, izmantojot atbilstošas stratēăijas un
pamatojoties uz principu sistēmu (ierosināšana, apjēgšana, refleksija),
metodisko materiālu izstāde

Apjoms stundās
6
6
6
6
6
6
6
6

Prasības KRP iegūšanai

Nodarbības tiek organizētas interaktīvi. Pēc katras nodarbības
studenti raksta refleksīvu darbu par notikušo nodarbību. Rakstu
darbi divas reizes semestrī tiek vērtēti ar atzīmi.
Zināšanu novērtēšana:
• Piedalīšanās nodarbībās;
• Stundu plānu izstrādāšana, analīze;
• Atbilstošu tekstu atlase;
• Portfolio veidošana;
• Rakstisks pašvērtējums

Mācību pamatliteratūra

1. Baltušīte R. Skolotāja loma mācīšanās motivācijā.- R.: RaKa,
2006.
2. Rubene Z. Kritiskā domāšana studiju procesā.- R.: LU
Akadēmiskais apgāds, 2004.
3. Smits E. Paātrinātā mācīšanās klasē.- R.: Pētergailis, 2000.
4. Халперн Д. Критическое мышление.- С.-Пб: Питер Пресс,
2000.
5. Daudzveidīgi teksti: informatīvi teksti, vēstījuma teksti.
1. Kritiskās domāšanas treneru 8 rokasgrāmatas.- R.: SAC,2000.
Fišers R. Mācīsim bērniem domāt.- R.: RaKa, 2005.
2. Gailuma I. Kritiskās domāšanas attīstīšana informātikas
stundās// Skolotājs.- 2006.- Nr.4. – 83. – 90.lpp.
3. Paul R. McPeck’s mistakes// Teaching Critical Thinking.

Mācību papildliteratūra
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Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Dialogue and Dialectic. – Reutledge, New York, London,
1990, 131p
4. Sprenger Marilee. Differentiation through learning styles and
memory.- Thousand Oaks: Corwin Press, 2003.
5. Long Martyn. The Psychology of Education.- London: Routlege
Falmer, 2000.
6. Димнет Э. Искусство думать.– Минск: Попурри, 1996.
7. Клустер Д. Что такое критическое мышление// Перемена.
Международый журнал о развитии мышления через
чтение и письмо.– 2001 (4)– с.36.– 40.
1. Normatīvie akti un dokumenti / ISEC un struktūrvienību
nolikumi. - http://www.isec.gov.lv/
2. http://www.unesco.lv/custom/UNESCO-LNKstrategija.doc
3. http://infolit.unitecnology.ac.nz/readings/arts.html
4.
http://infolit.unitecnology.ac.nz/readings/thinking_to_lear
n.html
5. http://www.artcostacentre.com/
6. http://www.reading.org
7. The Reading Teacher. A Journal of Research-based
clasroom practice.- 2007.- 2008.
8. Перемена. Международый журнал о развитии мышления
через чтение и письмо.– 2001.- 2008.

Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

Irina StrazdiĦa
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Psiholoăijas katedra
Protokols Nr.1
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
Irina StrazdiĦa
Paraksts
Paraksta atšifrējums

30.08.2007.
Datums
30.08.2007.
Datums
30.07.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)

SVEŠVALODA (ANGěU VALODA)
B
KURSA AUTORI
Struktūrvienība
Amats, grāds
Svešvalodu katedra
Lektore, Mg.paed.
4

Vārds, uzvārds
Gunta Reinfelde
Kredītpunktu skaits

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

160
32

1–4P

Ieskaite (1.semestrī)
Eksāmens (2.semestrī)
Vidusskolas angĜu valodas līmenis

Valodniecība
Pilnveidot un padziĜināt zināšanas praktiskajā svešvalodā un
prasmes specialitātes tekstu lasīšanā
 Bagātināt vārdu krājumu un pilnveidot sarunu valodas
iemaĦas par mācību grāmatā paredzētajām tēmām
 Atkārtot, nostiprināt un paplašināt zināšanas gramatikā
 Veidot specialitātes tekstu lasīšanas un izpratnes iemaĦas un
prasmi komentēt izlasīto (termini, raksturīgās gramatiskās
konstrukcijas
 Strādāt pie visu valodas prasmju pilnveidošanas
Izveidotas prasmes oriăināltekstu lasīšanā un sapratnē, spēja runāt
par tekstā skartajiem jautājumiem, gramatiski pareizi formulējot
domu
AngĜu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Pilnveidot vidusskolā iegūtās zināšanas, bagātinot vārdu krājumu specialitātē, lai tālāk attīstītu valodas
lietošanas iemaĦas informācijas iegūšanai, lasot speciālitātes tekstus angĜu valodā. Spēt komentēt un diskutēt
par izlasīto un izteikt savas domas gramatiski pareizā valodā
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

It’s a Wonderful World

Grammar
Auxiliary verbs
Questions and Negatives
Short Answers
Vocabulary
Parts of Speech and Meaning
Speaking
My Wonders of the Modern World
Speciality texts
Grammar

8

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Praktiskās nodarbības

8

Prakstiskās nodarbības

Get Happy

196

Telling Tales

Doing the Right Thing

On the Move

I Just Love it!

The World of Work

Just Imagine

Present Tenses (Simple, Continuous –
Active, Passive)
Vocabulary
Sport and Leisure
Speaking
My Free Time Activities
Speciality texts
Grammar
Past Tenses (Simple, Continuous, Perfect –
Active, Passive)
Vocabulary
Art and Literature
Speaking
My Favourite Books and Films
Speciality texts
Grammar
Modal Verbs – obligation and permission
Vocabulary
Countries and Nationality Words
Speaking
Entertaining Foreign Friends
Speciality texts
Grammar
Future forms
Vocabulary
The Weather
Speaking
My Ideal Holiday
Speciality texts
Grammar
Questions with like
Verb patterns
Vocabulary
Food. Towns. People.
Speaking
Popular Food and Popular Places to Eat
Speciality texts
Grammar
Present Perfect vs. Past Simple – Active,
Passive)
Vocabulary
Phrasal verbs. Idioms.
Speaking
Interviewing someone about their Dream
Job
Speciality texts
Grammar
Conditionals. Time clauses.
Vocabulary
Adjectives and Modifying Adverbs
Speaking
What would you do with a Million Dollars
Speeciality texts

Studenta patstāvīgais darbs
Specialitātes tekstu lasīšana
Prasības KRP iegūšanai

8

Praktiskās nodarbības

8

Praktiskās nodarbības

8

Praktiskās nodarbības

8

Praktiskās nodarbības

8

Praktiskās nodarbības

8

Praktiskās nodarbības

Apjoms stundās
96

Visu praktisko nodarbību apmeklējums un darbu izpilde
Programmā plānotie patstāvīgie un pārbaudes darbi
 Patstāvīgā mājas lasīšana (specialitātes teksti)
197



Mācību pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Kursa autori:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

•

Sekmīgi izpildīti kontroldarbi
Sekmīgi nokārtota ieskaite un eksāmens

New Headway, Intermediate, John and Liz Soars, Oxford, 2004
English Grammar in Use, A Self-study Reference and Practice
Book for Intermediate Students, R. Murphy, Cambridge, 1998
How Children Learn, J.Holt, London
Understanding Difficult Children, 1999
Prospectuses from British Higher Educational Institutions 2006,
2007
Different sources (home reading, a student’s choice)
”Psychology Today” (Different Years)
www.she.co.uk
www.google.com

Gunta Reinfelde
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Svešvalodu katedra
Protokols Nr. 4
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
Larisa Petre
Paraksts
Paraksta atšifrējums

08.11.2007.
Datums
08.11.2007.
Datums
08.11.2007.
Datums

Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju
programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)

SVEŠVALODA (VĀCU VALODA)
B
KURSA AUTORI
Struktūrvienība
Amats, grāds
Svešvalodu katedra
Lektors
4

Vārds, uzvārds
Reinis Bahs
Kredītpunktu skaits

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

160
32

1–4P

Ieskaite, eksāmens
Vidusskolas vācu valodas līmenis

Valodniecība
Pilnveidot un padziĜināt zināšanas praktiskajā svešvalodā un
prasmes specialitātes tekstu lasīšanā
 Bagātināt vārdu krājumu un pilnveidot sarunu valodas
iemaĦas par mācību grāmatā paredzētajām tēmām
 Atkārtot, nostiprināt un paplašināt zināšanas gramatikā
 Veidot specialitātes tekstu lasīšanas un izpratnes iemaĦas un
prasmi komentēt izlasīto (termini, raksturīgās gramatiskās
konstrukcijas
 Strādāt pie visu valodas prasmju pilnveidošanas
Izveidotas prasmes oriăināltekstu lasīšanā un sapratnē, spēja runāt
par tekstā skartajiem jautājumiem, gramatiski pareizi formulējot
domu
Vācu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Pilnveidot vidusskolā iegūtās zināšanas, bagātinot vārdu krājumu specialitātē, lai tālāk attīstītu valodas
lietošanas iemaĦas informācijas iegūšanai, lasot specialitātes tekstus vācu valodā. Spēt komentēt un diskutēt
par izlasīto un izteikt savas domas gramatiski pareizā valodā
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Erwachsenenbildung

Begründen
Beurteilen
Nebensätze mit weil
Infinitiv mit zu
Berichten
Geschichten erzählen
Nebensätze mit dass
Präteritum

8

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Praktiskās nodarbības

8

Praktiskās nodarbības

Lernpsychologie

199

Körperteile, Gesundheit

Reisen, Urlanb

Wohnformen

Eine europäische Region
Essgewohnheiten,
Frühstück
Eigenschaften von
Personen/Schen

Nach dem Befinden fragen
Ratschläge geben
Modalverben
Indirekte Rede
Gefallen, Mißfallen ausdrücken
Informationen erfragen
Personalpronomen
Verben mit D- und A - ergänzungen
Über Wohnung
Wohnformen sprechen
Präpositionen mit D und D/A
Meinungen äußern, vergleichen
Konjunktionen
e –Mail schreiben
Nebensätze, Hauptsätze
Etwas beschreiben
Adjektivdeklination

Studenta patstāvīgais darbs
Specialitātes tekstu un dažādu tekstu lasīšana

8

Praktiskās nodarbības

8

Praktiskās nodarbības

8

Praktiskās nodarbības

8

Praktiskās nodarbības

8

Praktiskās nodarbības

8

Praktiskās nodarbības

Apjoms stundās
96

Prasības KRP iegūšanai

Visu praktisko nodarbību apmeklējums un darbu izpilde.
Programmā plānotie patstāvīgie un pārbaudes darbi:
 Patstāvīgā mājas lasīšana (specialitātes teksti);
 Sekmīgi izpildīti kontroldarbi;
 Sekmīgi nokārtota ieskaite un eksāmens

Mācību pamatliteratūra

1. Eurolingua Deutch 2., Cornelsen Verlag Berlin, 1998.
2. 2. Lehr – und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Dreyer,
Schmidt Max Hueber Verlag, 2002.
3. Grundstufen – Grammatik, Monika Reimann, Max Hueber
Verlag 2004.
4. Sporta spēĜu vārdnīca (latviešu –angĜu – vācu – krievu), (prof.
Ulda Švinkas visp. red.) R. Latvijas Sporta Ped. akadēmija,
2004.
1. Havald Ohlendorf
2. Umwelt und Geseleschaft
3. Inter Nationes, Bonn 1996.
www.google.de

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autori:
Kurss apstiprināts:

Reinis Bahs
27.02.2008.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Svešvalodu katedra
Protokols Nr. 4
28.02.2008.
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums

Katedras vadītājs:

Larisa Petre
Paraksta atšifrējums

Paraksts

•

28.02.2008
Datums

Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju
programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)

PSIHOLOĂIJAS MĀCĪŠANAS METODIKA
B
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Psiholoăijas katedra
Lektore, Mg.paed., Mg.psych.
4

Vārds, uzvārds
Ērika Gintere
Kredītpunktu skaits

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 –
maăistra; 7- doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

160
16
16

1- 4 P
Ieskaite, eksāmens
Pedagoăija, psiholoăija

Pedagoăiskā psiholoăija
Nodrošināt nākošajiem psiholoăijas skolotājiem nepieciešamās
psiholoăijas mācīšanas metodikas apguvi
Sekmēt izpratnes veidošanos par psiholoăijas mācību metodiku,
veicinot radošās mācīšanās prasmes, skolas sociālpsiholoăisko
vidi,mācēt pielietot un dažādot metodes
Nākamo profesionāĜu pašizpratne par skolas sociālo vidi, mācību
procesu un mācību standartiem, nākamo skolotāju kompetenci un
prasmi izvēlēties metodes praktiskajā darbībā
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Studenti apgūst iemaĦas, gūst izpratni par zināšanu pielietošanu praksē, par pedagoăiski didaktiskajiem
principiem, mācību metožu atbilstošu izvēli un pielietojumu, izpratni par mācību modeĜiem. Mācību procesa
raksturojums, interaktīvais mācīšanās process, mācību metožu struktūra, interaktīvās mācību metodes.
Iepazīstināšana ar psiholoăijas mācīšanas programmu, mērėiem, uzdevumiem. Studentu kompetences
pielietojums praktiskajā darbībā
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

1. Iepazīstināšana ar
psiholoăijas mācību
metodikas programmu
2.Mācību procesa
raksturojums, mācību
procesa struktūra
3.Mācību metožu
klasifikācija pēc izziĦas
darbības organizēšanas
paĦēmieniem

Apjoms
stundās

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

Pedagoăiskie didaktiskie principi un to
pielietošana praksē. Analīze un secinājumi

14

3 lekcijas
4 semināri

Skolas sociālpsiholoăiskā vide, Izpratne,
analīze

14

4 lekcijas
3 semināri

Mācību metožu klasifikācija pēc
zināšanu avotiem.
Mācību metožu pielietojums, to dažādība.
Mācību metožu struktūra: metožu maiĦas
principi, faktori, kuri nosaka metodes
izvēli

14

3 lekcijas
4 semināri

201

4. Interaktīvās mācību
metodes

Instrukcija par „ledus laušanu”,
kooperatīvais un grupu darbs, ,,Prāta
vētra”, diskusija, spēle kā metode,
modelēšana

5. Pedagoăiskā ētika

Studenta patstāvīgais darbs
Sagatavot mācību metodi psiholoăijas stundai, veidojot analīzi pēc
dotajiem kritērijiem
Analizēt ar interaktīvo metožu pielietojumu saistītās problēmas un
pozitīvos aspektus
Stundu plānošana, analīze. Sadarbība un mijiedarbība skolas mācību
procesā

14

4 lekcijas
3 semināri

8

2 lekcijas
2 semināri
Apjoms stundās

32
32
32

Prasības KRP iegūšanai

Obligāta piedalīšanās nadarbībās 75%, piedalīšanās semināros,
patstāvīgo darbu izstrāde. Ieskaite un eksāmens - tests

Mācību pamatliteratūra

1.Geidžš, N.L., Berliners, D.C.Pedagoăiskā psiholoăija.- Rīga:
Zvaigzne ABC, 1999.
2.Pedagoăiskā doma ASV un Lilbritānijā.- R.: Zvaigzne, 1991.
3. Rubana I. Mācīties darot.- Rīga: RaKa, 2004.
4. Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati.- Rīga: RaKa, 2001.
5. Podeli D. Educational Psychology.- New York:Coursevise.
European Psychologist, 2007.
Breakwell G.M., Hammond S., Fife-Schaw C.Research methods
in psychology.- 2000.
www.hhpub.com/journals/ep LPA bibliotēkas datu bāzes EBSCO,
PROQUEST, LETONICA
New_york: Guilford Press, 1999.

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Kursa autors:
Paraksts
Kurss apstiprināts:

Ē. Gintere
Paraksta atšifrējums

01.11.07.
Datums

Psiholoăijas katedra
Protokola Nr.3
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.

Katedras vadītājs:
Paraksts

I. StrazdiĦa
Paraksta atšifrējums
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01.11.07.
Datums

01.11.07.
Datums

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)

PEDAGOĂISKĀ PSIHOLOĂIJA
B
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Psiholoăijas katedra
Lektore, Mg. psych.
1

Vārds, uzvārds
Vija Zēlerte
Kredītpunktu skaits

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

40
4
4

1–4P

Eksāmens
Vispārīgā psiholoăija

Psiholoăija, izglītības psiholoăija
attīstīt studentu izpratni par psiholoăiskajām likumsakarībām
pedagoăiskajā procesā un veicināt viĦu kā topošo skolotāju
koncepcijas veidošanos
1.Sniegt studentiem zināšanas par būtiskākajiem pedagoăisko
procesu ietekmējošajiem psiholoăiskajiem faktoriem.
2.Dot iespēju studentiem izvērtēt dažādas pedagoăiskas situācijas,
meklējot veiksmīgākos risinājumus, labāk apzināties savas
darbības mērėus un prognozēt rezultātu
Studenti pratīs pielietot pedagoăiskās psiholoăijas
teorētiskās atziĦas mācību un audzināšanas procesā.. Studenti
informāciju iegūst lekcijās, lasot patstāvīgi literatūru, piedaloties
semināros. Studenti mācās izprast pedagoăiskās psiholoăijas
likumsakarības, to saistību ar mācīšanās procesu, personības
attīstību.
Mācību laikā studenti patstāvīgi veic praktiskus uzdevumus, kuri
labāk Ĝauj tiem saskatīt teorijas saistību ar praksi. Studenti raksta
pašvērtējuma testus, kuri Ĝauj tiem pārliecināties par apgūtās
informācijas izpratni
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursā tiek apgūtas tēmas par pedagoăiskās psiholoăijas mērėiem un metodēm, pedagoga personības ietekmi
uz viĦa profesionālo darbību, mācīšanās motivācijas nozīmi, koncepcijām, veidošanas nosacījumiem un ar to
saistītajām problēmām, mācīšanās teorijām, efektīva mācīšanās procesa nodrošinājumu, veiksmīgas pedagoga
un audzēkĦu savstarpējās saskarsmes veidošanu, uzvedības problēmu iemesli un korekcijas iespējas
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

1. Ievads

Pedagoăiskās psiholoăijas mērėi un
metodes.
Psiholoăijas jēdzieni un principi.

2

203

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
lekcija

2.tēma.Pedagoga
personība, ka viens no
galvenajiem veiksmīgu
pedagoăisko procesu
ietekmējošajiem
faktoriem
3.tēma. Motivācija un
mācīšanās

4.tēma Mācīšanās
teorijas dažādu skolu
aspektā

5.tēma Efektīva mācību
procesa nodrošinājums

6. tēma Veiksmīgas
pedagoga un skolēna
savstarpējās sadarbības
veidošanas iespējas

Pētīšanas metožu izvēle.
Pētījumos iegūto rezultātu pielietojums
praksē.
Jēdziens par mācību uzdevumiem,
mērėiem un saturu
A.Adlera atziĦas par individuālo dzīves
stilu, tā veidošanās nosacījumi, izpausmes
un ietekme uz pedagoga profesionālo
darbību.
Pedagoga emocionālā inteliăence,tās
komponenti un nozīme pedagoăiskajā
procesā
Motivācijas nozīme, koncepcijas, pozitīvas
mācīšanās motivācijas veidošanās nosacījumi
un stratēăijas.
Jēdziens par kauzālo atribūciju.
Pigmaleona efekts – tā būtības un ietekmes
sfēras.
Iekšējā un ārējā motivācija.
Stimulu kontrole un pastiprinājumu
pielietojums.
Frustrācija un motivācija.
Mācīšanās motivācijas veidošanas iespējas
specifisku problēmu gadījumā ( paaugstināts
skolēnu trauksmes līmenis, iemācītā
bezspēcība, mācīšanās traucējumi)
Biheiviorālās mācīšanās teorijas (klasiskā
nosacījuma refleksu veidošana, asociatīvā
mācīšanās, operanto refleksu veidošana)
Pastiprinājuma pielietojums.
Sociālās iemācīšanās teorija, sociālās
iemācīšanās priekšnoteikumi, uzvedības
modelēšana, pašregulācija.
Dž.Brunera kognitīvās iemācīšanās teorija .
IzziĦas modeĜi stratēăijas,.
Informācijas apstrādes modeĜi.
Metakognīcija.
Problēmsituācijas

Jēdziens par kognitīvo stilu .
Afektivitātes un kognitivitātes savstarpējā
saistība.
Psiholoăiskie nosacījumi skolēna mācīšanās
efektivitātes paaugstināšanai: ieradumi, kas
traucē būt efektīvam mācīšanās spēju testi
Uzvedības problēmas izpratne un
risinājumi.
R.Dreikursa atziĦas par uzvedības
problēmu būtību

Studenta patstāvīgais darbs
1. Studenti patstāvīgi sagatavo referātu par tēmu: Emocionālā
inteliăence tās veidošanā un nozīme

2

lekcija

4

lekcija, praktiskie
darbi

4

lekcija, praktiskie
darbi

2

seminārs

2

seminārs

Apjoms stundās
6

2. Katrs students izpēta konkrētu problēmu, kura traucē pozitīvas
mācīšanās motivācijas veidošanos, apraksta to teorētiski un
izstrādā darbības plānu tās risinājumam

6

3. Izplānot un izveidot konspektu vienai nodarbībai, kur pamatā
būtu problēmpieeja mācīšanās procesā un pastiprinājumu
metodes praktiskais pielietojums.

6

204

4. Apkopot jaunākos pētījumus pasaulē un Latvijā par
pedagoăiskās psiholoăijas jautājumiem.

6

70% lekciju un semināru apmeklējums, ieskaitīti patstāvīgie darbi
un sekmīgi nokārtots eksāmens

Prasības KRP iegūšanai

1.

Mācību pamatliteratūra

1.

Mācību papildliteratūra

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Geidžs N.L , Berliners D.C. Pedagoăiskā psiholoăija. – R.:
Zvaigzne ABC, 1999.
Balsons M. Kā izprast klases uzvedību. – Lielvārde: Lielvārds,
1995.
Goulmens D. Tava emocionālā inteliăence. – R.: Jumava, 2001.
Skola visiem. Palīgs pedagogiem, psihologiem un vecākiem. R.:
SAC, 2002.
Špalleka R. Palīdzība maziem haotiėiem. – R.: Nordik, 2003.
Anita E. Woolfolk, Lorraine McRune- Nicolich, 1990.
Educational psychology for teachers.
Improoving the quality of teaching and learning: an Australian
case study – The PEEL project.Edited by John R Baird and Jan J
Mitchell, Melbourne, Victoria: Monash University PrinterY
1997.
Кривцова С.В. Тренинг : Учитель и проблема дисциплини.
Генезис, 1997.

LPA bibliotēkas elektronisko resursu datu bāzes
SCOPUS,Britanica, Proquest,SAGE, Alise

Kursa autors:

2007.08.06.
Datums
Kurss apstiprināts:
2007.08. 06.
Datums
Katedras vadītājs:
I. StrazdiĦa
2007. 08. 06.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju
programma)
Paraksts
Psiholoăijas katedra
Katedra
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V.Zēlerte
Paraksta atšifrējums
Protokola Nr. 9

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

IEVADS SPECIĀLAJĀ PEDAGOĂIJĀ
B
1

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds

Dina Bethere

Pedagoăijas katedra

Lektore, M. A.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

40
4
4

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

1-4P

Ieskaite ar atzīmi
Vispārīgā pedagoăija, vispārīgā un attīstības psiholoăija

Pedagoăija
Nodrošināt iespējas pilnveidot topošo skolotāju profesionālās
prasmes skolēnu ar speciālajām vajadzībām izglītības programmas
īstenošanā, akcentējot psiholoăijas skolotāja profesionālās
kompetences aspektu
1.Iepazīstināt studentus ar speciālās integratīvās pedagoăijas
teorētiskajām un praktiskajām atziĦām.
2.Pilnveidot studentu zināšanas par vispārizglītojošo mācību
iestāžu funkciju paplašināšanas iespējām.
3.Pilnveidot studentu zināšanas par demokrātiskām pedagoăiskā
darba metodēm.
4.Veicināt studentu savstarpējo komunikāciju un praktiskās
pieredzes apmaiĦu
Zināšanas par tradicionālajām un aktuālajām tendencēm speciālās
pedagoăijas teorijas un prakses attīstībā. Zināšanas par speciālo
vajadzību psiholoăiski pedagoăiskajām izpausmēm. Izpratne par
kompetento speciālistu komndas funkcijām speciālo vajadzību
izpausmju reducēšanā. Prasme komunicēties un sadarboties ar
bērniem ar speciālajām vajadzībām un viĦu ăimenēm.
latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Aktivizējoties skolēnu ar speciālajām vajadzībām pedagoăiskās integrācijas procesam, tiek paplašinātas
jebkura skolotāja funkcijas minēto aktivitāšu veicināšanā. Studiju programmas saturā ir iekĜauta informācija
par fundamentālajām nostādnēm, aktuālajām tendencēm speciālās pedagoăijas un izglītības prakses attīstībā.
SaskaĦā ar šīm tendencēm tiek akcentētas bērnu speciālās vajadzības izglītības procesa nodrošināšanā.
Īstenojot studju kursa programmu, tiek nodrošinātas iespējas apgūt zināšanas par speciālo vajadzību
psihosociālajām pazīmēm, iegūt izpratni par to izpētes metodēm un prasmes efektīvai sadarbībai ar bērniem ar
speciālajām vajadzībām un to ăimenēm
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās
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Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

Ievads

1. Speciālā pedagoăija kā
zinātne, tās interešu un
terminu skaidrojums
Bērni ar speciālām
vajadzībām, viĦu statuss,
attīstības perspektīvas un
izglītošanās iespējas
Latvijā

3. Integratīvā un
iekĜaušanas pedagoăija kā
speciālās pedagoăijas
attīstības tendences.

Studiju kursa programmas realizācijas
nosacījumi
Studiju kursa programmas saturs
1.1. Zinātnes darbības virzieni
1.2. Speciālās pedagoăijas kategorijas
1.3. Speciālās pedagoăijas zinātniskais
pamatojums
1.3. Bērni ar garīgās attīstības
traucējumiem
1.4. Mācīšanās grūtību cēloĦi un izpausmes
1.5. Bērni ar sensorajiem traucējumiem.
1.6. Bērni ar kustību traucējumiem
1.7. Multifunkcionālo traucējumu
identificēšana problemātika
3.1.Bērnu ar speciālām vajadzībām
pedagoăiskā integrācija un ielkĜaušana, kā
sociālās integrācijas aspekts
3.2.Pedagoăiskās
integrācijas
priekšnoteikumi un to radīšana Latvijā
3.3. Ăimenes, kas audzina bērnus ar
speciālajām vajadzībām

1

pārrunas

2

teorētiskās lekcijas,
seminārs, kolikvijs

6

teorētiskās lekcijas,
seminārs, darbs grupās,
situācijas modelēšana un
analīze, padziĜināta
situācijas analīze

2

teorētiskās lekcijas,
seminārs, darbs grupās

4. Konsultēšana speciālajā
izglītībā

4.1. Kooperatīvās konsultēšnas pamati
4.2. Konsultāciju plānošana un realizācija

4

seminārs, darbs grupās,
situācijas modelēšana un
analīze, problēmstudijas

6. Studiju kursa noslēgums
un izvērtēšana

Apgūto zināšanu un prasmju izvērtēšana

1

pārrunas

Studenta patstāvīgais darbs

Apjoms stundās

1. Speciālā pedagoăija kā zinātne, tās interešu un terminu skaidrojums.
Individuālais darbs: speciālās literatūras apguve, sagatavošanās kolikvijam
2. Bērni ar garīgās attīstības traucējumiem
Individuālais darbs: speciālās literatūras apguve
Darbs grupās: referātu sagatavošana, mācību nodarbību vērošana un
izvērtēšana speciālajās izglītības iestādēs
3. Bērni ar redzes traucējumiem
Individuālais darbs: speciālās literatūras apguve, sagatavošanās testam
Darbs grupās: referātu sagatavošana
4. Bērni ar dzirdes traucējumiem
Individuālais darbs: speciālās literatūras apguve, sagatavošanās pārbaudes
darbam
Darbs grupās: referātu sagatavošana

2

5. Bērni ar kustību traucējumiem
Individuālais darbs: speciālās literatūras apguve, sagatavošanās testam
Darbs grupās: referātu sagatavošana, diskusija par video informāciju
6. Integratīvā pedagoăija kā zinātne, tās terminu skaidrojums un pētāmo
problēmu loks
Individuālais darbs: speciālās literatūras apguve, sagatavošanās diskusijai par
sociālās un pedagoăiskās integrācijas jēdzienu izpratni
Bērni ar speciālām vajadzībām pedagoăiskā integrācija, kā sociālās integrācijas
sastāvdaĜa
Individuālais darbs: speciālās literatūras apguve, sagatavošanās diskusijai par
bērnu ar speciālām vajadzībām pedagoăiskās integrācijas procesa saturu un
attīstību dažādās valstīs

2

2

2
2

4

6

Darbs grupās: referāta saatavošana par integrācijas procesa norisi
dažādās valstīs
7. Bērnu ar speciālajām vajadzībām ăimenes situācija
Individuālais darbs: speciālās literatūras apguve
Darbs grupās: diskusija par tēmu, tikšanās un intervija ar vecāku atbalsta
grupas pārstāvjiem

Prasības KRP iegūšanai

4

80% nodarbību apmeklējums, aktīva piedalīšanās praktiskajās
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nodarbībās, patstāvīgo darba rezultātu prezentācijas
1.

Mācību pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Apmācības kurss personālam garīgi atpalikušu bērnu un jauniešu
iestādēs/ K. Grunevalda red.- R.: Zvaigzne ABC, 1994
2. Baka, A. Grunevalds K. Grāmata par aprūpi.- R.: Preses nams, 1998
3. Bethere, D. Latvijas sabiedriskās organizācijas personām ar
speciālajām vajadzībām: mācību līdzeklis.-Liepāja: LiePa, 2001
4. LiepiĦa, S. Garīgi atpalikušo bērnu psiholoăija.-R.: Zvaigzne, 1991
5. LiepiĦa, S. Speciālās skolas skolēnu ar garīgās attīstības
traucējumiem pedagoăiski psiholoăiskais raksturojums.- R.:
Zvaigzne, 1991
6. Mācīšanās traucējumi: no A līdz Z/ R. CimdiĦa red.- R.: RaKa, 1998
7. Rehabilitācijas principi cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. –R.:
Latvijas kristīgās medicīnas un ăimenes centrs, 1995
8. Rehabilitācijas principi dažādos vecuma posmos –R.: Latvijas
kristīgās medicīnas un ăimenes centrs, 1995
9. Rehabilitācijas principi cilvēkiem ar kustību traucējumiem. –R.:
Latvijas kristīgās medicīnas un ăimenes centrs, 1995
10. Sabiedrībai par nedzirdību: viĦi dzīvo klusumā.– R.: LNS, 2000
11. Rehabilitācijas principi cilvēkiem ar redzes traucējumiem. –R.:
Latvijas kristīgās medicīnas un ăimenes centrs, 1995
12. Ziemele, L. Īss ieskats tiflopedagoăijā. –R.: Zvaigzne ABC, 1994.
13. Bach, H. Geistigbehindertenpaedagogik.- Berlin, 1993
14. Integration veraendert die Schule.- Hamburg, 1993
15. Advances in Special Edukation.- London, 1993
1. Никитина, М. И. Специальная педагогика.- М.: Смысл, 2001
2. Справочник по психологии и психиатрии детского и
подросткового возраста.- С- Петербург: Питер, 2001
3. Bleidick, U. Kognitive Stoerungen. Tuebingen, 1988
4. Enziklopädie der Sonderpädagogik, der Heilpädagogik und ihrer
Nachbargebiete/ Hrg. Dupuis, G. Berlin: Edition Marhold, 1992
5. Heimlich, U. Integrative Paedagogik. Stuttgart: Kohlhammer, 2003
6. Mutzeck, W. Kooperetive Beratung – Eine Zusatzqualifikation fuer
Lehrkraefte
an
integrtiv
arbeitenden
sonderpaedagogischen
Foerderzentren
und
Beratungsdiensten.
Grām.:
Mohr,
H
(zusammengestestellt). Integration veraendert Schule. Hamburg: Felhaus
Verlag.
Skolotājs, Behindertenpaedagogik, Дефектология

Kursa autors:

Dina Bethere
Paraksta atšifrējums

Paraksts
Kurss apstiprināts:

Pedagoăijas katedras
Protokola Nr. 3
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.

Katedras vadītājs:

Anita Līdaka
Paraksta atšifrējums

Paraksts

28.09.2007.
Datums
28.09.2007.
Datums
28.09.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums

AUDZINĀŠANAS TEORIJA UN METODIKA
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Pedagoăijas katedra
Asoc.profesore, Dr.paed.
B
2

Vārds, uzvārds
Anita Līdaka
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 –
maăistra; 7- doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

80
8
8

1–4P
Eksāmens
Vispārīgā pedagoăija

Pedagoăija
Veicināt studentu pedagoăisko kompetenču veidošanos
audzināšanas procesa realizācijai skolā
1. Veidot priekšstatu par audzināšanas procesu un tā realizācijas
iespējām.
2. Attīstīt studentu prasmes un iemaĦas audzināšanas darbības
veikšanai skolā.
3. Sekmēt attieksmju kā audzināšanas satura realizāciju un
pilnveidošanos
• Formulēt audzināšanas mērėi un uzdevumus.
• Apzināties savus audzināšanas principus.
• Izstrādāt savu audzināšanas sistēmu.
• Izvēlēties piemērotas audzināšanas metodes un audzināšanas
darbības organizēšanas formas, pamatot to efektivitāti.
• Veikt skolēnu personības attīstības izpēti.
• Pārbaudīt audzināšanas darbības prasmes skolas praksē
Latviešu

Kursa valoda

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju kurss sniedz iespējas studentiem gūt pamatzināšanas par audzināšanas procesu, tā īpatnībām dažādos
vecumos, veido iemaĦas un prasmes audzināšanas darbības organizēšanai un realizācijai skolas pedagoăiskajā
procesā
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Audzināšanas procesa
būtība un galvenās
likumsakarības

•

•

Apjoms
stundās

Audzināšana un personības pozīcijas
veidošanās. Vērtīborientāciju
veidošanās process, tā sociāli
ekonomiskā, politiskā, nacionālā un
reăionālā nosacītība.
Audzināšanas procesa raksturojums,
209

2

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Lekcija

•

Audzināšanas saturs un
principi.

•
•

Ăimenes un skolas
sadarbība.

•
•
•

Audzināšanas mērėa
problēma.

•
•

Audzināšanas darbība.

•
•

Audzināšanas metodes.

•

•
Alternatīvās
audzināšanas sistēmas.

•

Personības apziĦas
veidošanās.

•
•
•

Audzināšanas darbības
metodikas priekšmets..

•
•
•

Personības tikumiskā
pilnveide.
Brīvā laika problēma
audzināšanas procesā..

•
•
•

•

likumsakarības, dinamiskā struktūra un
īpatnības.
Attieksmes kā audzināšanas darbības
priekšmets. Attieksmju būtība un
struktūra. Attieksmju īpatnības dažādu
vecumu bērnu grupās. Sadarbība un
mijiedarbība kā attieksmju izpausmes.
Audzināšanas
principu
jēdziens,
sistēma, to raksturojums.
Audzināšanas procesa stratēăijas un
saturs.
Ăimenes loma audzināšanas procesā.
Ăimenes un skolas sadarbības formas.
Vecāku pedagoăiskās izglītošanas
process, tā saturs un formas
Audzināšanas mērėu raksturojums
vēsturiskā skatījumā.
Demokrātiskas sabiedrības
audzināšanas mērėi un uzdevumi.
Audzināšana kā mērėtiecīgs, dabisks
process. Audzināšanas un mācīšanas
savstarpējās sakarības.
Audzināšanas darbības organizācijas
formas. Audzināšanas rezultāta
problēma pedagoăiskajā darbībā.
Audzināšanas metodes jēdziens.
Audzināšanas līdzekĜi. Metožu atkarība
no audzināšanas mērėa, principiem,
satura, skolēnu vecuma un
individuālajām īpatnībām, sociālās
pieredzes apguves pakāpes.
Metožu klasifikācija. Audzināšanas
metodes izvēle.
M.Montesori, R.Šteinera, S.Frenē
pedagoăiskās sistēmas. To nozīme
audzināšanas procesa pilnveidē
mūsdienu skolās.
Personības pasaules uzskata un
tikumiskās pozīcijas veidošanās.
Pilsoniskā audzināšana kā patriotisma
un nacionālās pašapziĦas attīstītāja.
Reliăiskā audzināšana un tās
realizācija izglītības sistēmā.
Audzināšanas darbības metodika kā
pedagoăijas sastāvdaĜa.
Audzināšanas darbības metodikas
nozīme skolotāju profesionālajā
sagatavošanā.
Audzināšanas pasākuma konspekts, tā
izstrādes pedagoăiskās pamatprasības.
Dzimumaudzināšana.
Tikumiskā izglītošana.
Brīvā laika jēdziens pedagoăijā.
Sociālo audzināšanas institūtu
daudzveidība, to audzinošais
potenciāls.
Brīvā laika organizācijas saturs, darba
formas, problēmas.
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2

Seminārs

2

Lekcija

2

Seminārs

2

Lekcija

2

Seminārs

2

Lekcija

2

Seminārs

2

Lekcija

2

Seminārs

2

Lekcija

2

Seminārs

2

Lekcija

•
Personības attīstības
pilnveide.

•
•

Skolotājs- viens no
audzināšanas darbības
subjektiem.

•
•
•

Literatūras apskats

•

Skautu, gaidu un mazpulku
organizāciju struktūra un darbības
principi
Estētiskās audzināšanas nozīme
personības veidošanās procesā.
Veselīgs dzīves veids un ar to saistītās
audzināšanas problēmas.
Skolotāja personības humānā virzība.
Saskarsme audzināšanas procesā.
Klases audzinātāja darbības funkcijas.
Jaunāko audzināšanas atziĦu analīze
un izvērtēšana

Studenta patstāvīgais darbs
Audzināšanas principu jēdziens, sistēma, to raksturojums.
(sagatavošanās semināram)
Audzināšanas metodes, to būtība un klasifikācija. (sagatavošanās
semināram)
Audzināšanas mērėu raksturojums vēsturiskā skatījumā. (Semināra
vadīšana par tēmu)
Pilsoniskā audzināšana, tās būtība un realizācijas iespējas audzināšanas
procesā. (Semināra vadīšana par tēmu)
Reliăiskā audzināšana un tās realizācija izglītības sistēmā. (Semināra

2

Seminārs

2

Lekcija

2

Seminārs

Apjoms stundās
2
2
2
4
4

vadīšana par tēmu)

Veselīgs dzīves veids un ar to saistītās audzināšanas problēmas.
(Semināra vadīšana par tēmu)
Tikumiskā izglītošana. (Semināra vadīšana par tēmu)
Dzimumaudzināšana. (Semināra vadīšana par tēmu)

Estētiskā audzināšana, tās risināšanas iespējas audzināšanas darbībā.

4
4
4
4

(Semināra vadīšana par tēmu)

Jaunākās literatūras lasīšana. (Semināra vadīšana par tēmu)

18

Prasības KRP iegūšanai

Mērėtiecīga sagatavošanās un aktīva darbība semināros, semināra
vadīšana par izvēlēto tēmu, jaunākās literatūras par audzināšanas
tematiku lasīšana, grāmatas anotācijas izstrāde, savas audzināšanas
sistēmas izstrāde, prezentācija un aizstāvēšana

Mācību pamatliteratūra

Špona A. Audzināšanas teorija un prakse.- Rīga: RaKa, 2001.
Zelmenis V. Īss pedagoăijas kurss.- Rīga, Zvaigzne, 1991.
Zelmenis V. Pedagoăijas pamati.- Rīga: RaKa, 2000.
Žukovs L. Ievads pedagoăijā.- Rīga: RaKa, 1997.
Brīlmeiers A. Vara un autoritāte audzināšanā.- Rīga: LU,
1998.
• Brīlmeiers A. Veidot skolu ar prieku.- Rīga: LU, 1998.
• Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas.- Rīga: Zvaigzne ABC,
1998.
• Students J.A. Vispārīgā paidagoăija.- Rīga: RaKa, 1998.
• Амонашвили Ш. Размишление о гуманной педагогике.Москва, 1996.
Žurnāla ”Skolotājs” publikācijas par audzināšanas jautājumiem.
Zinātnisko konferenču rakstu krājumi.
•
•
•
•
•
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Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

A.Līdaka
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Pedagoăijas katedra
protokolaNr. 3
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
A.Līdaka
Paraksts
Paraksta atšifrējums
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07.09.2007.
Datums
28.09.2007.
Datums
28.09.2007.
Datums

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums

ETNOPSIHOLOĂIJA
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Psiholoăijas katedra
Asistente, Mg.paed.
B
2

Vārds, uzvārds
Diāna OĜukalne
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

80
8
8

1–4P

Eksāmens
Psiholoăija

Etnopsiholoăija
Attīstīt studentu izpratni par tautām un to kultūru psiholoăiskajām
īpatnībām un veicināt viĦu koncepcijas veidošanos
• Sniegt zināšanas par etnopsiholoăiju, tās atziĦām.
• Attīstīt studentiem prasmes pielietot teorētiskās zināšanas
reālās dzīves situācijās
Studiju rezultātā studenti:
• Izpratīs etnopsiholoăijas būtību un nozīmi.
• Pratīs izvērtēt rasu un etniskās stratifikācijas cēloĦus
un izpausmes.
• PadziĜinās zināšanas par dažādu tautu saskarsmes
īpatnībām.
• Izpratīs kultūru atšėirību nozīmi savstarpējā
mijiedarbībā.
• Pratīs atpazīt un izvērtēt etniskos stereotipus savā un
citu attieksmē.
• Pratīs izvērtēt savu darbību saskaĦā ar teoriju.
• Spēs veidot un pielietot savus mācību materiālus.
• Pratīs praktiski pielietot teorētiskās zināšanas
profesionālajā darbībā un reālās dzīves situācijās
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Studentiem tiks sniegtas zināšanas par dažādu tautu kultūrām, savstarpējo attiecību īpatnībām dažādās sociālās
grupās, etnosu rašanās un attīstības mehānismiem, etnosa eksistences priekšnoteikumiem, dažādu tautu
etniskajiem simboliem, etniskajiem aizspriedumiem, stereotipiem, diskrimināciju, etnocentrismu u.c., kā
rezultātā spēs šīs zināšanas spēs praktiski pielietot
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

1. Etnopsiholoăija, tās

Apakštēma

Apjoms
stundās

Etnosa psihiskā būtība, kā tā veidojusies,
212

2

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Lekcija, seminārs

pēc kādām psiholoăiskajām
likumsakarībām; etnopsiholoăijas pētījumu
priekšmets, uzdevumi un metodes, saistība
ar citām zinātnēm.

jēdzieni un nozīme.

Rasu un etniskās stratifikācijas rašanās
nosacījumi. Tautu savstarpējo attiecību
attīstības tipi un etapi. Koloniālisms.
Etniskās minoritātes.

2.Tautu savstarpējās
attiecības.

Individuālie un grupu simboli. Etniskie
simboli, to dažādība: žesti, grupu darbības;
pozitīvi un negatīvi simboli. Simboli kā
etniskās piederības atpazīšanas līdzekĜi.
Etnisko simbolu pārĦemšana un to maiĦa.

3. Etniskie simboli.

4.Kultūra un psihiskie
procesi

5. Etniskie stereotipi un
aizspriedumi.

Kultūra un uzvedības bioloăiskie pamati.
Uztveres, apziĦas, intelekta, emociju un
izziĦas īpatnības dažādās kultūrās.

Etnisko stereotipu dažādība, to galvenās
funkcijas. Etnisko stereotipu veidošanās
motīvi un nosacījumi. Stereotipu rašanās
mehānismi. Aizspriedumu rašanās iemesli.
Aizspriedumu sekas un līmeĦi. Agresija
dažādu tautu kultūrās.

Personības pašapziĦa un tās struktūra.
Etniskā pašapziĦa un tās struktūra un
funkcijas. Etniskā “Es-koncepcija”.

6. Etniskā pašapziĦa.

Etnocentrisms un starpgrupu attiecību
sociālā
psiholoăija.
Etnocentriskās
ideoloăijas struktūra. Sociālās identitātes
teorija. Etniskā identitāte un etnocentrisms.
Etnocentrisms kā aizsardzības mehānisms.
Etnocentrisma mazināšana

7. Etnocentrisms.

6

Lekcija, seminārs,
praktiskā nodarbība

8

Lekcija, seminārs,
praktiskā nodarbība

2

Lekcija, seminārs

8

Lekcija, seminārs,
praktiskā nodarbība

2

Lekcija

4

Lekcija, seminārs

Studenta patstāvīgais darbs
•
•
•
•

Patstāvīgais darbs – studenti patstāvīgi sagatavo tēmu: „Etnoss”
Patstāvīgais darbs – studenti grupās gatavo ziĦojumus par dažādu
tautu etniskajiem simboliem.
Patstāvīgais darbs – studenti paši sagatavo referātu par tēmu:
„Etniskā pašapziĦa un grupas vienotība.”
Patstāvīgais darbs – studenti patstāvīgi sagatavo tēmu:
„Etnocentrisma mazināšana”

Prasības KRP iegūšanai
Mācību pamatliteratūra

Apjoms stundās
12
12
12
12

Piedalīšanās nodarbībās, patstāvīgi darbu izpilde, eksāmens
1.
2.
3.
4.
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Apine I. Ievads etnopsiholoăijā. – R.: Zvaigzne ABC, 2001. – 102
lpp.
Мацумото Д. Психология и культура. Современные
исследования. – СПб.: ПРАЙМ – ЕВРОЗНАК, 2002. – 416 С.
Налчаджан А.А. Этнопсихология. - СПб.: Питер, 2004. – 381
с.:ил.
Платонов Ю.П. Основы этнической психологии: учебное

пособие. – СПб.: Речь, 2003. – 452 с.
Современная этнопсихология. Хрестоматия. Под ред.
А.Е.Тараса. – Мн. Харвест, 2003. – 368 с.
6. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Психологические законы
поведения человека в социуме. – СПб.: ПРАЙМ –
ЕВРОЗНАК, 2002. – 560 С.
7. Лебедева Н.М. Социальная психология этнических миграций.
– М.: Просвещениеб 1993. – 806 с.
8. Садохин А.П. Этнология. – М.: Рипол классик, 2000. – 187 с.
Starptautisks zinātnisks žurnāls: Культурно-историческая психология,
elektroniskā adrese: http://flogiston.ru/magazine/culthistpsy
5.
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www.psychologytoday.com
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

D.OĜukalne
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Psiholoăijas katedra
Protokola Nr. 1
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
I.StrazdiĦa
Paraksts
Paraksta atšifrējums

30.08.2007.
Datums
30.08.2007.
Datums
30.08.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)

SOCIĀLI PSIHOLOĂISKAIS TRENIĥŠ
B
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Psiholoăijas katedra
Lektore, Mg.psych., Mg.paed.
2

Vārds, uzvārds
Ērika Gintere
Kredītpunktu skaits

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 –
maăistra; 7- doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

80
8
8

1–4P
Ieskaite
Psiholoăija

Saskarsmes psiholoăija
Paaugstināt studentu psiholoăisko kultūru, optimatizēt nākošo
speciālistu psiholoăisko sagatavotību, izpratni par saskarsmes
likumsakarībām
Sniegt zināšanas par verbālās un neverbālās saskarsmes
mehānismu, attīstīt prasmes studentiem saskarsmes situācijās
imitējot tās. Prast noteikt cilvēka uzvedību pēc ārējiem
mehānismiem
Nākamo profesionāĜu pašizpratne par saskarsmes
likumsakarībām, psiholoăiskajiem aspektiem, un pēc kursa
apgūšanas, mācēt veidot veiksmīgu saskarsmi sociālajā vidē
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Piedaloties saskarsmes treniĦā, studentu zināšanas balstās uz saskarsmes un sociālās psiholoăijas
modeĜa, saskarsmes būtība un tās struktūra individuālajā un grupu darbā, piedalīties pārliecināšanas
metodikas treniĦā, prast pamatot likumsakarības, izprast saskarsmes vadību. Iespējamie konflikti
pedagoăiskajā darbā, risināšanas metode
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

8

1.Verbālās un
neverbālās saskarsmes
būtība.

2. Saskarsmes
mijiedarbības procesi
starpersonu attiecībās
un grupā.

2.1. Kognitīvi biheiviorālā metodika.
2.2. Saskarsmes psiholoăiskie aspekti.
2.3. Diskusiju metodes psiholoăiskie
aspekti.
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8
8

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
2 lekcijas
2 semināri

2 lekcijas
2 semināri
2 lekcijas
2 semināri

3.Vērtību sistēmas un
kultūras hierarhija
starppersonu attiecībās.

3.1. Izpratne par procesu.
3.2. AudzēkĦi ar saskarsmes spēju
traucējumiem.

4

1 lekcija
1 seminārs

4. Konfliktsituācijas
iespējamie risinājumi.

4.1. Skolēnu un skolotāju saskarsme.
4.2. Iespējamie konflikti pedagoăiskajā
darbā, risināšanas metodes mācību procesā

4

1 lekcija
1 seminārs

Studenta patstāvīgais darbs
Sagatavot patstāvīgā darba analīzi pēc dotajiem kritērijiem, analizējot
ar to saistītajām problēmām saskarsmes situācijās

Apjoms stundās
48

Prasības KRP iegūšanai

Obligāta piedalīšanās nodarbībās, patstāvīgā darba izpilde.

Mācību pamatliteratūra

1.Geidžs N.L., Berliners. Pedagoăiskā psiholoăija.- Rīga:
Zvaigzne ABC, 2000.
2.Podell D. Educational Psychology.- New York: Coursevise,
2000.
3.Henson J., Kenneth B. Educational Psycology for Effective
Teaching.- New York: Belmont, 1999.
4.Holopova G. Personības individuālās īpatnības un saskarsme.D.: DPU, 1994.
1.European Psychologist, 2007.
2. Psiholoăijas vārdnīca.- Rīga.: Mācību grāmata, 1999.
3. Frankls V. Cilvēks satura meklējumos.(kriev val.Moskva.)1980.
4. Balsons M. Kā izprast klases uzvedību.- Lielvārde: Lielvārds,
1995.
5. Rean., Kolominskij J. SociaĜnaja pedagogičeskaja psiholoăija.SPTB.:piter, 1999.
6.Kārnegī D.Kā iegūt draugus un iepatikties cilvēkiem.-R.2000.
7.Videomateriāls „Noslēpumi”, 2007.
www.hhpub.com/journals/ep
New-York:Guilford Press, 1999.
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Kursa autors:
Paraksts
Kurss apstiprināts:

Ē. Gintere
Paraksta atšifrējums

30.08.07.
Datums

Psiholoăijas katedra
Protokola Nr.1
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.

Katedras vadītājs:
Paraksts

I. StrazdiĦa
Paraksta atšifrējums
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30.08.07.
Datums

30.08.07.
Datums

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

KURSA NOSAUKUMS
KURSA AUTORS

Vārds, uzvārds
Silvija ZAĖE
Statuss (A, B, C daĜa)

Struktūrvienība
Pedagoăijas katedra
B

Kredītpunktu skaits

1

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

40

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

Amats, grāds
Docente, Dr.paed.

4
4

1–4P

Ieskaite
A daĜa

Pedagoăija/ sociālā pedagoăija
Pedagoga profesionālās kvalifikācijas pilnveide
1.Iepazīstināt ar ANO Bērna tiesību konvencijas (BTK) būtību,
izprast tās saturu.
2. Saskatīt iespējas BTK satura salīdzināšanai ar Latvijas
likumdošanu, tās izvērtēšana.
3. Gatavot studentus, topošos pedagogus patstāvīgai dzīvei
demokrātiskā sabiedrībā, pirlirtojot praktiskajā darbībā gūtās
starptautisko dokumentu zināšanas un atziĦas
Apgūtas zināšanas vīriešu un sieviešu (zēnu un meiteĦu)
psiholoăiskajās atšėirībās un apgūtas prasmes izprast klienta
dzimuma ietekmēto iespējamo domāšanas veidu, uztveri un rīcību
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kurss „Bērna tiesību aizsardzība” sniedz studentiem ieskatu par ANO Bērna tiesību konvencijas (BTK)
izveidi, saturu, tajā pausto atziĦu aktualitāti pasaulē un Latvijā. BTK satura realizācijas pedagoăiskie aspekti
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma
1. Bērns kā sociāla būtne gadsimtu
gaitā.
2. ANO Cilvēktiesību deklarācija.
3. ANO BTK būtība, saturs
4. ANO BTK garantijas

Apakštēma

4.1. Civiltiesību nodrošināšana
4.2. Politisko tiesību nodrošināšana.
4.3. Ekonomisko tiesību
nodrošināšana.
4.4. Sociālo tiesību nodrošināšana.
4.5. Tiesību uz kultūru nodrošināšana

5. ANO BTK saistība ar Latvijas
likumdošanu.
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Apjoms
stundās

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

2
2

Lekcija
Seminārs

2
2

Lekcija
Lekcija

2

Seminārs

6. BTK prasību neievērošanas
sekas Latvijā

7. Bērnu ar īpašām vajadzībām
tiesības, to ievērošana pasaulē,
Latvijā
8. ANO BTK un pedagoăiskā
prakse

6.1. Sabiedrības attīstība un
nepilngadīgo sociālās problēmas.
6.2. Nepilngadīgo likumpārkāpumi.
6.3. Nepilngadīgo narkomānija,
toksikomānija.
6.4. Bērnu seksuālā izmantošana
6.5. Nepilngadīgo prostitūcija

8.1. Darbs ar sabiedriskām
institūcijām un sabiedrību.
8.2. Darbs ar pedagoăisko kolektīvu
8.3. Darbs ar bērnu vecākiem
8.4. Darbs ar bērniem

Studenta patstāvīgais darbs
Izstudēt, izprast konvencijas tekstu.
Salīdzināt konvencijas prasības ar Latvijas likumdošanu.
Izstrādāt konspektu un nodrošināt tā realizāciju par BTK atklāsmi
(darba formu, metodes students izvēlas pats)

2

Seminārs

2

Praktiskā nodarbība

Apjoms stundās
8
8
8

Prasības KRP iegūšanai

Teorētiskā kursa apguve.
Brīvi orientēties dokumentu saturā.
Iepazītsināt kursa biedrus ar praktiskās darbības pieredzi.
Konkrētā uzdevuma izpilde: prasme teorētiskās zināšanas pielietot
praksē

Mācību pamatliteratūra

1. ANO Bērna tiesību konvencija.
2. Lomanova F. Tavas tiesības un pienākumki. – SIA
„Izglītības soĜi”., 2002. I daĜa (302 lpp.), II daĜa (252 lpp.)
3. Nacionālie ziĦojumi par Bērna tiesību aizsardzības
stāvokli Latvijā

Mācību papildliteratūra
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Kursa autors:
Kurss apstiprināts:

Katedras vadītājs:

•

S.Zaėe
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Pedagoăijas katedra
Protokols Nr. 3
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola
Nr.
A.Līdaka
Paraksts
Paraksta atšifrējums

27.09.2007.
Datums
28.09.2007.
Datums
28.09.2007.
Datums

Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju
programmā
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Vārds, uzvārds
Vija Zēlerte
Kredītpunktu skaits

PSIHOLOĂIJAS PĒTNIECISKĀS METODES
B
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Psiholoăijas katedra
Lektore, Mg. psych.
3

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

120
12
12
netiek plānots
1- 4 P

Eksāmens
Vispārīgā psiholoăija, attīstības psiholoăija

Psiholoăija, Eksperimentālā psiholoăija
Sniegt zināšanas par psiholoăiskās izpētes metodēm, to
pielietojumu, datu ievākšanas, analīzes un interpretācijas
principiem. Tiek veicinātas studentu praktiskās iemaĦas izvēlēties
pētījumam nepieciešamās metodes, veikt individuālu un frontālu
izpēti, protokolēt iegūtos rezultātus un veikt datu apstrādi un
analīzi
1.Iepazīstināt studentus ar psiholoăijas pētniecības metodēm, to
Kursa uzdevumi
pielietojuma iespējām.
2. Iepazīstināt studentus ar pētnieciskā darba specifiku, ētikas
principiem
Studenti pratīs pielietot attīstības psiholoăijas teorētiskās atziĦas
Kursa rezultāti (apgūstamās
reālajā dzīvē. Studenti informāciju iegūst lekcijās, lasot patstāvīgi
kompetences)
literatūru, piedaloties semināros. Studenti mācās izprast psihiskās
attīstības izmaiĦas, kritiskos periodus cilvēka dzīvē, vides nozīmi
cilvēka attīstībā. Studenti mācās lietot attīstības psiholoăijā
pielietojamās pētīšanas metodes, analizēt, interpretēt iegūtos
rezultātus.
Mācību laikā studenti patstāvīgi veic praktiskus uzdevumus, kuri
labāk Ĝauj tiem saskatīt teorijas saistību ar praksi. Studenti raksta
pašvērtējuma testus, kuri Ĝauj tiem pārliecināties par apgūtās
informācijas izpratni
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kurss ietver sevī jautājumus par psiholoăiskās izpētes galvenajām vadlīnijām, par psiholoăijas izpētes metožu
daudzveidību, mērāmajām pazīmēm. Intelekta testu izveides pamatprincipi un to pielietojuma sfēras, to
specifika. Strukturētie personības testi un aptaujas, projektīvie personības testi, karjeras izvēles testi, dzīves
kvalitātēs mērījuma testi, uzvedības vērtēšanas procedūras
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma
Apakštēma
Apjoms
Veids (lekcijas,
stundās
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
1.Ievads
Psiholoăiskās izpētes pielietojums.
6
2 lekcijas
Psiholoăiskās izpētes metodes.
1 seminārs
Psiholoăiskās izpētes dokumentēšana,
atskaites noformēšana
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2. Kontakta veidošana
psiholoăiskai izpētei.

3. Novērošana.

4. Intelekta testi

Sadarbības līgumi, atĜaujas. Testēšanas
ētiskie aspekti. Prasības psihologam,
metodikām, testēšanas vides
iekārtojumam.

6

1 lekcija
2 semināri

Uzmanības, emocionālo stāvokĜu, citu
atsevišėu uzvedības stāvokĜu novērošana.
Strukturētas intervijas.
Reivena neverbālā intelekta tests. Vudkoka
–Džonsona kognitīvo spēju tests, Vekslera
intelekta skala

6

1 lekcija
2 praktiskie darbi

6

2 lekcijas
1 praktiskais darbs

8

2 lekcijas
2 praktiskie darbi

5. Atsevišėu kognitīvo
spēju testi.

1. Landolta gredzeni. Priekšmetu

6. Apdāvinātības,
interešu un sasniegumu
testi.
7 .Personības testi.

2. Testi karjeras izvēlei

8

2 lekcijas
2 praktiskie darbi

3. Aizenka tests, sasniegumu motivācijas

4

1 lekcija
1.praktiskais darbs
1 lekcija

izslēgšana. Pastarpinātās
iegaumēšanas tests.

tests.
8. Uzvedības novērtējuma
procedūras.

Uzvedības modeĜu novērojuma
2
kritēriji
9. Projektīvie testi.
Nepabeigtie teikumi. Piktogrammas
2
1 praktiskais darbs
Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās
Studenti veic izpēti ar konkrētām metodikām, analizē un interpretē
72
iegūtos rezultātus
70% lekciju un semināru apmeklējums, ieskaitīti patstāvīgie darbi
Prasības KRP iegūšanai
un sekmīgi nokārtots eksāmens
1. Raščevska. Psiholoăisko testu un aptauju konstruēšana un
Mācību pamatliteratūra
adaptācija.- R.: RaKa, 2005.- 281 lpp.
2. Brown F.G. (1983) Principles of Educational and
Psychological tesing. N.Y.
3. Анастази А.; Убрина С. (2002) Психологическое
тестирование. Санкт-Петербург
4. Бодалев А.А. ; Сещлин В.В. (2000.) Общая
психодиагностика. Санкт-Петербург
5. Болотова А.К. ; Макарова И.В. (2001.) Прикладная
пихология. Москва.
6. Куликов Л.В. (2001.) Психологическое исследование.
Санкт-Петербург
7. Рогов Е.И.(1995.) Настольная книга практического
психолога воброзовании. Москва.
LPA bibliotēkas elektronisko resursu datu bāzes SAGE,
Periodika, interneta resursi un citi
PROQUEST, BRITANICA, ALISE
avoti
Kursa autors:
V.Zēlerte
2007-02-28
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Kurss apstiprināts:
Psiholoăijas katedra
Protokola Nr.6
2007.22.02
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes
Datums
protokola Nr.
Katedras vadītājs:
I. StrazdiĦa
22.02.2007.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju
programma)
Mācību papildliteratūra
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

STUDIJU DARBS
B
3

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Psiholoăijas katedras docētāji

Psiholoăijas katedra

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

120

Amats, grāds
Mg.psych., Dr.psych.

120

1–4P

Ieskaite ar atzīmi 2., 4., 6. semestrī
studiju kursi pedagoăijā, psiholoăijā, metodoloăijā un zinātniski
pētnieciskajās metodēs pedagoăijā un psiholoăijā
Pedagoăija, psiholoăija
Attīstīt un pilnveidot studentu patstāvīgā pētnieciskā darba
izstrādes prasmes

Kursa uzdevumi

PadziĜināt studentu profesionālās zināšanas izvēlētajā nozarē.
2. Apgūt pētnieciskās darbības pamatprasmes.
3. Iepazīt zinātnisko darbu izstrādes procesu un metodoloăiju

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

PadziĜinātas un nostiprinātas zināšanas noteiktā pedagoăijas un/
vai psiholoăijas jomā. Prasme veikt zinātniskās literatūras
teorētisko analīzi, plānot un veikt pētījumu, pētījuma rezultātu
analīzi
Latviešu

Kursa valoda

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
1. kursā studiju darbs sastāv no tēmas vai problēmas teorētiskā apraksta. Studiju darba tēmas izpētes mērėis 1.
kursa studentam – attīstīt un pilnveidot prasmi strādāt ar zinātnisko literatūru, iegūt iemaĦas strukturēt un
izklāstīt pētāmo materiālu pēc tēmas.
Studiju darba tēmas izstrādes mērėis 2. kursā – attīstīt kritiskās analīzes un zinātnisko teoriju novērtējuma
iemaĦas, prasme salīdzināt dažādas teorētiskās pieejas, koncepcijas, jēdzienus, izklāstīt savu personīgo
viedokli par pētāmo problēmu. Saturs studiju darbam 2. kursā – teorētisko koncepciju un zinātnisko virzienu
analīze. 3.kursā studenti plāno un izstrādā praktiskā pētījuma programmu par pētījuma tēmu. Studiju darba
tematus izstrādā un apstiprina Psiholoăijas katedra. Studiju darbs tiek izstrādāts zinātniskā vadītāja vadībā. Tā
apjoms – 15 lpp. (minimums) datorrakstā, neskaitot pielikumu
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Studiju darba struktūra

Apakštēma

•
•
•
•

Apjoms
stundās

Titullapa
Satura rādītājs
Ievads (bez cita īpaša nosaukuma)
Literatūras apskats (ar šādu
nosaukumu un bez kārtas numura)
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48

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Individuālās
konsultācijas ar studiju
darba vadītāju

•

•

•
•

Satura izklāsts (studiju darba
pamatdaĜas – teorētiskā un
praktiskā; pamatdaĜu nodaĜas un
apakšnodaĜas, secinājumi pēc
katras apakšnodaĜas un nodaĜas).
Secinājumi (par visu darbu
kopumā – darba mērėa sasniegšanu
un/vai hipotēzes pierādīšanu vai
noliegšanu).
Izmantoto avotu un literatūras
saraksts
Pielikumi

Studenta patstāvīgais darbs
Studiju darbu (I,II,III) patstāvīga izstrāde

Apjoms stundās
72 – no tām
1.kursā - 24 stundas;
2.kursā -24 stundas;
3.kursā - 24 stundas

Prasības KRP iegūšanai

Izstrādāts, iesniegts Psiholoăijas katedrā un aizstāvēts studiju
darbs

Mācību pamatliteratūra

Studiju darbu rakstīšana un noformēšana. Metodiski norādījumi
LPA studentiem.- Liepāja, 2004.

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

LPA bibliotēkas elektronisko resursu datu bāzes SAGE,
PROQUEST, BRITANICA, ALISE

Irina StrazdiĦa
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Psiholoăijas katedra
Protokola Nr.1
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
I.StrazdiĦa
Paraksts
Paraksta atšifrējums

30.08.2007.
Datums
30.08.2007.
Datums
30.08.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

IEVADS STUDIJĀS
B
1

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Irina StrazdiĦa
Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

Amats, grāds

Psiholoăijas katedra
40
4
4

Docente, Dr.psych.

1–4P

Ieskaite ar atzīmi
Nav nepieciešamas

Iepazīstināt studentus ar studiju programmas „Psiholoăijas
skolotājs“ specifiku, mērėiem, uzdevumiem, saturu, studiju
procesa organizāciju un profesionālajiem un akadēmiskajiem
rezultātiem. Sekmēt studentu savstarpējo sadarbību studiju procesā
1. Izprast studiju darba atšėirību, salīdzinot ar mācīšanos.
Kursa uzdevumi
2. Izprast studiju programmas „Psiholoăijas skolotājs“ saturu,
organizāciju, aktualitāti.
3. Novērtēt patstāvīgo studiju nozīmi.
4. Iepazīt LPA piedāvātos intelektuālos un materiālos resursus
studiju programmas „Psiholoăijas skolotājs“ ietvaros.
5. Apgūt prasības studiju darbu noformēšanā
Izpratne par studiju procesu, studiju procesa organizāciju.
Kursa rezultāti (apgūstamās
Izpratne par skolotāja darba specifiku, par reglamentējošiem
kompetences)
dokumentiem pedagoăiskā darba nodrošināšanai.
Sociālā kompetence
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Augstākās izglītības sistēma Latvijā. Studiju procesa nodrošināšana akadēmijā. Pārbaudes formas akadēmijā un
vērtēšanas sistēma. LPA bibliotēka un tās sniegtie pakalpojumi. Studentu zinātniskā darba organizācija un plānošana.
Zinātniskās pētniecības būtība un pētījuma metodoloăijas pamati. Pētnieciskā procesa gaita un tā organizācija. Pētījumam
nepieciešamās informācijas ievākšanas metodes: dokumentu izpēte, aptaujas metode, ekspertu metode, novērošana.
Zinātniski pētnieciskā darba struktūra, tā izpildes un noformēšanas prasības. Zinātniski pētnieciskā darba prezentācija un
tās sagatavošana

Tēma

Iepazīšanās ar studentu
grupu
Augstākās izglītības
sistēma Latvijas
Republikā.
Augstskolu un studiju
programmu akreditācija.
Psiholoăijas skolotāja
studiju programmas

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Apakštēma
Apjoms
stundās

Grupas saliedēšanas aktivitātes

2

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Praktiskā nodarbība

Studiju procesa uzbūves principi LPA.
Reăistrācija studijām. Kursu apjoms, to
dalījums pēc izvēles brīvības. Kredītpunkti,
to atbilstība studiju darba apjomam.
Lekciju saraksts. Kontaktstundas un
studenta patstāvīgais darbs. Lekcijas,
semināri, praktiskās nodarbības - kopīgais

2

Lekcija
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bloki, realizācija LPA.
LPA un Pedagoăijas
fakultātes struktūra un
iekšējā pārvaldība

Nodarbība LPA
bibliotēkā
Studentu zinātniskā
darba organizācija un
plānošana

un atšėirīgais. Patstāvīgie rakstu darbi
(referāts, eseja u.tml.) Pārbaudes testi.
Pedagoăisko prakšu organizēšana.
Pārbaudījumi un vērtēšanas sistēma..
Vērtēšanas kritēriji. Sesija, atkārtoti
eksāmeni. Akadēmiskais gads.
Akadēmiskais parāds. Studiju programmā
nodarbinātais akadēmiskais personāls.
Kvalitātes vadības sistēma
Darbs ar teorētisko literatūru. Konspekts,
citāti. Literatūras saraksta izveide. Studenta
un pasniedzēja sadarbība studiju procesā.
Darbs internetā. Plaăiātisma problēmas.
Studiju darba izstrāde. Darba grupu
izveides priekšnosacījumi. Zinātniski
pētniecisko darbu tēmu prezentācija
Bibliotēkas darba specifikas izzināšana.
Iepazīšanās ar LPA datu bāzēm
Studiju darbs, bakalaura darbs.
Zinātniskā darba mērėis, uzdevumi, pētījuma
bāze, metodes. Hipotēze, tās būtība un
formulējuma īpatnības. Patstāvīgā pētnieciskā
darba noformējums (literatūras saraksts,
atsauces, citāti). Darba anotācija.
Zinātniskā teksta uzbūves un stilistikas
īpatnības. Terminu un svešvārdu izmantojums
zinātniskajā tekstā.
Patstāvīgā darba aizstāvēšana. Recenzija,
atbildes uz recenzenta jautājumiem. Diskusijas
veidi un formas

Iepazīšanās ar LPA
institūcijām galvenajā
ēkā un satelītēkās
Studenta patstāvīgais darbs
1. Refleksija par studiju procesa organizāciju LPA
2. Refleksija par darba iespējām ar bibliotēkas datu bāzēm
3.Refleksija par zinātniski pētnieciskā darba organizāciju un plānošanu
4. Refleksija par LPA institūcijām, darbību tajās

Prasības KRP iegūšanai
Mācību pamatliteratūra

2

Lekcija

2
2

Lekcija
Praktiskā nodarbība

2

Lekcija

2

Praktiskā nodarbība

2

Praktiskā nodarbība

Apjoms stundās
6
6
6
6

Piedalīšanās kontaktnodarbībās. Iepazīšanās ar studiju procesu
reglamentējošiem dokumentiem, LPA struktūrvienībām
1. LR Augstskolu likums
2. LPA akadēmiskās un profesionālās studijas reglamentējošie
dokumenti
3.Skolotāja profesijas standarts

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:

Irina StrazdiĦa
22.02.2007.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Kurss apstiprināts:
Psiholoăijas katedra
Protokola Nr. 6
22.02.2007.
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola
Datums
Nr.
Katedras vadītājs:
Irina StrazdiĦa
22.02.2007.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums

PEDAGOGA ĒTIKA
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B
1

Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds

Rita Ozola

Pedagoăijas katedra

Lektore, mg.paed.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

40
3
5

Vārds, uzvārds

1–4P

Ieskaite ar atzīmi
Vispārīgā pedagoăija, A daĜa
Ētika, A daĜa

Pedagoăija / Vispārīgā pedagoăija
Nostiprināt zināšanas par pedagoăijas pamatjēdzieniem; gūt
zināšanas par pedagoăiskās ētikas būtību, tās lomu sabiedrībā;
sniegt ieskatu cilvēku tikumisko attiecību izpratnē un vērtēšanā,
lai veiksmīgāk izdarītu morālo izvēli pedagoga profesionālo
pienākumu veikšanā pedagoăiskajā procesā
Veicināt pedagoga profesionālās ētikas un pedagoăiskās etiėetes
Kursa uzdevumi
normu apguvi un veidot prasmes tās pielietot profesionālajā
darbībā pedagoăiskajā praksē un rakstot zinātniskos darbus
Studenti nostiprina zināšanas par pedagoăiskās darbības veidiem;
Kursa rezultāti (apgūstamās
iegūst prasmi novērtēt morāles normu ievērošanu dažādās
kompetences)
pedagoăiskās situācijās; nostiprina prasmi publiski uzstāties
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
”Pedagoga ētikas” kurss veidots, balstoties uz iepriekš apgūto pedagoăijas studiju kursu un ētikas kursu bāzes,
lai studenti varētu saskatīt kopsakarības par apgūto šajos kursos un tās saistīt ar pedagoga ētiku un morāli.
Teorētiskais materiāls, mijoties ar praktisko, veido studentiem prasmes un radošu pieeju pedagoga
profesionālajai darbībai
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma
Apakštēma
Apjoms
Veids (lekcijas,
stundās
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
1.Pedagoăiskā darbība

Pedagoăiskās darbības veidi un tās
veikšanai nepieciešamās prasmes.

2

Lekcija

2. Profesionālā ētika

2.1. Profesionālās ētikas būtība, mērėis.
Profesionālās ētikas jēdzieni.
2.2. Profesionālās ētikas kodeksi, to
nepieciešamība un veidošanas īpatnības.

2

Lekcija

2

Praktiskā nodarbība.

2

Seminārs

3.2. Ētiska uzvedība un ētisko normu
pielietojums pedagoăiskajā saskarsmē.
Pedagogu ētikas kodekss

2

Praktiskā nodarbība

3.3..Etisko stilu būtība. Ētiskie stili

2

Lekcija

3.Ētiskās vērtības
pedagoga darbā. Ētiskie
stili.

3.1.Pedagoăiskās ētikas priekšmets un
uzdevumi. Pedagoga darba ētikas principi.
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profesionālajā pedagoăiskajā darbībā
Runas īpatnības, mīmika un žesti, ārējais
4
Seminārs
izskats un pedagoga apăērbs, mēra izjūta,
pedagoăiskais takts, klausīšanās maniere
Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās
1.Literatūras un interneta avotu izpēte par profesionālās ētikas
6
jautājumiem.
2. Iepazīties ar vismaz trīs ārvalstu skolotāju Ētikas kodeksiem, salīdzināt 3
ar Latviju.
3.Sagatavot ziĦojumu par novērojumiem un dažādām pedagoăiskām
3
situācijām prakses laikā saistībā ar pedagoga ētikas normām.
4. Uzrakstīt referātu par pedagoga ētikas jautājumiem, izmantojot žurnālā 12
„Skolotājs” gūtās atziĦas un personisko pieredzi
Semināru un praktisko nodarbību apmeklējums, patstāvīgā darba
Prasības KRP iegūšanai
uzdevumu izpilde, sekmīga ieskaites nokārtošana
Dubkēvičs L., Ėestere I. Saskarsme. Lietišėā etiėete. – R.,
Mācību pamatliteratūra
2003.
KuzĦecova A. Profesionālās ētikas pamati. : R.: RaKa, 2004.
Lejniece Z. Ētika pedagoga darbā. – R.: RTU, 2005.
Milts A. Saskarsmes ētika. – R.: Zvaigzne ABC, 2004.
Sīle V. Medicīnas ētikas pamatprincipi. – R.: Zinātne, 1999.
Augškalne I. Antoloăija ētikā. – R.: RaKa. 2001.
Mācību papildliteratūra
4.Ētiėete pedagoăiskajā
darbībā.

Ētika / Lasmanes S., Milta A., RubeĦa A. red. - R.: Zvaigzne, 1995. - 255
Ipp.
Ētikas vārdnīca / Koka I. red. R.: Avots, 1987. - 276 Ipp.
Fromms Ē. Mīlestības māksla. - R.: Jumava, 1994. - 159 Ipp.
Grudulis L. Tikumiskais ideāls // Ētika: Teorija, problēmas. - R.
1985. -121.-180 Ipp.
Lejniece Z. Pedagogs un tā loma auditorijas vadīšanā. - R., 1999.
Meikšāne Dz. Psiholoăija mums pašiem. - R.; RaKa, 1998. - 166 Ipp.
Milts A., Burane K., Rocēna L, TiltiĦa I. Praktiskā ētika. Skolotāja
grāmata 5.-7.kl. R.: J.Rozes apgāds, 1998. - 120 Ipp.
Omarova S. Cilvēks runā ar cilvēku. - R., 1994.
Omarova S Cilvēks dzīvo grupā. - R., 1995.
Veics V. Uzvedības un saskarsmes kultūra. - R., 1996.
Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē. - R., 1999.
Dažādu profesiju ētikas kodeksi.
Materiāli plašsaziĦas līdzekĜos.
Žurnāls „Skolotājs”.

Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
R.Ozola
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Kurss apstiprināts:
Pedagoăijas katedra
Protokola Nr.7
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
Katedras vadītājs:
L.Latsone
Paraksts
Paraksta atšifrējums

10.12.2007.
Datums
10.12.2007.
Datums
10.12.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)

226

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)

STATISTIKA
B
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Matemātikas un informātikas Lektore, Mg.paed.
katedra
Asistente, Mg.sc.educ.
Psiholoăijas katedra

Vārds, uzvārds
Dina Barute
Diāna OĜukalne

Kredītpunktu skaits

2

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

80
8
8

1–4P

Ieskaite ar atzīmi
nav nepieciešamas

Iepazīstināt studentus ar:
1) statistikas pamatjēdzieniem;
2) matemātisko statistiku un to metožu pielietojumu;
3) iegūto rezultātu interpretēšanu.
Apgūt sekojošas iemaĦas un prasmes:
1) iegūto datu ranžēšana un reprezentēšana;
2) statistisko raksturlielumu aprēėināšana un interpretēšana;
3) matemātiskās statistikas metožu pielietošana pētījumu analīzē;
4) veikt datu apstrādi, izmantojot statistisko datu apstrādes paketi
SPSS 11.5.
Jāapgūst prasmes un iemaĦas statistikas datu ieguvei un apstrādei

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

Latviešu
KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)

Statistikas loma un galvenie uzdevumi.
Statistikas pamatjēdzieni.
Datu reprezentēšana: biežumu sadalījuma veidošana, to grafiska attēlošana. Statistikas raksturlielumi: centrālās tendences
rādītāji (vidējais aritmētiskais, mediāna, moda); variācijas rādītāji (variācijas amplitūda, dispersija, standartvovirze,
variācijas koeficients).
Izlases metode. Izlases un to veidi. Izlases apjoms.
Sakarību pētīšana: korelācijas analīze, regresijas analīze

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Ievadlekcija

Statistikas uzdevumi un pamatjēdzieni.
Biežumu sadalījuma veidošana, to grafiska
attēlošana.
Ievads par SPSS: SPSS vide; datu skats;
mainīgo skats – mainīgo definēšana; SPSS

4
4

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Lekcija
Lekcija

4

Praktiskais darbs

Datu reprezentēšana.
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Statistikas raksturlielumi.

Izlases metode.

Korelācijas un
regresijas analīze

galvenās izvēlnes; rezultātu logs; jaunu mainīgo
aprēėināšana; datu kārtošana.
Biežumu sadalījuma veidošana, to grafiska
attēlošana.
Aprakstošās statistikas raksturlielumi: centrālās
tendences rādītāji (vidējais aritmētiskais,
mediāna, moda); variācijas rādītāji (variācijas
amplitūda,
dispersija,
standartvovirze,
variācijas koeficients).

Izlases un to veidi. Izlases apjoms.
Ăenerālkopas parametru statistiskie
novērtējumi.
Sakarību pētīšana: mērījumiem veikt
korelācijas un regresijas analīzi.
Rezultātu interpretācija

Studenta patstāvīgais darbs
Patstāvīgu uzdevumu izpilde: empīrisko datu apstrāde, reprezentācija,
pamatlielumu aprēėināšana.
Uzdevums par ăenerālkopas vidējā aritmētiskā ticamības intervāla
noteikšana

8

Seminārs,
praktiskais darbs

4

Lekcija, Praktiskais
darbs

8

Lekcija, praktiskais
darbs

Apjoms stundās
24
24

Ieskaite. Patstāvīgo darbu sekmīga izpilde

Prasības KRP iegūšanai

1.

Mācību pamatliteratūra

2.
3.
4.
1.

Mācību papildliteratūra

2.

3.
4.

M.Raščevska, S.Kristapsone. Statistika psiholoăijas pētījumos.
Rīga: SIA Izglītības soĜi, 2000.
I.Arhipova, S.BāliĦa Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS
un Microsoft Excel. Rīga: Datorzinību centrs, 2003., 349 lpp.
Z. Goša Statistika. Rīga, LU, 2003. - 334 lpp.
ě. Raizs Matemātiskās metodes sociālajās zinātnēs. Rīga, Raka,
2000. – 296 lpp.
A. Lasmanis. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes
pedagoăijas un psiholoăijas pētījumos. SPSS. 1. grāmata. Rīga:
SIA „Izglītības soĜi”, 2002.
A. Lasmanis. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes
pedagoăijas un psiholoăijas pētījumos. SPSS. 2. grāmata. Rīga:
SIA „Izglītības soĜi”, 2002.
SPSS 11.5 Brief Guide. USA, 2002., 160 lpp.
Ian Diamond and Julie Jefferries. Beginning Statistics. London:
SAGE Publications, 2002.

Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:

D. OĜukalne, D. Barute
Paraksta atšifrējums

Paraksts
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

30.08.2007.
Datums
30.08.2007.
Datums

Paraksts
Paraksta atšifrējums
Psiholoăijas katedra
Protokols Nr. 1
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
I.StrazdiĦa
30.08.2007.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Vārds, uzvārds
Olga Glikasa

VESELĪBAS MĀCĪBA, MĀCĪŠANAS METODIKA
B
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Vides zinātĦu katedra
LPA docente, Dr. paed.

Kredītpunktu skaits

2

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 –
maăistra; 7- doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

80

Kursa uzdevumi

16

1–4P
Eksāmens
Pamatzināšanas bioloăijā vidējās izglītības līmenī,
Didaktika, Veselības izglītības pamati

Veidot izpratni par priekšnoteikumiem un likumsakarībām cilvēka
fiziskai, garīgai, emocionālai un sociālai labklājībai (veselībai).
Sagatavot studentu veselības veicināšanas un veselības izglītības darbam
1. Dot studentiem plašu teorētisko materiālu turpmākai profesionālai
darbībai – veidot priekšstatu par veselības veicināšanas un veselības
izglītības nepieciešamību un iespējām, filozofiju, saturu un
uzdevumiem.
2. Dot zināšanas un veidot prasmes un iemaĦas dažādu mācīšanas
metožu lietošanā, īpaši akcentējot interaktīvās darba formas.
3. Veicināt studentu profesionālo pašizglītību un rosināt metodiskās
literatūras atziĦu radošu pielietošanu praksē

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

Zināšanas un prasmes veselības veicināšanā, psihoemocionālās
kompetences, kritiskās domāšanas un lēmuma pieĦemšanas prasmes

Latviešu
KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)

3. studiju gadā (80 st.)
1. Veselības izglītība. Veselības izglītības modeĜi. Veselības izglītības mērėi, uzdevumi, saturs
2. Mācību procesa plānošana. Mācību standarti, programmas, tematiskie plāni. Mācību stunda. Stundas plānošana.
Stundas analīzes shēma.
3. Veselības mācības metodes. Vārdiskās metodes. Interaktīvās metodes. Metožu izvēles nosacījumi.
4. Skolēnu sasniegumu vērtēšana zināšanu, prasmju, attieksmju jomā. Vērtēšanas formas, metodes, kritēriji.
5. Veselības mācības stundas metodiskā apdare par veselības mācības tēmām: dzīvesveids, izsargāšanās no slimībām,
drošība un pirmā palīdzība, vide un veselība, garīgā veselība..
Integrēta veselības izglītība. Integrācijas būtība un modeĜi. Veselības izglītības integrācija radniecīgajos mācību
priekšmetos.
Stundas konspekta struktūra
Konspekta shēma:
Stundas uzdevumi. Pielietojamās metodes. Izmantojamie mācību līdzekĜi (māc. gr., darba burtnīca, darba lapas u.tml.).
Uzskates līdzekĜi. Izmantojamā literatūra.
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Stundas gaita:
Skolotāja darbība

Laiks

Skolēna darbība

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās
4

1. Veselības izglītība.
Veselības izglītības modeĜi.
Veselības izglītības mērėi,
uzdevumi, saturs
2. Mācību procesa
plānošana. Mācību
standarti, programmas,
tematiskie plāni. Mācību
stunda. Stundas plānošana.
Stundas analīzes shēma.
3. Veselības mācības
metodes. Vārdiskās
metodes. Interaktīvās
metodes. Metožu izvēles
nosacījumi.
4. Skolēnu sasniegumu
vērtēšana zināšanu,
prasmju, attieksmju jomā.
Vērtēšanas formas,
metodes, kritēriji.
5. Veselības mācības
stundas metodiskā apdare
par veselības mācības
tēmām: dzīvesveids,
izsargāšanās no slimībām,
drošība un pirmā palīdzība,
vide un veselība, garīgā
veselība.

Studenta patstāvīgais darbs
1. Izstrādāt gada tematisko plānu veselības mācības stundām 5.klasē.
2. Izstrādāt gada tematisko plānu veselības mācības stundām 8.klasē.
3. Sagatavot praktiskus piemērus aktivitātēm veselības mācības stundās,
izmantojot 10 dažādas interaktīvās darba formas:
 5. klasei,
 8. klasei.
4. Sagatavot konspektu vienai mācību stundai veselības mācībā 5.klasei
(temata izvēle saskaĦā ar tematisko plānu). Vadīt sagatavoto stundu
studentu grupā.
5. Sagatavot konspektu vienai mācību stundai veselības mācībā 8.klasei
(temata izvēle saskaĦā ar tematisko plānu). Vadīt sagatavoto stundu
studentu grupā.

4
2

Laboratorijas darbs

2
2
2
2

Diskusijas, darbs
grupās

2

Minilekcija

2
2

Praktiskais darbs

2

Praktiskais darbs

2

Minilekcija,

4

patstāvīgais darbs

Praktiskie darbi

Apjoms stundās
10
10
10

10

8

Nodarbību apmeklējums - 80% ; savlaicīgi izpildīti un iesniegti visus patstāvīgie darbi.
Sagatavota darba mape, kurā apkopoti visu tematu studiju materiāli un patstāvīgie
darbi. Veikts tests “Veselības izglītība”. Kumulatīvs vērtējums ar atzīmi

Prasības KRP iegūšanai

Mācību
pamatliteratūra

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Praktiskie darbi

1.

Adamaite I., ŠĦore E. Kur slēpjas atkarība ? 5. - 9. klases skolēniem par narkotiskajām
vielām. - R.: Zvaigzne ABC, 1997. - 64 lpp.
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2.

AvotiĦa G., Ose L., Rocēna I., Rubana I.M. Mācību metodika sociālajās zinībās.
Integrēta pieeja. Mācību metodiskais materiāls.-R.:LU, 2003. – 73 lpp.
3. Bluka I. Atkarības profilakse. Veselības izglītība. Mācību programma. Paraugs. - R.:
VVC, 2001. - 80 lpp.
4. Jākobsone G. Veselības mācība skolotājiem. Spriedze. - R.: Zvaigzne ABC, 1995. - 56
lpp.
5. Micāne L, Miėelsone V. Veselības mācība 8. klasei. Eksperimentāla mācību grāmata. R.: Raka, 2001. - 86 lpp.
6. Micāne L., Miėelsone V. Veselības mācība 8. klasei. Darba burtnīca. - R.: Raka, 2001. 60 lpp.
7. Rubana I. M. Mācīties darot. - R.: Raka, 2000. - 238 lpp.
8. Rubana I. M. Veselības mācība 5. klasei. Mācību programma. - R.: Raka, 2001. - 40 lpp.
9. Rubana I. M., Bluka I. Veselības mācība 5. klasei. Praktikums. - R.: Raka, 2001. - 56
lpp.
10. Rubana I. M., Bluka I. Veselības mācība 5. klasei. Eksperimentāla mācību grāmata. - R.:
Raka, 2002. - 107 lpp.
11. Veselības mācība. Mācību programma. Paraugs. - R.: SIA Mācību grāmata, 2002. - 17
lpp.
12. Veselības mācība. Pamatizglītības standarts. Projekts. - R.: SIA Mācību grāmata, 2002. 8 lpp.

Mācību
papildliteratūra

Periodika, interneta
resursi un citi avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

13. Andriksone S. Dzīves mācība. 1. daĜa. Eksperimentāla mācību grāmata speciālo skolu 5.
klasei. - R.: Zvaigzne, 1993. - 112 lpp.
14. Cilvēka seksualitāte. - R.: Sorosa fonds - Latvija, 1995. - 109 lpp.
15. Dārzniece E. Iepazīstot sevi. Veselības mācības burtnīca 5. klasei. - Lielvārde: Lielvārds,
1998. - 71 lpp.
16. Jākobsone G. Veselības mācība skolēniem. Spriedze. - R.: Zvaigzne ABC, 1995. - 31
lpp.
17. Melne S, Eglīte A., Puškarevs I. Draudzēsimies ! Veselības mācība 5. - 9. klasei.
Eksperimentāls metodisks līdzeklis. - R.: Mācību grāmata, 1997. - 50 lpp.
18. Ogle I. Esi formā ! Veselības mācība 8. - 12. klasei. - R.: Mācību grāmata, 1997. - 48
lpp.
19. Puškarevs I. Par smēėēšanu, alkoholismu, narkomāniju. Skolotāja grāmata. - Lielvārde:
Lielvārds, 1996. - 55 lpp.
20. Puškarevs I. Par smēėēšanu, alkoholismu, narkomāniju. Skolēna grāmata. - R.:
Lielvārds, 1996. - 39 lpp.
21. Rubana I. M. Tava veselība. 1. daĜa. - R.: Raka, 1998. - 160 lpp.
22. Rubana I. M., Maldupa D., Paeglītis A. Tava veselība. 2. daĜa. - R.: Raka, 1999. - 142
lpp.
23. Sauka M. Veselības mācība skolēniem 10. - 12. klasei. - R.: Zvaigzne ABC, 1997. - 23
lpp.
24. Seksualitāte un AIDS. Tulkojums. - R.: Sorosa fonds - Latvija, 1995. - 159 lpp.
25. Smēėēšana, alkohols un uzturmācība. Tulkojums. - R.: Sorosa fonds - Latvija, 1995. 201 lpp.
26. Vājeika A., Andersone G. Veselības mācība 5. klasei. Eksperimentāla mācību grāmata R.: Zvaigzne ABC, 2002. - 88 lpp.
27. Vājeika A., Andersone G. Veselības mācība 5. klasei. Darba lapas. - R.: Zvaigzne ABC,
2002. - 28 lpp.
28. Sociālās zinības. Pamatizglītības standarts 1. – 9. klasei http://isec.gov.lv/pedagogiem/standarti/new/pamskol/standarti. shtml?stpsoczin
29. Sociālās zinības 1. – 9. klasei. Mācību priekšmeta programmas paraugs http://isec.gov.lv/pedagogiem/program/pamskol/prog. shtml?soc1_9

O.Glikasa
07.09.2007.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Vides zinātĦu katedra
Protokola Nr.1
07.09.2007.
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums
O.Glikasa
07.09.2007.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)

SOCIĀLO ZINĪBU PAMATI
B
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Sociālo zinātĦu katedra
Docente, Dr.hist.
2

Vārds, uzvārds
Ārija Kolosova
Kredītpunktu skaits

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 –
maăistra; 7- doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi
Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

80
8
8

Eksāmens
Nav nepieciešamas

Pedagoăija
Gūt priekšstatu par sociālo zinību saturu, apgūt nepieciešamās
zināšanas un prasmes
1. iepazīt sociālo zinību standartu, programmu, saturu;
2. apgūt un attīstīt nepieciešamās prasmes.
Gūt priekšstatu un teorētisko bāzi, lai spētu izprast sociālo zinību
būtību un realizācijas komplicētību
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Studenti gūst priekšstatu par sociālo zinību saturu, izprot sociālo zinību apguves nepieciešamību, redz
pielietošanas iespējas turpmākajā studiju un pedagoăiskajā darbībā
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Sociālo zinību standarts
Sociālo zinību
programmma
Sociālo zinību saturs un
prasības sākumskolā
Metodes sociālo zinību
apguvei (Es, es un citi,
es un valsts)

Sociālo zinību būtība un standarta saturs

Fotogrāfiju izmantošana dzīvesstāsta
veidošanai (es un ăimene, pienākumi
ăimenē), situāciju analīze, lomu spēles,
mācīšanās jautājot, LR simbolikas
izmantošana. Kopsavilkums.

Studenta patstāvīgais darbs
Semināros jāsagatavo vai jāprezentē patstāvīgo darbu tēmas:
1. Mācību materiālu (mācību grāmatas, darba burtnīcas) analīze
sociālo zinību apguvē sākumskolā.
2. Mans dzīvesstāsts, izmantojot fotogrāfijas.
3. LR simbolika: karogs, himna, ăerbonis.
4. Mana dzimšanas diena: scenārijs, izdevumu tāme.
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8
8

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
2 lekcijas, 2 semināri
2 lekcijas, 2 semināri

8

2 lekcijas, 2 semināri

8

2 lekcijas, 2 semināri

Apjoms stundās
8

8
8
8

5. Mans apbalvojums (atzinības raksts)
6. Situācijas analīze: mans piemērs.

8
8

Patstāvīgā darba uzdevumu izpilde, līdzdalība praktiskajās
nodarbībās

Prasības KRP iegūšanai

1. Sociālās zinības. Pamatizglītības standarts 1. – 9.klasei.
2. Sociālās zinības 1. – 9.kl. Mācību priekšmeta programmas
paraugs.

Mācību pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Paraksts
Kurss apstiprināts:

Ā.Kolosova
Paraksta atšifrējums

31.08.2007.
Datums

Sociālo zinātĦu katedra
Protokols Nr.1
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.

Katedras vadītājs:
Paraksts

A.Medveckis
Paraksta atšifrējums
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31.08.2007.
Datums

31.08.2007.
Datums

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)

SOCIĀLO ZINĪBU MĀCĪŠANAS METODIKA
B
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Sociālo zinātĦu katedra
Docente, Dr.hist.
2

Vārds, uzvārds
Ārija Kolosova
Kredītpunktu skaits

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 –
maăistra; 7- doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

80
8
8

1–4P
Eksāmens
Apgūts A daĜas studiju kurss „Sociālo zinību pamati”

Pedagoăija
Iegūt priekšstatu par sociālo zinību mācību priekšmeta satura
integrācijas būtību un realizāciju
1. Sociālo zinību realizāciju reglamentējošo dokumentu
(standarta, programmas, tematiskā plāna) analīze;
2. Sociālo zinību satura un prasību pamatskolā apguve;
3. Mācību stundu sagatavošana un analīze.
Iegūtās zināšanas prot pielietot, analizējot sociālo zinību mācību
priekšmeta saturu pamatskolā
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Studenti gūst priekšstatu par sociālo zinību mācību priekšmeta saturu pamatskolā, analizējot standartu,
programmu, mācību literatūru, izprot integrācijas būtību un nepieciešamību, prot izstrādāt mācību stundas
sociālajās zinībās pamatskolā
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Sociālās zinības.
Pamatizglītības
standarts.

Mācību priekšmeta mērėis, uzdevumi,
prasības mācību priekšmeta apguvei.
Atsevišėu tematisko jomu (loku)
raksturojums.
Programmas satura analīze: ievads, mērėis,
uzdevumi.
Mācību satura būtība un apguves secība,
apguvei paredzētais laiks un sasniedzamais
rezultāts.
Vienas klases tematiskā plāna analīze.
Mācību grāmatas un darba burtnīcas.

8

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
2 lekcijas, 2 semināri

4

1 lekcija, 1 seminārs

4

1 lekcija, 1 seminārs

8

2 lekcijas, 2 semināri

Sociālo zinību mācību
priekšmeta programmas
analīze.

Tematiskā plāna
veidošana sociālajās
zinībās.
Integrētā pieeja
mācībām.

Izglītības satura integrācijas modeĜi.
Integrēto mācību būtība: satura kritēriji,
domāšanas un mācīšanās prasmju
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integrēšana. Ieguvumi izmantojot integrētu
pieeju mācībām.
Pamatprasības mūsdienīgai mācību stundai. 8
Skolotāja un skolēnu sadarbība mācību
stundā. Stundu modeĜi. 3 fāzu stunda.

Mācību stundas
veidošana sociālajās
zinībās.

Studenta patstāvīgais darbs
1. Sociālās zinības. Pamatizglītības standarta 1. – 9.klasei praktiska
analīze. Izanalizēt sīkāk vienu no tematiskajām jomām un atbilstošās
prasības 3., 6., 9.klasei.
2. Sociālās zinības 1. – 9.klasei. Mācību priekšmeta programmas
paraugs. Mācību satura apguves secība .
1 temata analīze 1. – 4.klasei un 1 temata analīze 5. – 9.klasei. Mācību
sasniegumu vērtēšanas formas un vērtēšanas metodiskie paĦēmieni.
3. Vienas klases tematiskā plāna analīze.
4. Integrācijas būtība. Integrētu mācību modeĜi sociālajās zinībās.
5. Mācību stundas sociālajās zinībās izstrāde un analīze

Apjoms stundās
10

10

10
10
8

Patstāvīgā darba uzdevumu izpilde, līdzdalība praktiskajās
nodarbībās

Prasības KRP iegūšanai

Mācību pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Paraksts
Kurss apstiprināts:

2 lekcijas, 2 semināri

1. Sociālās zinības. Pamatizglītības standarts 1. – 9.klasei.
2. Sociālās zinības 1. – 9.klasei. Mācību priekšmeta
programmas paraugs.
3. AvotiĦa G., Ose L., Rocēna I., Rubana I.M., Mācību
metodika sociālajās zinībās. Integrēta pieeja. – Rīga, 2003.
1. Čehlova Z., Grinpauks Z. Skolēnu integratīvo prasmju
veidošanās. – Rīga: RaKa, 2003.
2. BeĜickis I. Vērtīborientēta mācību stunda. – Rīga: RaKa,
2000.
1. raksti žurnālā „Skolotājs”
2. www.isec.gov.lv
Ā.Kolosova
Paraksta atšifrējums

31.08.2007.
Datums

Sociālo zinātĦu katedra
Protokols Nr.1
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.

Katedras vadītājs:
Paraksts

A.Medveckis
Paraksta atšifrējums
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31.08.2007.
Datums

31.08.2007.
Datums

KURSA KODS 31.08.2007.
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
ĒTIKA, TĀS MĀCĪŠANAS METODIKA
B
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Sociālo zinātĦu katedra
Lektore, Mg.paed.
2

Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Vārds, uzvārds
Daiga Muižule
Kredītpunktu skaits

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 –
maăistra; 7- doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

80
8
8

1–4P
Eksāmens
„Sociālo zinību pamati” (A daĜa)
„Ētika” (A daĜa)
Pedagoăija
Dot iespēju iepazīties ar ētiskās domāšanas specifiku, veicināt
iegūtās zināšanas tālāk pilnveidot un izmantot pedagoăiskā
darbībā
1. iepazīstināt ar ētikas zinātnes pamatjēdzieniem un
vispārcilvēciskajām tikumiskajām vērtībām, palīdzēt veidot
ētiski spēcīgu, altruistisku skatījumu uz pasauli un sabiedrībā
notiekošo, spēju patstāvīgi analizēt morālas situācijas.
2. Apgūt prasmi, izmantojot dažādas mācību metodes, iegūtās
zināšanas prasmīgi nodot jauniešu mērėauditorijai.
1. Studenti gūs priekšstatu par ētikas pamatjēdzieniem un
vispārcilvēciskajām tikumiskajām vērtībām.
2. Studenti spēs pielietot zināšanas, izmantojot dažādas mācību
metodes
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Gūt priekšstatu par ētikas domāšanas specifiku un izprast ētikas vietu sociālo zinību mācību priekšmeta saturā
pamatskolā, apgūt nepieciešamās prasmes, lai teorētiskās zināšanas realizētu praksē, pielietotu dažādas mācību
formas un metodes
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Ētikas saturs un vieta
sociālo zinību kursā
pamatskolā
Dažādu mācību metožu
izmantošanas
nepieciešamība

Atsevišėu mācību
metožu analīze

Apakštēma

Apjoms
stundās

Dažādu mācību metožu izmantošana:
- saskarsmes problēmu risināšanā;
- personības pilnveidošanā;
- ētisko vērtību un ētiskajos meklējumos;
- ăimenes izpētē u.c.
- Grupu darba organizēšanas noteikumi.
- Projekts kā viena no stundu veidošanas
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10

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
3 lekcijas, 2 semināri

10

2 lekcijas, 3 semināri

12

3 lekcijas, 3 semināri

metodēm.
- Darbs ar masu saziĦas līdzekĜiem.
- Videofilmu analīzes noteikumi.
Studenta patstāvīgais darbs
1. Situācijas izpēte savā darba vietā, morālais mikroklimats
2. Argumentēta eseja par vienu no ētiskajām vērtībām
3. Plāns ētikas vai audzinātāja mācību stundai

Apjoms stundās
16
16
16

Prasības KRP iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti kontroldarbi, pastāvīgā darba uzdevumu izpilde,
argumentēta eseja

Mācību pamatliteratūra

1. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. – Rīga: Zvaigzne
ABC, 1995.
2. Vaicekauskiene V. Ētika.-R.: Zvaigzne ABC, 1998.
3. Dvēselē un pasaulē/ Autoru kolektīvs, tulk. no angĜu val.R.: Zvaigzne ABC, SIA Rīga, 1998.
4. Naika A. Noticēt sev.- R.: Zvaigzne ABC.
5. Eljota M. Proti aizstāvēt sevi.- R.: Zvaigzne ABC.
6. Saskarsme audzēkĦiem/ Autoru kolektīvs.- R.: Jumava,
1999.
7. Miėelsone L. Mācību metodes sociālajās zinībās.- R.:
RaKa, 2002.
1. Milts A., Burāne K., Rocēna I., TiltiĦa I. Prakstiskā ētika
5.-7.kl. J.Rozes apgāds, 1998.
2. Jozus A., KauliĦa V. Ievads ētikā. Sociālās zinības
7.klasei.-R.:RaKa, 2000.
3. Kalme L. u.c. Ētika vidusskolai.- R.: RaKa, 2002.

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Paraksts
Kurss apstiprināts:

D.Muižule
Paraksta atšifrējums

31.08.2007.
Datums

Sociālo zinātĦu katedra
Protokols Nr. 1
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.

Katedras vadītājs:
Paraksts

A.Medveckis
Paraksta atšifrējums
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31.08.2007.
Datums

31.08.2007.
Datums

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)

EKONOMIKAS TEORIJA UN METODIKA
B
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Sociālo zinātĦu katedra
Asistente, Mg.paed.
2

Vārds, uzvārds
Aira Brizga
Kredītpunktu skaits

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

80
12
4

1–4P

Eksāmens
Nav nepieciešamas

Pedagoăija
Apgūt ekonomikas teorijas pamatus, kas nepieciešami integrētās
programmas “Sociālās zinības” komponentes “ekonomika”
mācīšanai pamatskolā
1. Apgūt zināšanas par tirgus ekonomikas funkcionēšanu un un
valsts lomu ekonomikā;
2. Veidot izpratni par ekonomiskajiem procesiem Latvijā un
pasaulē.
3. Apgūt pedagoăiskai praksei nepieciešamās prasmes un
iemaĦas.
Studenti izprot likumsakarības ekonomiskajos procesos, prot tos
analizēt, izteikt vērtējumus.
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Studenti gūst priekšstatu par ekonomikas teorijas pamatiem, saista to ar zināšanām, kas nepieciešamas, lai
pasniegtu ekonomikas sadaĜu sociālo zinību kursā pamatskolā, apgūst mācību metodiku, kas nepieciešama
pedagoăiskajā darbībā
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Kas ir ekonomika?

Ekonomikas jēdziens; ražošanas resursi un
maksa par tiem; izvēles situācija;
ekonomikas pamatjautājumi;
saimniekošanas veidi.
Piedāvājums un pieprasījums, tos
ietekmējošie ārpuscenas faktori; tirgus
līdzsvara cena; elastības jēdziens; tirgus
līdzsvara cenas izmaiĦas.
Budžets, tā veidi; apdrošināšana; patērētāju
tiesības.
Naudas jēdziens, funkcijas, īpašības;

4

Pieprasījums,
piedāvājums, tirgus
līdzsvara cena
Mājsaimniecību
ekonomika
Nauda
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Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
1 lekcija
pārrunas

4

1 lekcija
pārrunas, uzdevumu
risināšana

2

1 lekcija

2

1 lekcija

Bankas, to darbība

Darbs un darba alga

Kas ir uzĦēmējdarbība?

Valsts loma ekonomikā

Mārketings

Starptautiskā
tirdzniecība

valūtas jēdziens; valūtu maiĦas aprēėini;
Latvijas lata vēsture, nomināli.
Banku vēsture; darbības principi;
divlīmeĦu banku sistēma, banku uzdevumi
un funkcijas katrā līmenī; banku rezerves;
noguldījumu un kredītu aprēėināšana.
Ekonomiski aktīvi/ neaktīvi iedzīvotāji,;
bezdarbnieks, bezdarba veidi, bezdarba
sociāli ekonomiskās sekas; darba laika un
algas veidi, darba algas aprēėins; karjeras
nozīme cilvēka dzīvē.
UzĦēmējs; uzĦēmējspējas; biznesa ideja;
biznesa plāna būtība; uznēmējdarbības
formas; maksāšanas grūtības, nespēja,
sanācija, bankrots.
Valsts budžeta veidošanas pamatprincipi;
nodokĜi un nodevas Latvijā; budžeta
izdevumu struktūra Latvijā.
Mārketinga jēdziens un elementi; preces,
cenas, vietas, preces virzīšanas elementu
raksturojums.
Brīvā tirgus un protekcionisma jēdzieni;
tarifi, kvotas, subsīdijas, dempings.

Studenta patstāvīgais darbs
Uzdevumu risināšana
Sociālo zinību mācību satura kompetences „ekonomika” apguve:
standarts, programma, mācību literatūra, stundu izstrāde

uzdevumu rēėināšana
4

1 lekcija,
uzdevumu rēėināšana

4

1 lekcija,
uzdevumu risināšana,
pārrunas

4

2 lekcijas

4

2 lekcijas

2

Lekcija

2

Lekcija

Apjoms stundās
20
28

Prasības KRP iegūšanai

Tests un uzdevumu risināšana apgūtā kursa apmērā

Mācību pamatliteratūra

1. Bikse V. Tirgus ekonomikas pamati 1.,2.,3.daĜa- Rīga: LU,
1996.- 1998.
2. Gods U. Makroekonomika.- Rīga: Biznesa augstskola Turība,
2002.- 352 lpp.
3. Libermanis G. Makroekonomika.- Rīga: Kamene, 2007, 445
lpp.
4. Rešina G. Latvijas republikas budžets: vakar, šodien, rīt.- Rīga:
Biznesa augstskola Turība, 2003.- 263 lpp.
5. SiĦicins M.Biznesa ekonomiskie pamati.- Rīga: RaKa, 2004.311 lpp.
6. Vilne D., Birzniece J.Ekonomika.- Rīga: Kamene, 2001.
Volodina M., Dzelmīte M. Mikroekonomika.- Rīga: SIA Izglītības
soĜi, 2004.- 240 lpp.
1. ĖeniĦš- Kings G. UzĦēmību!- Rīga: SIA Jānis Roze, 1999.213 lpp.

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

www.isec.gov.lv
www.financenet.lv

Aira Brizga
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Sociālo zinātĦu katedra
Protokola Nr. 2
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
Arturs Medveckis
Paraksts
Paraksta atšifrējums

01.10.2007.
Datums
11.10.2007.
Datums
11.10.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

CIVILZINĪBAS
B
2

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds

Ārijs Orlovskis

Sociālo zinātĦu katedra

Lektors, Mg.paed.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

80
8
8

1–4P

Eksāmens

Sniegt pamatzināšanas par civilzinību saturu, kas Ĝauj apzināties
sevi kā sociālu būtni un apkārtējo sabiedrību ar tās attīstības
problēmām un risinājumiem, kā arī apgūt mācīšanas metodikas
jautājumus
1.

Kursa uzdevumi

Gūt priekšstatu par civilzinību būtību un saturu.

2. Apgūt prasmes, kas nepieciešamas civilzinību mācīšanā skolā.
Studenti iegūs priekšstatu par civilzinību būtību un nozīmi sociālo
zinību blokā, kā arī apgūs mācīšanas metodikas pamatus
Latviešu

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kurss sagatavots, lai topošajiem skolotājiem sniegtu priekšstatu par civilzinību būtību, attīstību pasaulē un
Latvijā, kā arī lai sniegtu pamatzināšanas par cilvēku kā sociālu būtni, apkārtējo sabiedrību ar tās attīstības
problēmāmun risinājumiem, kā arī lai sniegtu zināšanas par sociālo zinību mācīšanas metodikas jautājumiem
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

1. Ievads

Civilzinību būtība. Civilzinības Latvijā un
pasaulē.

4

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
lekcija, seminārs

2. Es un sabiedrība

Sabiedrība – kā to saprast. Grupas
sabiedrībā – etniskās, profesionālās,
formālās un neformālās, sociālās grupas.
Cilvēks – sociāla būtne. Sociālās lomas
sabiedrībā.

4

lekcija, seminārs

3. Ăimene

Ăimenes veidošanas pamats. Ăimene un
laulība. Sociālās lomas ăimenē. Vīrieša un
sievietes pienākumi. Bērnu loma ăimenē.
Paaudžu saikne. Ăimene un sabiedrība.
ĂimeĦu problēmas un to

4

lekcija, seminārs
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Iespējas. Valsts palīdzība ăimenēm. Kā
sagatavoties ăimenes dzīvei.
4.Skola – sabiedrības
modelis

Kārtība un demokrātija. Iespējami
mūsdienīgas skolas modelis. Demokrātija
skolā. Nākotnes iespējas.

5. Vara un demokrātija

Kas ir vara? Kā izpaužas vara? Kas ir
valsts vara? Demokrātija un varas dalīšana.
Vēlēšanas – kāpēc bez vēlēšanām nav
demokrātijas. Kādas vēlēšanas ir
demokrātiskas? PilsoĦu līdzdalības
iespējas. Līdzdalības motivācija.
Neapmierinātības paušana demokrātiskā
sabiedrībā. Vai pastāv ceturtā vara?
Cilvēka pamattiesības. Rīcība tiesību
pārkāpumu gadījumā. Draudi demokrātijai.

6. Tiesības un likumi

7. Valsts un vara

8. Metodika

Tiesības un pienākumi. Atbildības veidi.
Administratīvā atbildība. Krimināllikums.
Civillikums. Darba likumdošana.
Valsts būtība, pazīmes. Valsts uzdevumi un
funkcijas. Satversmes galvenās idejas un
tās nozīme cilvēka un valsts dzīvē.
Pilsonība. PilsoĦu kopums. Pilsonības
iegūšana un zaudēšana. Sabiedrības
integrācija. Cilvēku ietekmes kanāli
pašvaldībā un valstī.
Interaktīvās mācīšanas metodes. Darbs
grupās. Dialogu sesija. Diskusija. Lomu
spēles. Projekti. Vērtēšana

Studenta patstāvīgais darbs
Sagatavot referātu atbilstoši izvēlētai tēmai:
1. Civilzinību avotu un literatūras analītisks apskats.
2. Cilvēks ir atkarīgs no sabiedrības, bet sabiedrība - no katra cilvēka.
3. Ăimenes problēmas un to risināšanas galvenie virzieni.
4. Kā veidojas demokrātiska skola.
5. Demokrātijas būtība un problēmas.
6. Vai ir iespējams taisnīgums, personības brīvība un vienlīdzība?
7. Varas būtība un subjekts.
Sagatavot nodarbību piemērus un konspektus:
1. Es un citi. Citi un es.
2. Manas iespējas sabiedrībā.
3. Manas iespējas valstī.

4

lekcija, seminārs

4

lekcija, seminārs

4

lekcija, seminārs

4

lekcija, seminārs

4

lekcija, seminārs

Apjoms stundās
6
6
6
6
6
6
6
2
2
2

Prasības KRP iegūšanai

Patstāvīgā darba uzdevumu izpilde, prezentācija un analīze.

Mācību pamatliteratūra

1. Sociālās zinības 1.-9. klasei. Mācību priekšmeta standarts un
programmas paraugs.
2. Mācību grāmatas, darba burtnīcas, skolotāja grāmatas
sociālajās zinībās.
1. Es. Sabiedrība. Valsts. Rokasgrāmata pilsoniskajā
izglītībā.- R., 1999.- 149 lpp.
2. Orlovskis Ā., Nikolajeva I. Mana valsts.- R.,1999.-123
lpp.
3. Vilks A. Tiesības, brīvības un tavi pienākumi pret valsti.R.,1999.- 117 lpp.

Mācību papildliteratūra
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4. LapiĦa L., RudiĦa V. Apgūsim demokrātiju. Interaktīvās
mācīšanas metodes.- R.,1997.- 169 lpp.
5. Civilzinības. Es un citi. Tu un valsts.- R.,1994.- 163 lpp.
6. Civilzinības. Ekonomikas sadaĜa. –R.,1994.- 157 lpp.
7. Orlovskis Ā. Mūsu kopējā vēsture.-R.,2002., 147 lpp.
8. Pains g.,Selbijs D. Pasaule ienāk klasē.- R.,1999.- 207 lpp.
9. Cilvēks un dzīve socioloăijas skatījumā.-R.,1996.,207 lpp.
10. Vēsture un sociālās zinības.-R.,2001.-57 lpp.
11. Jaunieši pārmaiĦu sabiedrībās. Diskusiju ceĜvedis.R.,2002.- 90 lpp.
12. Es piedalos. Pilsoniskās lidzdalības rokasgrāmata.R.,2004.- 100 lpp.
13. Mēs Latvijā. Metodisks palīglīdzeklis skolotājiem.R.,2004.- 124 lpp.
14. Catlaks G. Civilzinības. Skolotāju grāmata.-R.,2006.-256
lpp.
Periodika, interneta resursi un citi
avoti

ž. “Likums un tiesības” (sākot no 2000.g.)
ž. “Skolotājs”( 2006. un 2007.gads)
www.politika.lv
www.saeima.lv
www.mk.gov.lv
www.isec.gov.lv

Ārijs Orlovskis
Paraksta atšifrējums

Kursa autors:
Paraksts
Kurss apstiprināts:

Sociālo zinātĦu katedra
Protokola Nr.2
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.

Katedras vadītājs:

A.Medveckis
Paraksta atšifrējums

Paraksts

01.10.2007.
Datums
01.10.2007.
Datums
01.10.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums

VASARAS NOMETĥU ORGANIZĒŠANA
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Pedagoăijas katedra
Lektore, Mg. paed.
B
2

Vārds, uzvārds
Daiga Skudra
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

80
6
10

1–4P

Eksāmens
RotaĜas un spēles B daĜa
Vispārīgā pedagoăija AdaĜa
Pedagoăija, skolas pedagoăija
Attīstīt studentu priekšstatu par vasaras nometĦu organizēšanas
būtību, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.
1.Nodrošināt topošo pedagogu izpratni par pamatjautājumiem, kas
Ĝauj strādāt vasaras nometnēs.
2.Rosināt studentus radošai metodiskai darbībai vasaras nometĦu
satura izstrādei.
Zināšanas par vasaras nometĦu organizēšanas galvenajiem
jautājumiem. Priekšstats par finanšu piesaisti, izstrādājot
projektus. Studentu radoša pieeja nometnes darba metodikas
izmantošanā praksē
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Mērėis: Attīstīt studentu priekšstatu par vasaras nometĦu organizēšanas būtību, nepieciešamajām zināšanām
un prasmēm.
Nometne kā pedagoăiskā darba forma.NometĦu veidi Latvijā un pasaulē. Noteikumi nometĦu organizēšanā un
darbības kārtībā. Nometnes darbības posmi:sagatavošanas, norises un pēcnorises. Nometnes plānošanas
metodika, projektu izstrāde.Nometnes satura veidošanas metodika.Nometnes personāla pienākumu sadale,
tiesības, atbildība. Nometnes publicitāte un reklāmas veidošana.Atskaite par nometnes darba realizāciju un tai
nepieciešamā dokumentācija
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

1.Nometnes būtība.

Nometne kā pedagoăiskā darbības forma.

2

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Seminārs

2.NometĦu veidi.

NometĦu vēsture Latvijā un pasaulē, LR
MK noteikumi nometĦu organizēšanai un
darbības kārtībai.
Nometnes plānošanas pamatprincipi un
modeĜi
Nometnes posmi : sagatavošanas posms,

2

Seminārs

2

Seminārs

2

Lekcija

3.Nometnes plānošana.
4. Nometnes darbības
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posmu saturs.
5. NometĦu projekta
izstrāde.
6. Nometnes satura
veidošanas metodika.

norises posms un pēcnorises posms
Projektu nolikumu būtība, bērnu un
8
jauniešu vasaras nometĦu pieteikuma
izstrāde.
Nometnes intriga, leăenda, sižets, scenārijs. 2

2 lekcijas, 2 semināri

Seminārs

Nometnes dienas saturs un
organizatoriskais plānojums.
Nometnes satura realizācijas metodes.

2

Lekcija

2

Lekcija

2

Seminārs

10. Nometnes reklāma.

Temporitma jēdziens, tā nodrošināšanas
metodika.
Nometnes publicitāte, reklāmas veidošana.

2

Lekcija

11.Nometnes komandas
darbs.

Komandas struktūra, personāla pienākumi,
tiesības, atbildība.

2

Seminārs

12. Sadarbība ar
vecākiem.
13. Nometnes atskaite.

Pedagogu un vecāku sadarbības metodika.

2

Seminārs.

Opereatīvā un gala atskaite, nepieciešamā
dokumentācija

2

Seminārs, praktiskā
nodarbība

7.Nometnes norise.
8. Nometnes saturs
9. Nometnes ritms.

Studenta patstāvīgais darbs
1.NometĦu piedāvājuma izpēte periodikā, internetā, tā analīze.
2. Nometnes projekta parauga izstrāde.
3. Reklāmas parauga izsrāde.
4. Nometnes satura izstrāde.
5.Intervija ar nometnē strādājošu pedagogu un nometnes dalībnieku vecākiem.
6. Darbs ar literatūru un tās analīze.

Apjoms stundās
4
12
2
12
6
12

Prasības KRP iegūšanai

Piedalīšanās semināros, praktiskajās nodarbībās.
Patstāvīgā darba izpilde.
Testa izpilde

Mācību pamatliteratūra

1. Domina L. Svētku scenāriji. Plānošana, organizēšana, vadīšana. – R.:
Pētergailis, 2006. - 97 lpp.
1. Dzintere D., Boša R. RotaĜspēles. – R.: Mācību Apgāds, 1997.
2. Džeimsa M., Džongvorda D. Dzimis, lai uzvarētu. – R.: ELPA, 1995.
3. Lieăeniece D. Darbs pie tēmām pirmsskolā// Zinātniski metodisko rakstu
krājums. – Liepāja, 1993.
4. NometĦu vadītāju kursiem. Metodiskais materiāls. R.: IZM, VJIC, 2002. – 131
lpp.
1. Elnebija I. Pakāpieni bērna attīstībā. – R.: Pētergailis, 1991.
2. Hansena K. A., Kaufmane R.K., Saifers S.Bērncentrētu grupu veidošana. –R.:
Izglītības iniciatīvu centrs, 2002. – 185 lpp.
3.Skudra D. Teātra spēles nozīme mūsdienu bērnu un jauniešu attīstībā.// Sociālā
darba speciālistu rokasgrāmata. – Liepāja: LiePa, 2007. - 176. – 188.lpp.
4. SmildziĦa L. Ievads teātra spēles pamatos. – R.: RaKa, 1998. – 95 lpp.
5. UzĦēmības un uzdrīkstēšanās veidošanās skolā.// Sast. Cipija R. – R.: Vārti,
1999. – 176 lpp.

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti

1. Žurnāls „Mans Mazais”
2. ww.lip.lv
3. www. likumi.lv

Kursa autors:

D. Skudra
11.02.2008.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Kurss apstiprināts:
Pedagoăijas katedra
Protokola Nr.9.
13.02.2008.
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
Datums
Katedras vadītājs:
L. Latsone
13.02.2008.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums

BĒRNU ORGANIZĀCIJAS

Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

B
1

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds

Silvija Zaėe

Pedagoăijas katedra

Docente, Dr.paed.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

40
4
4

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

1–4P

Ieskaite ar atzīmi
Audzināšanas darba teorija un metodika

Pedagoăija
Veidot izpratni par bērnu organizācijām pasaulē.
Iepazīstināt studentus ar bērnu organizācijām pasaulē, Latvijā, tās
mērėiem, uzdevumiem, saturu.
Studenti gūst priekšstatu par bērnu organizāciju izveides
priekšnoteikumiem, darbības virzību.
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Bērnu, jauniešu audzināšana – priekšnoteikums sabiedrības attīstībai. ANO un Eiropas Jaunatnes Parlamenta
(EXP) darbība bērnu organizāciju atbalstam. Bērnu organizāciju veidošanās vēsturiskais aspekts. Bērnu
organizāciju darbības virzieni tiem atbilstoši mērėi, uzdevumi un saturs
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

1. Bērnu organizāciju veidošanās
vēsturiskais aspekts.
2. ANO un Eiropas Jaunatnes
Parlamenta darbība bērnu
organizāciju darbības veicināšanā.
3. Bērnu organizāciju darbības
virzieni.

Apakštēma

3.1. Politiskie, ideoloăiskie;
3.2. Kristīgās ticības stiprināšanai;
3.3. Veselības nostiprināšana;
3.4. Vides aizsardzība;
3.5. Apgūt iemaĦas dzīves veidam,
profesijai

4. Skautisms pasaulē, Latvijā.
5. „4 - H” un Mazpulku kustība.
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Apjoms
stundās

2

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Lekcija

2

Seminārs

4

1 lekcija, 1 seminārs

4
4

1 lekcija, 1 seminārs
1 lekcija, 1 seminārs

Studenta patstāvīgais darbs
1. Iepazīties ar LPA bibliotekā un internetā pieejamiem materiāliem par
bērnu organizācijām.
2. Prast salīdzināt dažādu bērnu organizāciju darbības virzienus un
saturu.
3. Izanalizēt bērnu organizāciju situāciju Latvijā.
4. Izveidot materiālu par kādu no bērnu organizācijām

Apjoms stundās
6
6
6
6

Prasības KRP iegūšanai

Realizēt augstākminētos uzdevumus

Mācību pamatliteratūra

1. Beidens – Pouels Roberts. Skautisms zēniem.- Rīga: Vieda,
1996.
2. ReĦăe V. Organizāciju psiholoăija.- R.: Kamene, 1999.
3. Šibajevs V. Neformālā izglītība interešu centros.- R.: RaKa,
2002.

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

S.Zaėe
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Pedagoăijas katedra
Protokola Nr. 3
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
A.Līdaka
Paraksts
Paraksta atšifrējums

27.09.2007
Datums
28.09.2007
Datums
28.09.2007
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)

NAVALSTISKO ORGANIZĀCIJU DARBĪBA
B
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Pedagoăijas katedra
Lektore, Mg. paed.
1

Vārds, uzvārds
Daiga Skudra
Kredītpunktu skaits
Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits

40
3

Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

5

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

1–4P

Ieskaite ar atzīmi
Pieaugušo psiholoăija, B daĜa

Pedagoăija, pieaugušo pedagoăija
Attīstīt studentu izpratni par nevalstisko organizāciju nozīmi brīvā
laika organizēšanā
1. Veidot izpratni par nevalstisko organizāciju darbību.
1.Iepazīstināt studentus ar aktivitāšu dažādību.
2. Rosināt radoši izmantot praksē teorētiskās zināšanas.
Izpratne par nevalstisko organizāciju darbību
Aktivitāšu organizēšanas pamatprasmes NVO
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Mērėis: Attīstīt studentu izpratni par nevalstisko organizāciju nozīmi brīvā laika organizēšanā
Nevalstisko organizāciju darbības nozīme. NVO dažādība Latvijā (Liepājā). Likumdošanas izpratne NVO
darbības realizācijā, reăistrācija, dokumentācija. NVO darbības organizēšanas struktūra. Projektu nozīme –
iespēja organizēt savu darbību. Jauniešu līderības nozīme. NVO savstarpējā sadarbība. Brīvā laika
organizēšanas metodika NVO darbībā
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

1. Navalstisko
organizāciju loma
demokrātiskā sabiedrībā.

Navalstisko organizāciju nozīme
sabiedrības, to grupu interešu realizēšanā.

2

Seminārs

2.NVO darbības
organizēšana.

Likumdošanas izzināšana, reăistrācijas
noteikumi, dokumentācija.

2

Praktiskā nodarbība

NVO iekšējās darbības kārtība.

2

Seminārs

Dalībnieku motivācija. Jauniešu līderības

2

Seminārs
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nozīme un attīstīšana.

Darbības publicitāte un reklamēšana.

2

Lekcija

3. Inovāciju realizēšanas
iespējas.

Projektu izstrādes nozīme un iespējas.

2

Lekcija

4. Darba organizācijas
formas.

Iepazīšanās ar darba organizācijas formu
dažādību, ar to izmantošanas iespējām un
motivāciju.
Sadarbības nozīme un formas.

2

Seminārs

2

Lekcija

5. NVO sadarbība.

Studenta patstāvīgais darbs
1. Periodikas un Interneta informācijas izpēte, analīze.
2. Iepazīšanās ar reāli darbojošās sabiedriskās organizācijas
darbību.
3. Radoša projekta pirmvarianta izstrāde.

Apjoms stundās
4
12
8

Prasības KRP iegūšanai

Piedalīšanās semināros, praktiskajās nodarbībās.
Patstāvīgā darba izpilde.
Patstāvīgi izvēlētas NVO darbības izpētes prezentācija, analīze

Mācību pamatliteratūra

1. Džeimsa M., Džongvorda D. Dzimis, lai uzvarētu. – R.: ELPA,
1995.
2. LapiĦa L., RudiĦa V. Apgūsim demokrātiju. Skolotāja
rokasgrāmata: Interaktīvas mācīšanās metodes. - R.: Zvaigzne
ABC, 1997. – 136 lpp.
3. UzĦēmības un uzdrīkstēšanās veidošanās skolā./ Sast. Cipija R.
– Rīga: Vārti, 1999. – 176 lpp.
1.Mazā biznesa kurss./ Joma S., Kalnīte E., Pelše G .u. c. – R.,
2006.- 806 lpp.
2. Litke D.H., KunovaI. Projektu vadība. – R.: BALTA eko, 2003.
– 126 lpp.
1. Laikraksts „Diena”
2. „Latvijas Vēstnesis”
3. www.ur. gov.lv
4.www.jauns.lv
5www.liepaja.lv

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

D. Skudra
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Pedagoăijas katedra
Protokola Nr. 9
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
L. Latsone
Paraksts
Paraksta atšifrējums

11.02.2008.
Datums
13.02.2008.
Datums
13.02.2008.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)

DRĀMA
B
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Pedagoăijas katedra
Lektore, Mg. paed.
2

Vārds, uzvārds
Daiga Skudra
Kredītpunktu skaits

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

80
5
11

1–4P

Eksāmens
Skolas pedagoăija, A daĜa

Pedagoăija, skolas pedagoăija
Rosināt studentus dramatizācijas metodi izmantot pedagoăiskajā
procesā – interešu izglītībā
1.Iepazīstināt studentus ar drāmas dažādiem aspektiem mūsdienu
pedagoăijā un psiholoăijā.
2. Sniegt priekšstatu par drāmas nodarbību nozīmi vispusīgā
personības attīstībā.
3.Attīstīt studentu radošo pašizpausmi ar teatrāliem elementiem
Zināšanas par drāmu mūsdienu pedagoăijā un psiholoăijā, prasme
iestudēt bērnu ludziĦu
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Mērėis: Rosināt studentus dramatizācijas metodi izmantot pedagoăiskajā procesā – interešu izglītībā.
Studiju kurss paredz iepazīstināt studentus ar informāciju par drāmas izpratni mūsdienu pedagoăijā un
psiholoăijā. Tā ietvaros studenti apgūst darba metodiku pie tēmas „Teātris”, studē rotaĜu un spēĜu nozīmi
drāmā, ieteikumus scenārija izveidei, programmu izstrādi teātra nodarbībām. Paralēli teātra spēles metodikai
studē dzīves drāmas jautājumus ăimenē un bērnu dzīvē
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

1.Drāmas jēdziens.

Drāmas jēdziena interpretācija mūsdienu
pedagoăijā, psiholoăijā.
Tēmas metodiskā izstrāde.

2

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Lekcija

4

2 praktiskās nodarbības

,,Bērna’’Ego, atmiĦas par bērnības rotaĜām.
PirkstiĦu rotaĜas
Lomu rotaĜu, spēĜu nozīme un
izmantošanas iespējas pirmsskolā, skolā un
pieaugušo izglītībā.
Uzstāšanās procesa psiholoăija.
Spēles un rotaĜas.

2
4
2

Praktiskā nodarbība
2 praktiskās nodarbības
Lekcija

2
2

Lekcija
Praktiskais darbs

2.Darbs pie tēmas
,,Teātris.’’
3.RotaĜa un teātra spēle.
4.Lomu rotaĜas.

5.Bērnu uzstāšanās.
6.Teātra spēles
metodika.
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7.Scenārija izstrāde.
8.Scenārija izstrāde.
9.Scenārija izstrāde.
10.Scenārija izstrāde.
11..Dzīves drāma.
12..Dzīves drāma.
14.Teātra pulciĦi, sporta
teātris.

Metodiskās prasības scenārija izstrādē.
Scenārija praktiska izstrāde.
Scenārija praktiska izsrāde.
Izstrādātā scenārija izspēlēšana.
Bērnu lomas disfunkcionālās ăimenēs –
varonis, grēkāzis, pazudušais dēls, klauns.
Disfunkcionālu ăimeĦu dzīves scenāriji.
Iepazīšanās ar teātra pulciĦu programmu,
tās analīze. Sava varianta izstrāde

2
2
2
2
2

Seminārs
Praktiskā nodarbība
Praktiskā nodarbība
Praktiskā nodarbība
Lekcija

2

Lekcija

2

Praktiskā nodarbība

Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās
1.Literatūras studujas un analīze:
24
• patstāvīgi meklētas literatūras analīze un apkopojums
metodiskajā mapē;
• iepazīšanās ar citu studentu apkopotajiem materiāliem par teātra
elementiem darbā ar bērniem, pieaugušajiem.
6
2.Tērpu gatavošana izrādei.
6
3.Dekorāciju gatavošana.
12
4.Izrādes mēăinājumi
Piedalīšanās semināros, praktiskajās nodarbībās.
Prasības KRP iegūšanai
Patstāvīgā darba izpilde.
Piedalīšanās pašiestudētā lugā un pirmizrādes noorganizēšana
1. Brice B. PirkstiĦu rotaĜas. – R.: RaKa, 2007. – 95 lpp.
Mācību pamatliteratūra
2. Domina L. Svētku scenāriji. Plānošana, organizēšana, vadīšana.
– R.: Pētergailis, 2006. – 97 lpp.
3. Engere I., Gleške L., Kvjatkovska I., Šulce D.Lomu spēle
sociālā pedagoga darbā. – R.: Attīstība, 2003. -83 lpp.
4. Hansena K. A., Kaufmane R.K., Saifers S.Bērncentrētu grupu
veidošana. –R.: Avots, 1984.
5. Rimma S. Sekmīgas mācīšanās noslēpumi. – R.: Jumava, 2000.
– 374 lpp.
6. Skudra D. SaziĦas procesa modelēšana dzimtās valodas
mācībās. – Liepāja, LPA, 1998. – 46 lpp.
7. Skudra D. Teātra spēles nozīme mūsdienu bērnu jauniešu
attīstībā. // Sociālā darba speciālistu rokasgrāmata . – Liepāja,
LiePA, 2007. – 176. – 188. lpp.
1. Berns E. Spēles, ko spēlē cilvēki – R.: SIA Birojs 2000 Plus. Mācību papildliteratūra
203 lpp.
2.Džeimsa M., Džongvorda D. Dzimis, lai uzvarētu. – R.: ELPA,
1995.
3.Levi L. Atrast sevī citu. – R.: Avots, 1984.
4.SmildziĦa L. Ievads teātra spēles pamatos. – R.: RaKa, 1998. –
95 lpp.
Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

1. Žurnāls „Psiholoăijas Pasaule’” – 2004./01.
2. Žurnāls ,,Psiholoăija Mums’’ – Nr.2
DaiĜliteratūra par latviešu aktieriem

D. Skudra
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Pedagoăijas katedra
Protokola Nr. 3
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
A. Līdaka
Paraksts
Paraksta atšifrējums

14.09.2007.
Datums
28.09.2007.
Datums
28.09.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)

ROTAěAS UN SPĒLES
B
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Pedagoăijas katedra
Lektore, Mg. paed.
2

Vārds, uzvārds
Daiga Skudra
Kredītpunktu skaits

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

80
4
12

1–4P

Eksāmens
Vispārīgā didaktika, AdaĜa vai citi studiju kursi

Pedagoăija, skolas un pieaugušo pedagoăija
Rosināt studentus iepazīties ar dažādām iespējām rotaĜu un spēĜu
izmantošanā pirmsskolā, skolā un pieaugušo izglītībā.
1.Iepazīstināt studentus ar rotaĜu un spēĜu būtību , klasifikāciju.
2. Sniegt priekšstatu par rotaĜu un spēĜu nozīmi bērnu, jauniešu
un pieaugušo izglītošanā un attīstībā.
3.Attīstīt studentu radošo pašizpausmi rotaĜu un spēĜu veidošanā,
organizēšanā.
Zināšanas par rotaĜu, spēĜu pedagoăiski psiholoăiskajiem
aspektiem. Prasme veidot patstāvīgi jaunu rotaĜu un spēĜu
variantus, apkopot tās un izmantot reālos pasākumos darbā ar
pirmsskolas, skolas bērniem, pieaugušajiem
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Mērėis: Rosināt topošos studentus iepazīties ar dažādām iespējām rotaĜu un spēĜu izmantošanā pirmsskolā,
skolā un pieaugušo izglītībā.
Bērnības pieredzes nozīme rotaĜu procesa un spēĜu izpratnē. RotaĜu un spēĜu būtība, dažādība. RotaĜu un spēĜu
izglītojošie, audzinošie, attīstōšie aspekti. RotaĜa un spēle kā metode pirmsskolā, skolā, pieaugušo izglītībā,
biznesā. RotaĜas un spēles brīvā laika organizēšanā. RotaĜpēcpusdienu organizēšana. RotaĜas, spēles dažādos
citos pasākumos
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

1. Personības bērnības
pieredzes nozīme.

Bērna, vecāka, pieaugušā Ego. Pieaugušā
bērnības atmiĦu interpretācija, izmantošana
rotaĜu un spēĜu nozīmes izpratnē.

2

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Lekcija

2. RotaĜu un spēĜu
nozīme un dažādība.

RotaĜu un spēĜu jēdzieni. Klasifikācijas
praktiska izmantošana.

4

Semināri

251

3. RotaĜa un spēle kā
metode.

RotaĜa kā dzīvesveids un metode
pirmsskolā.

2

Lekcija

RotaĜa un spēle kā metode skolā.

2

Seminārs

RotaĜas un spēles pieaugušo dzīvē.

2

Seminārs

Semināri

5.Scenāriju veidošanas
metodika.

Pirmssvētku periods, svētku norise,
4
pēcsvētku periods. Svētki mājās un dažādās
izglītības iestādēs.
Metodiskie ieteikumi scenāriju veidošanā.
2
RotaĜu un spēĜu vieta tajos.

6. SpēĜu terapija.

SpēĜu nozīme bērna un pieaugušā veselībā.

2

Seminārs

7. Biznesa spēles.

Spēles reklāmās, mazā biznesa plānošanā
u. c.
Praktiska radošu pasākumu organizēšana
pirmsskolā, skolā un interešu centros.
RotaĜkrājumu analīze, patstāvīga radoša
izstrāde. Metodiskie ieteikumi.

2

Lekcija

6

Praktiskas nodarbības

4

Seminārs

4. Svētku organizēšana.

8. Pasākumi pirmsskolā,
skolā , interešu centros.
9. SpēĜu un rotaĜu
krājumi.
10. Studiju kursa satura,
patstāvīgā darba analīze

Lekcija, seminārs

Eksāmens

Studenta patstāvīgais darbs
1.Literatūras studujas, informācijas izpēte un analīze.
2 Spēlu un rotaĜu radoša izstrāde.
3. Pasākuma organizēšana.

Apjoms stundās
24
12
12

Prasības KRP iegūšanai

Piedalīšanās semināros, praktiskajās nodarbībās.
Patstāvīgās literatūras analīzes izpilde.
Radoša rotaĜu un spēĜu izstrāde.
Piedalīšanās praktisku pasākumu organizēšanā

Mācību pamatliteratūra

1. Domina L. Svētku scenāriji. Plānošana, organizēšana, vadīšana.
– Rīga: Pētergailis, 2006. – 97 lpp.
2.Džeimsa M., Džongvorda D..Dzimis, lai uzvarētu. – R.:ELPA,
1995. – 314 lpp.
3.Engere I., Gleške L., Kvjatkovska I., Šulce D. Lomu spēle
sociālā pedagoga darbā. – R.: Attīstība, 2003. - 83 lpp.
4. Hansena K. A., Kaufmane R.K., Saifers S. Bērncentrētu grupu
veidošana.– R.: Avots, 1984. – 185 lpp.
5. LapiĦa L., RudiĦa V. Apgūsim demokrātiju. Skolotāja
rokasgrāmata: Interaktīvās mācīšanās metodes. – Rīga: Zvaigzne
ABC, 1997. – 136 lpp.
6. Špona A. Audzināšanas process teorijā un praksē. - Rīga:
RaKa, 2006. – 211 lpp.
7. UzĦēmības un uzdrīkstēšanās veidošanās skolā./Sast.Cipija R. –
Rīga: Vārti, 1999. – 176 lpp.
1. Glonegers E., Dīms V. Lielā spēĜu grāmata. – R., 1982. – 262
lpp.
2. Spēles metode bioloăija stundās.- R.: RaKa, 1999.
3. Levi L. Atrast sevī citu. – R.: Avots, 1984.
4. Mazā biznesa kurss./ Joma S., Kalnīte E., Pelše G. u. c. – Rīga,
2006. – 806 lpp.

Mācību papildliteratūra
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Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

5. SmildziĦa L. Ievads teātra spēles pamatos. – R.:RAKA, 1998. –
95lpp.
1.Žurnāls „Pirmsskolas Pedagoăija”.
2. www. jauns.lv

Daiga Skudra
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Pedagoăijas katedra
Protokola Nr. 3
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
Anita Līdaka
Paraksts
Paraksta atšifrējums

27.09.2007.
Datums
28.09.2007.
Datums
28.09.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

INTERAKTĪVĀS DARBA METODES
B
1

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds

Rita Ozola

Pedagoăijas katedra

Lektore, Mg.paed.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

40
2
6

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

1-4 P

Ieskaite ar atzīmi
Vispārīgā didaktika, A daĜa
Pedagoăija / Didaktika
Sniegt studentiem zināšanas un praktiskās prasmes par interaktīvo
mācību metožu izmantošanu
Veidot studentiem izpratni par interaktivitāti un tās veidošanos,
par interaktīvās mācīšanas mērėiem, veidot prasmes interaktīvo
metožu izvēlē un pielietošanā
Studentiem veidojas izpratne par aktīvās mācīšanas būtību un
kompetences izvēlēties un praktiski izmantot dažādus interaktīvo
mācību metožu veidus
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Bez tradicionālajām mācību metodēm izglītošanās procesā arvien vairāk tiek izmantotas interaktīvās mācību
metodes. Studiju kurss veidots, lai pedagoăijas programmu studentiem veidotos kompetences netradicionālo
mācību metožu izmantošanā
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

1. Metodes jēdziens un
būtība.

Apjoms
stundās

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

2

Praktiskā nodarbība

2. Interakcija un
mijiedarbība.

2.1. Interaktivitātes būtība un veidošanās.
2.2. Interaktīvā mācīšana, tās mērėi.

2

Lekcija

3. Interaktīvo mācību
metožu veidi.

3.1. Grupu – komandu darbs. Skolotāja
loma un skolēnu atbildība. Mācīšanās mazā
grupā

2

Lekcija

3.2. Kooperatīvās mācīšanās veidi.

2

Seminārs
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3.3. Spēles metodes un tās nozīme mācību
procesā.

2

Praktiskā nodarbība

3.4. Projekta darbs, tā plānošana un
organizēšana. Darba rezultātu novērtēšana.

2

Seminārs

3.5. Pētnieciskās darbības iemaĦu
apgūšanas mācību metode.

2

Praktiskā nodarbība

3.6. Mācību diskusijas, situāciju analīze
u.c. metodes. Mācību darbības novērtējums

2

Seminārs

Studenta patstāvīgais darbs
1.Sagatavot informāciju par mācību metožu daudzveidības
nepieciešamību mācību procesā.
2. Literatūras un interneta avotu izpēte par interaktīvo metožu veidiem,
izpētot un aprakstot vismaz 5 no tām.
3. Mācību procesa vērošana, 1 mācību stundas didaktiskā un metodiskā
analīze.
4. Sagatavot plānu 1 mācību stundai, izmantojot vairākas interaktīvās
metodes un to novadīt simulētā darbībā

Apjoms stundās
4
6
6
8

Prasības KRP iegūšanai

sagatavoti uzdevumi seminārnodarbībām, izpildīts patstāvīgais
darbs, nokārtota ieskaite

Mācību pamatliteratūra

1. Akopova Ž. Mentora palīdzība skolotāju komandai .- R: RaKa,
2006.
2. Dzintere D., Stangaine I. RotaĜa – bērna dzīvesveids.- R: RaKa,
2007.
3. Miėelsone L. Mācību metodes sociālajās zinībās.- R.: RaKa,
2002.
4. Smits E. Paātrinātā mācīšanās klasē.- R.: Pētergailis, 2000.
Čehlova Z. IzziĦas aktivitāte mācībās.- R: RaKa, 2002.
Plaude I. Kooperatīvā mācīšanās.- R: RaKa, 2004.
Salbergs P. Skolotāja rokasgrāmata.- Lielvārde: Lielvārds, 2003.
Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati.- R.: RaKa, 2001.

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

R.Ozola
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Pedagoăijas katedra
Protokola Nr.3
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
A.Līdaka
Paraksts
Paraksta atšifrējums

28.09.2007.
Datums
28.09.2007.
Datums
28.09.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums

MASU PASĀKUMU ORGANIZĀCIJA
B

Statuss (A, B, C daĜa)
KURSA AUTORS

Vārds, uzvārds
Blāzma Vikmane
Kredītpunktu skaits

Struktūrvienība
Pedagoăijas katedra
2

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

Amats, grāds
Docente, Dr. Paed.

80
6
10

1–4P

Eksāmens
Saskarsmes psiholoăija, Sociālā psiholoăija, Vispārīgā pedagoăija

Psiholoăija / pedagoăija
Apgūt teorētiskās zināšanas un prasmes masu pasākumu, tai skaitā
gadskārtu svētku un valsts svētku sagatavošanā un vadīšanā, kas
noderētu skolas psihologa profesionālajā darbībā šo pasākumu
pedagoăiski psiholoăiskās un sociālās nozīmības izvērtēsanā
1. Apgūt zināšanas par masu pasākumu organizēšanas
Kursa uzdevumi
būtību, to veidiem un saturu.
2. Izveidot priekšstatus par masu pasākumu nozīmi bērnu un
jauniešu izglītošanā, audzināšanā un kultūrvērtību
pārmantošanā.
3. Iepazīties ar juridiski normatīvajiem aktiem un
likumdošanu par masu pasākumu organizēšanu.
4. Apgūt zināšanas par latviešu tautas gadskārtu svētkiem un
valsts svētkiem.
5. Apgūt svētku pasākumu projektu izstrādes prasmes
Apgūtas zināšanas par masu pasākumu organizācijas
Kursa rezultāti (apgūstamās
pedagoăiskajiem, psiholoăiskajiem un sociālajiem aspektiem.
kompetences)
Iegūtas masu pasākumu scenāriju izstrādes un pasākuma
sagatavošanas un vadīšanas sākotnējās prasmes
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Masu pasākumu, tai skaitā gadskārtu svētki ir neatĦemama kultūras sastāvdaĜa, valsts svētki ir pilsoniskuma
jūtu un patriotisma apziĦas stiprināšanas veids, bet dažādi citi pasākumi ir svarīga visas sabiedrības, īpaši
jaunās paaudzes socializācijas sastāvdaĜa, tāpēc psiholoăijas skolotājiem jābūt kompetentiem teorētiski un
praktiski – svētku pasākumu projektu izstrādē un vadīšanā
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Apakštēma
Apjoms Veids
Svētku būtība un definīcija. Svētku veidi. Masu stundās
1.tēma
pasākumi kā svētku svinēšanas veids un
6
1 lekcija
Svētku fenomens
līdzeklis. Latvijas valsts svētki, atceres un
2 semināri
atzīmējamās dienas. Starptautiskie svētki un
svinamās dienas.
2.tēma
Apakštēma
4
1 lekcija
Latviešu tautas
Senlatviešu kalendārs un gadskārtu svētki gada
1 seminārs
gadskārtu svētki un
ritējumā. MeteĦi. Lieldienas. Līgo svētki, u.c.
svinamās dienas
3. tēma
Apakštēma
4
1 lekcija
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Masu pasākumu
būtība

4. tēma
Likumdošana masu
pasākumu
organizēšanā
5. tēma
Svētku un masu
pasākuma
organizācija
tēma
Pasākuma scenārija
izstrādes metodika
tēma
Masu pasākumu
reklāma

Masu pasākumi kā bērnu un jauniešu
socializācijas (izglītošanas, audzināšanas un
attīstības veicināšanas) līdzeklis skolā un ārpus
skolas. Sporta svētki, talkas, karnevāli, skates,
konkursi u.c.
Apakštēma
Likumos ietvertie reglamentējošie nosacījumi,
to būtības analīze.

Apakštēma
Pirmssvētku periods, svētku pasākuma norise,
pēcsvētku periods pasākuma projekta būtība, tā
izstrādes kritēriji. Komandas izveide,
Izdevumu tāmes izstrāde, pienākumu sadale.
Telpas, vietas noformēšana. Svētku vadītāja
loma. Mūzikas mozīme.
Apakštēma
Praktikums scenārija izstrādē, metodiskie
ieteikumi, pasākumu vērojumi un analīze
Apakštēma
Reklāmas pedagoăiskie un psiholoăiskie
aspekti, reklāmas vizuālie aspekti

Studenta patstāvīgais darbs
Studēt literatūru par gadskārtu un valsts svētkiem, to izcelsmi un
svinēšanas tradīcijām.
Apkopot materiālus par svētku tematiku.
Noskatīties divus svētku pasākumus vai video ierakstus un izvērtēt to
atbilstību pasākuma tematikai, mērėim, mērėauditorijai, akcentējot to
audzinošo, izglītojošo un attīstošo nozīmi.
Izstrādāt divus pasākumu projektus: vienu par gadskārtu svētkiem,
vienu par svinamo dienu vai par valsts svētkiem

1 seminārs

4

1 lekcija
1 seminārs

6

1 lekcija
2 semināri

4

1 seminārs
1 praktiskā nodarbība

4

1 lekcija
1 seminārs

Apjoms stundās
8
8
8

24

Prasības KRP iegūšanai

Apgūtas zināšanas par kursa tēmām – izpildīti četri testi.
Rakstiski izvērtēti divi svētku pasākumi.
Izstrādāts viena svētku pasākuma projekts.
Piedalīšanās reālā masu pasākuma organizēšanas procesā.

Mācību pamatliteratūra

Domina L. Svētku scenāriji. Plānošana, organizēšana, vadīšana. –
Rīga: Pētergailis, 2006. – 97 lpp.
Grīns M., Grīna M. Latviešu gads, gadskārta, godi. – Rīga:
EVERESTS, 1992. – 452 lpp.
LapiĦa L., RudiĦa V. Apgūsim demokrātiju. Skolotāja
rokasgrāmata: Interaktīvas mācīšanās metodes. – Rīga: Zvaigzne
ABC, 1997. – 136 lpp.
Latvijas valsts svētuma zīmes/sast.Daina Rituma. – Rīga: E.
MelngaiĜa Tautas mākslas centrs, 1998.
Līdeks O. Latviešu svētki. Latviešu svinamās dienas. – Rīga:
Scientia, 1991.
Litke D.H., Kunova I. Projektu vadība. – Rīga: BALTA eko, 2003.
– 126 lpp.
Mellēna M., Muktupāvels V., u.c. Gadskārtu grāmata. – Rīga,
2004.
Andersone V., Sniėere L. Svētki un godi: LAT2 mācību
metodisko izdevumu sērija: 2. Izdevums. – Rīga: Poligrāfists,
1998.
Austrums Ă. Tautas senās godu un audzināšanas tradīcijas. – Rīga:
Zinātne, 1993.
Latviešu tautas ticējumi: četros sējumos/sak. P.Šmits. – Rīga:

Mācību papildliteratūra
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Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Kabata, 1991. – 1993.
Mazā biznesa kurss/Joma S., Kalnīte E., Pelše G.u.c. – Rīga, 2006.
– 806 lpp.
Memenis A. Mūsu godi un svinamās dienas.
SmildziĦa L. Ievads teātra spēle pamatos. – Rīga: RaKa, 1998. –
95 lpp.
Šterna M. Senā gadskārta. – Rīga: Zinātne, 1998.
LPA bibliotēkā pieejamās datu bāzes (SCOPUS, SAGE,
LETONICA) , www.jauns.lv; www.liepaja.lv; www.likumi.lv.

Kursa autors:

Blāzma Vikmane
10.09. 2007.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Kurss apstiprināts:
Pedagoăijas katedra
Protokola Nr.3
28.09.2007.
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola
Datums
Nr.
Katedras vadītājs:
A.Līdaka
28.09.2007.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju
programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)

PIRMĀ PALĪDZĪBA NEGADĪJUMOS
B

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds

Struktūrvienība

Amats, grāds

Svetlana Lanka

Pedagoăijas katedra

Lektore, Mg.paed.

Kredītpunktu skaits

1

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

40
4
4

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences)

Kursa valoda

1–4P

Ieskaite ar atzīmi
Nav nepieciešamas
Pirmās palīdzības apmācību mērėis ir radīt studentiem priekšstatu
par pirmās palīdzības būtību un tās savlaicīgas sniegšanas nozīmi,
apgūstot nepieciešamās zināšanas un praktiskās iemaĦas ātrai un
precīzai darbībai
Attīstīt prasmes sniegt pirmo palīdzību pēc 2002. gada Amerikas
un Eiropas starptautiskajā konferencē saskaĦotām atdzīvināšanas
vadlīnijām, kas ir saistošas gan ārstniecības personām, gan
neprofesionāliem pirmās palīdzības sniedzējiem
Apgūtas prasmes sniegt pirmo palīdzību pēc 2002. gada Amerikas
un Eiropas starptautiskajā konferencē saskaĦotām atdzīvināšanas
vadlīnijām, kas ir saistošas gan ārstniecības personām, gan
neprofesionāliem pirmās palīdzības sniedzējiem
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)

Kursa apguves ietvaros studentiem tiek piedāvāta iespēja teorētiski un praktiski apgūt un padziĜināt prasmes
pirmās palīdzības sniegšanā pēc 2002. gada Amerikas un Eiropas starptautiskajā konferencē saskaĦotām
atdzīvināšanas vadlīnijām, kas ir saistošas gan ārstniecības personām, gan neprofesionāliem pirmās palīdzības
sniedzējiem
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Ievads pirmajā palīdzībā
Rīcība negadījuma vietā

Apakštēma

Apjoms
stundās

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

*Tūlītējie pasākumi
*Tūlītējie pasākumi autoavārijas gadījumā:
cietušā izvilkšana no transporta līdzekĜa
Aizsargėiveres noĦemšana
Ātrās palīdzības izsaukums
Neatliekamas rīcības plāns cietušā stāvokĜa
novērtēšanai, dzīvības glābšanai un uzturēšanai
(ABC shēma):
Punkts "a" (samaĦa un elpceĜu caurlaidība)
"b" mākslīgā elpināšana
"c" sirds ārējā masāža
ABC (atdzīvināšanas) īpatnības zīdaiĦiem un
bērniem;
ABC (atdzīvināšanas) īpatnības zīdaiĦiem

2

Lekcija
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ABC īpatnības bērniem no 1 - 8 gadu vecuma
Heimliha paĦēmiens elpceĜu atbrīvošanai no
svešėermeĦiem
Šoks
Traumas

Palīdzība pie šoka
Dzīvībai bīstamas asiĦošanas:
AsiĦošana no locekĜiem;
AsiĦojošās vietas attāla nospiešana;
ŽĦauga pielietošana;
AsiĦošana no ėermeĦa un galvas;
AsiĦošana no deguna

1
2

Praktiskā nodarbība
Lekcija, praktiskā
nodarbība

Brūces

Dažādu brūču īpatnības:
Kostas brūces;
Svešėermenis brūcē
Svešėermenis acī;
Svešėermenis ausī (kukainis)
Čūsku kodumi;
KukaiĦu dzēlumi;
Ērču kodumi
Roku un kāju traumas
Muguras traumas;
Krūšu kurvja traumas:
Slēgtas krūšu kurvja traumas
VaĜējās krūšu kurvja traumas.
Vēdera dobuma traumas:
Slēgtas vēdera dobuma traumas VaĜējas vēdera
traumas
VaĜēji lūzumi, slēgti lūzumi, palīdzība

2

Lekcija, praktiskā
nodarbība

2

Lekcija, praktiskā
nodarbība

4

Lekcija, praktiskā
nodarbība

3

Lekcija, praktiskā
nodarbība

LocekĜu traumas, lūzumi

IegurĦa traumas
Saspiedumi
Amputācijas
Apdegumi:
Ėīmiskie apdegumi:
Pārkaršana

Sejas apdegums;
ElpceĜu apdegums.
Palīdzība pie acu ėimiskiem apdegumiem;
ElpceĜu ėīmisks apdegums;
Bioloăiskie apdegumi.

Apsaldējumi
Atdzišana (pārsalšana)
Elektrotraumas
Saindēšanās:

PēkšĦas saslimšanas, kad
var būt nepieciešama
neatliekamā palīdzība
Slīkšana
Cietušā transports
Psihisks uzbudinājums
Rīcība radioaktīvās kravas
transporta avārijas vietā
Ėīmiskais perēklis
Daudz cietušo vienlaicīgi
Pirmās palīdzības
aptieciĦas saturs
Glābēja drošība

Saindēšanās caur muti; saindēšanās ar gāzēm
(elpojot); saindēšanās caur ādu (ar t.s.
kontaktindēm).
Epilepsija; augsta ėermeĦa temperatūra
sāpes sirds rajonā; sāpes vēderā; cukura
diabēts; aizrīšanās.

Studenta patstāvīgais darbs
Mācību literatūras studijas.
Vingrināšanās pirmās palīdzības iemaĦu apguvē

Apjoms stundās
16
8
260

Prasības KRP iegūšanai

Kursa programmas teorētiska un praktiska apguve. Balstoties uz
iegūtajām teorētiskajām zināšanām prast izvērtēt pasniedzēja piedāvātu
situāciju un, pielietojot praktiskajās nodarbībās gūtās iemaĦas un
prasmes, noteikt un sniegt efektīvu pirmo palīdzību cietušajam

Mācību pamatliteratūra

1.Pirmā palīdzība.- Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. – 288 lpp.
2.Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība /V.KaĜėa
un Z.Rojas redakcijā.- Rīga: Elpa, 2001.
NEATLIEKAMĀ MEDICĪNISKĀ
PALĪDZĪBA.TRAUMAS.1.izdevums.DaiĦa KrieviĦa redakcijā.NMPC.Rīga, Latvija, 2001.
2.Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana. 1.izdevums. DaiĦa
KrieviĦa redakcijā.NMPC.- Rīga, Latvija, 2003.
3.Dzintra JakubaĦeca. ŠOKS. Nacionālais apgāds., 2004.
4.Monika Savicka. APDEGUMU TRAUMAS.- R.: Nacionālais apgāds,
2003.
5.Ludmila Vīksna. CEěOTĀJA VESELĪBAS ROKASGRĀMATA.- R.:
Nacionālais apgāds, 2002.
7. KO DARĪT? Trešais papildinātais izdevums.- KMC, 2000. - Pieejama
Word un PDF formātos

Mācību papildliteratūra

Kursa autors:

Svetlana Lanka
10.09.2007.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Kurss apstiprināts:
Pedagoăijas katedra
Protokola Nr.3
28.09.2007.
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
Datums
Katedras vadītājs:
Anita Līdaka
28.09.2007.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

PRAKTIKUMS SPORTĀ
B
2

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds

Helēna Vecenāne

Sporta katedra

Asistente, Mg.paed.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

80
1
15

Kursa uzdevumi
Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

(FITNESS)

1–4P

Ieskaite ar atzīmi
Nav nepieciešamas

Sporta pedagoăija
Stiprināt studentu veselību un nodrošināt viĦu pareizu fizisko
attīstību
Veidot kustību prasmes un iemaĦas un attīstīt fiziskās īpašības
Iegūs zināšanas un prasmes fitnesā
Latviešu valoda

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Veselīga dzīvesveida popularizēšana studentu vidū. Dažādu aerobikas stilu (klasiskā, deju, spēka, step un
fitball aerobika) mācīšana. Vispārattīstošie vingrinājumi. Vingrojuma kompleksi ar hantelēm, nūjām,
speciālām gumijām un vingrojumi lokanības attīstīšanai. Vingrojumu komplekss iesācējiem, izmantojot
trenažierus
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Fiziskās aktivitātes
ietekme uz jaunieša
organismu.
Sports veselībai.

1. Fiziskā aktivitāte un veselība.
2. Veselības sporta attīstība un jaunākās
tendences Latvijā.
1. Klasikā aerobika. Deju aerobika.
2. Spēka aerobika. Step aerobika.
3. Vispārattīstošie vingrojumi.
4. Vingrojumu kompleksi ar hantelēm,
nūjām u.c. palīglīdzekĜiem.
5. Fitball aerobika (ar lielo bumbu)

Studenta patstāvīgais darbs
Iepazīties un sekot līdzi mūsdienu fitnesa attīstībai.
Patstāvīgi vingrināties un nostiprināt praktiskajās nodarbībās iegūtās
kustību prasmes un iemaĦas
Prasības KRP iegūšanai

2

6
6
6
6

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
lekcija

praktiskās nodarbības

6
Apjoms stundās
48

Aktīva dalība praktiskajās nodarbībās. Fiziskās sagatavotības tests.
262

AuziĦa I., Saulīte- Zandere I. Lielā fitnesa grāmata. – Rīga:
Jumava, 2000. – 225 lpp.
Jaružnijs N., Švinks U. Ritmiskā vingrošana. – Rīga: Avots, 1990.
– 108 lpp.
Kupers K. Aerobika veselībai.- Rīga: Zinātne, 1990. – 234 lpp.
Trenera rokasgrāmata 2. – Rīga: a/s Preses nams, 2006. – 312 lpp.
Upmanis R. Vingro ar prieku! – Rīga: Jumava, 2005. -144 lpp.
Менхин Ю.В., Менхин А.В. Оздоровительная гимнастика:
теория и методика, - Ростов на Дону: Феникс, 2002. – 384 с.

Mācību pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

H.Vecenāne
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Sporta katedra
Protokola Nr.2
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
J.Pērkons
Paraksts
Paraksta atšifrējums

263

06.09.2007
Datums
10.09.2007.
Datums
12.09.2007.
Datums

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

VĒROŠANAS PRAKSE
B
2

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds

Irina Stradomska

Psiholoăijas katedra

Docente, Dr.psych.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

80

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

16

1–4P

atskaite, ieskaite ar atzīmi
Vispārīgās psiholoăija

Pedagoăija
Pētīt un analizēt skolas pedagoăisko procesu pamatskolā un
vidusskolā. Veikt mācību darbības analīzi
1. Pētīt skolas pedagoăiskā procesa saturu un struktūru
2. Vērot psiholoăijas stundas.
3. Aprakstīt savu izpratni par skolēnu izziĦas procesam.
4. Izstrādāt vienu stundas plānu psiholoăijas stundai vidusskolā
Novērošanas prasme
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Skola un tās pedagoăiskās darbības izzināšana. Skolēnu un pedagogu mijiedarbības procesa izpēte.
Konstruktīvs pašvērtējums
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

1. Prasme izvēlēties
informācijas ieguves
veidu
2. Prasme kopveselumā
redzēt saikni skolāskolēni-vecāki-skolotājivide.
3. Prasme vērot, analizēt
skolēnu un pedagogu
mijiedarbību, tās
rezultātus
4. audzināšanas un
mācību process skolā.
5. Prakses dienasgrāmata
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6

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Praktiskā nodarbība

6

Praktiskā nodarbība

6

Praktiskā nodarbība

6

Praktiskā nodarbība

8

Praktiskā nodarbība

Studenta patstāvīgais darbs
1.Pētīt skolas pedagoăiskā procesa saturu un struktūru pamatskolā (5. –
9. klasēs) un vidusskolā – psiholoăijas stundās
2.Vērot psiholoăijas stundas. Aprakstīt un analizēt veiktos novērojumus
3.Definēt un aprakstīt savu izpratni par skolēnu radošās domāšanas,
izziĦas interešu, motivācijas veidošanas, patstāvības un emocionālās
pieredzes attīstību mācību procesā ( dažādos mācību priekšmetos)
4.Izstrādāt vienu stundas plānu psiholoăijas stundai vidusskolā
5.Vērot mācības stundas sociālajās zinībās vai iepazīties ar ārpusstundu
brīvā laika organizēšanu skolā, piedalīties skolas pasākumos, to
plānošanā, organizēšanā
Prasības KRP iegūšanai

Prasme novērot

Mācību pamatliteratūra
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Skolotāja profesijas standarts

Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

Apjoms stundās
8
10
10

10
10

http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/EuryPage

I.Stradomska
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Psiholoăijas katedra
Protokola Nr.1
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
I.StrazdiĦa
Paraksts
Paraksta atšifrējums

30.08.2007.
Datums
30.08.2007.
Datums
30.08.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)

PEDAGOĂISKĀ PRAKSE: PSIHOLOĂIJAS SKOLOTĀJS
B
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Psiholoăijas katedra
lektore, Mg.paed., Mg.psych.
4

Vārds, uzvārds
Ērika Gintere
Kredītpunktu skaits

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 –
maăistra; 7- doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

160
Prakse 4 nedēĜas

1–4P
Eksāmens - Prakses mapes izstrāde ar veiktajiem uzdevumiem
Psiholoăija, pedagoăija

Pedagoăija
Izpētīt un analizēt skolas pedagoăisko procesu pamatskolā un
vidusskolā. Vadīt mācību stundas psiholoăijā atbilstoši skolas
mācību plānam
Pētīt skolas pedagoăisko procesu, tā struktūru pamatskolā un
vidusskolā psiholoăijas stundās. Vērot un vadīt 4 psiholoăijas
mācību stundas, aprakstot novērojumus un individuāli praktisko
pedagoăisko darbību, definēt un aprakstīt savu izpratni par
skolēnu radošo domāšanu, izziĦas, interešu, motivācijas
veidošanos, patstāvības un emocionālās pieredzes attīstību
Paaugstināt un attīstīt saskarsmes kultūru, izprast psiholoăijas
skolotāja darba koncepciju, būtību, iegūt iemaĦas psiholoăijas
stundu vadīšanā dažādojot mācību metodes
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Prakses laikā veikt izstrādātos uzdevumus, sasniedzot mērėi un nostiprināt apgūstamās kompetences
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

1.Skola un tās
pedagoăiskās darbības
izzināšana
2.Skolēnu, pedagogu un
citu pieaugušo
mijiedarbības procesa
izpēte
3.Audzināšanas un
mācību process skolā

Apakštēma

Apjoms
stundās

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

16

Prakse

2.1.Mijiedarbības procesa daudzveidības
apraksts
2.2. Novērojumi par tā norisi

16

Prakse

3.1.Skolēnu patstāvīgās darbības apraksts.
3.2.Skolēnu organizētās darbības vērojumu
apraksts.
3.3. Atbilstoši vecumposmam skolēnu
pedagoăiskais un psiholoăiskais
raksturojums

16

Prakse
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Mācību darbības analīze

16

Studenta patstāvīgais darbs
Prakses atskaites izstrāde un pamatojums. Psiholoăijas stundu vadīšana

Apjoms stundās
96

Uzdevumu izstrāde un prakses materiālu apkopojums

Prasības KRP iegūšanai
Mācību pamatliteratūra
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Kursa autors:
Paraksts
Kurss apstiprināts:

Prakse

Žurnāls „Skolotājs”;
www.isec.gov.lv u.c.
www.iac.edu.lv
Ē. Gintere
Paraksta atšifrējums

30.08.07.
Datums

Psiholoăijas katedra
Protokola Nr.1
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.

Katedras vadītājs:
Paraksts

I.StrazdiĦa
Paraksta atšifrējums
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30.08.07.
Datums

30.08.07.
Datums

KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

PEDAGOĂISKĀ PRAKSE: SOCIĀLO ZINĪBU
SKOLOTĀJS 1
B
3

Vārds, uzvārds

Struktūrvienība

Amats, grāds

Ārija Kolosova

Sociālo zinātĦu katedra

Docente, Dr.hist.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

120

KURSA AUTORS

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

Prakse 3 nedēĜas

1–4P

Eksāmens
Veselības izglītības pamati; Ētika, tās mācīšanas metodika,
Sociālo zinību mācīšanas metodika
Pedagoăija
Teorētisko zināšanu realizācija praksē, lai apgūtu sociālo zinību
skolotāju kvalifikācijai nepieciešamās prasmes un iemaĦas
1. Vērot stundas, hospitēt un pārrunāt ar skolotājiem, - prakses
vadītājiem mācīšanas aktualitātes.
2. Vadīt stundas, veikt analīzi un pašanalīzi.
3. Pildīt prakses dokumentāciju
Prasme plānot savu darbību, prasme organizēt mācību un
audzināšanas darbu, prasme izvērtēt skolēnu darbību, veikt
pašanalīzi
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Praktiski tiek pielietotas teorētiskās zināšanas pedagoăijā, didaktikā un sociālo zinību mācīšanas metodikā.
Tiek vērotas, hospitētas un vadītas stundas pamatskolā sociālajās zinībās, veikta paveiktā analīze un
pašanalīze, gūts priekšstats par sociālo zinību mācīšanas aktualitātēm un problēmām pamatskolā
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

1. Stundu vērošanas
prakse
2. Aktīvā prakse

Stundu vērošana un hospitēšana sociālajās
zinībās pamatskolā.
Stundu vadīšana sociālajās zinībās
pamatskolā.

24
24

Studenta patstāvīgais darbs
1. Stundu vērošanas praksē students-praktikants veic stundu vērošanu un 24
hospitēšanu.
• Stundu vērošanu, hospitēšanu un vadīšanu students saskaĦo ar
skolotāju, pēc tam pārrunā un izanalizē stundas mērėi, uzdevumus,
norisi, izmantotās metodes, kā arī mācīšanas problēmas.
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Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

Apjoms stundās

• Ieteicams vērot un salīdzināt stundas paralēlklasēs. Pirms novadīt
stundu, students – praktikants vēro iepriekšējo stundu.
• Vērošanas praksē students – praktikants pilda atbilstošās prakses
dokumentācijas lapas.
2. Aktīvajā praksē students-praktikants veic stundu vadīšanu sociālajās 24
zinībās.
• Aktīvajā praksē students – praktikants novada stundas pēc iepriekš
izstrādātiem, ar skolotāju saskaĦotiem plāniem. Pēc stundas
students - praktikants veic izvērtējumu, izanalizē ar skolotāju
stundas norisi.
• Aktīvajā praksē students – praktikants pilda atbilstošās prakses
dokumentācijas lapas.
3. Prakses noslēgumā students ievieto prakses mapē prakses 24
dokumentāciju, raksta prakses pašvērtējumu. Skolas vadība kopā ar
skolotājiem – prakses vadītājiem sagatavo „Studenta prakses
vērtējuma/raksturojuma lapu”
Prasības KRP iegūšanai

Prakses uzdevumu izpilde, prakses mape ar vērotajām un
vadītajām stundām, pašvērtējums, raksturojums no prakses vietas

Mācību pamatliteratūra

Sociālās zinības. Pamatizglītības standarts 1.-9.kl.
Sociālās zinības 1.-9. kl. Mācību priekšmeta programmas paraugs

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Žurnāls „Skolotājs”;
www.isec.gov.lv u.c.

Ārija Kolosova
01.11.2007.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Kurss apstiprināts:
Sociālo zinātĦu katedra
Protokols Nr 3
01.11.2007.
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums
Katedras vadītājs:
Arturs Medveckis
01.11.2007.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju
programma)
Kursa autors:
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums

Vārds, uzvārds
Vija Zēlerte
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

KVALIFIKĀCIJAS PRAKSE: PSIHOLOĂIJAS
SKOLOTĀJS
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Psiholoăijas katedra
Lektore, Mg. psych.
B
9

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma

360
netiek plānotas
72

Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

Pedagoăiskā psiholoăija, sociālā psiholoăija, attīstības psiholoăija,
vispārīgā pedagoăija

netiek plānoti
1-4P

Eksāmens

Psiholoăija, pedagoăija

Pilnveidot studentu pedagoăisko kompetenci
1.Veicināt studentu prasmi teorētiskās zināšanas pielietot
praktiskajā pedagoăiskajā darbā.
2. Attīstīt studentu prasmi izvērtēt savu pedagoăisko darbību
pamatojoties uz konkrētiem vērtēšanas kritērijiem

1. Studenti pratīs
• Izvērtēt savu pedagoăisko darbību, atbilstoši pedagoăiskās
psiholoăijas teorijām un atziĦām;
• Veikt praktisku pētījumu, analizēt iegūtos rezultātus,
pētījumā iegūtās atziĦas pielietot reālajā dzīvē
Latviešu
Kursa valoda
KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Psiholoăijas stundu vadīšana un analīze. Veikto novērojumu un individuālās praktiskās pedagoăiskās darbības
apraksts un analīze. Savas pedagoăiskās darbības pašizvērtējums. Vadīto stundu izvērtējums, pamatojoties uz
pedagoăiskās psiholoăijas atziĦām. Jauniešu psihiskās attīstības īpatnību novērojumu veikšana atbilstoši
attīstības psiholoăijas teorijām, veikt secinājumus par novēroto
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma
Apjoms stundās
Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Veikt prakses uzdevumus atbilstoši 72
izvēlētājai kvalifikācijai.
Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Vadīt un analizēt psiholoăijas stundas.
Aprakstīt un analizēt veiktos novērojumus
un individuālo praktisko pedagoăisko
darbību. Veikt sava pedagoăiskā darba
pašizvērtējumu.
Veikt
vadīto
stundu
izvērtējumu,
pamatojoties uz pedagoăiskās psiholoăijas
atziĦām.
Izstrādāt plānus psiholoăijas 3 stundām

72

72

72
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vidusskolā.
Veikt jauniešu psihiskās attīstības īpatnību
novērojumu
atbilstoši
attīstības
psiholoăijas teorijām, izdarīt secinājumus
par novēroto.
Prasības KRP iegūšanai
Mācību pamatliteratūra
Mācību papildliteratūra

72

Sekmīgi tiek veikti visi paredzētie uzdevumi, laikā iesniegti
prakses materiāli
1.Geidžs N.L , Berliners D.C. Pedagoăiskā psiholoăija. – R.:
Zvaigzne ABC, 1999.
1. Balsons M. Kā izprast klases uzvedību. – Lielvārde: Lielvārds,
1995.
2. Goulmens D. Tava emocionālā inteliăence. – R.:Jumava, 2001
3.Skola visiem. Palīgs pedagogiem, psihologiem un vecākiem. -R.:
SAC, 2002.
4.Anita E. Woolfolk, Lorraine McRune- Nicolich, 1990. Educational
psychology for teachers.
5.Improoving the quality of teaching and learning: an Australian case
study – The PEEL project.Edited by John R Baird and Jan J Mitchell,
Melbourne, Victoria: Monash University PrinterY.- 1997.
6.Кривцова С.В. Тренинг : Учитель и проблема дисциплини.
Генезис, 1997г.
7.Скороходова Н.Ю. Психология ведения урока – СПб.: Изд. Речь,
2002. – 148 с

Periodika, interneta resursi un citi avoti LPA bibliotēka
Kursa autors:
V.Zēlerte
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Kurss apstiprināts:
Psiholoăijas katedra
Protokola Nr. 10
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
Katedras vadītājs:
I. StrazdiĦa
Paraksts
Paraksta atšifrējums

2007-06-26
Datums
2007-06-26
Datums
2007-06-26
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS 4. PsihS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

PEDAGOĂISKĀ PRAKSE: SOCIĀLO ZINĪBU
SKOLOTĀJS 2
B
4

Vārds, uzvārds

Struktūrvienība

Amats, grāds

Ārija Kolosova

Sociālo zinātĦu katedra

Docente, Dr.hist.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

160

KURSA AUTORS

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

32

1–4P

Eksāmens
„Veselības mācība”, „Veselības mācības metodika”, „Ētika, tās
mācīšanas metodika”, „Sociālo zinību mācīšanas metodika”,
„Ekonomikas teorija un metodika”, „Civilzinības”.
Pedagoăija
Teorētisko zināšanu realizācija praksē, lai apgūtu sociālo zinību
skolotāju kvalifikācijai nepieciešamās prasmes un iemaĦas.
4. Vērot stundas, hospitēt un pārrunāt ar skolotājiem, - prakses
vadītājiem mācīšanas aktualitātes.
5. Vadīt stundas, veikt analīzi un pašanalīzi.
6. Pildīt prakses dokumentāciju.
Prasme plānot savu darbību, prasme organizēt mācību un
audzināšanas darbu, prasme izvērtēt skolēnu darbību, veikt
pašanalīzi.
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Praktiski tiek pielietotas teorētiskās zināšanas pedagoăijā, didaktikā un sociālo zinību mācīšanas metodikā.
Tiek vērotas, hospitētas un vadītas stundas pamatskolā sociālajās zinībās, veikta paveiktā analīze un
pašanalīze, gūts priekšstats par sociālo zinību mācīšanas aktualitātēm un problēmām pamatskolā
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

1. Stundu vērošanas
prakse
2. Aktīvā prakse

Stundu vērošana, hospitēšana, analīze
16
sociālajās zinībās pamatskolā (5.-9.kl.)
Stundu vadīšana, analīze un pašanalīze.
48
Vadīt stundas sociālajās zinībās pamatskolā
(5.-9.kl.)

Studenta patstāvīgais darbs
Stundu vērošanas praksē students-praktikants veic stundu vērošanu un 32
hospitēšanu.
• Stundu vērošanu, hospitēšanu un vadīšanu students saskaĦo ar
skolotāju, pēc tam pārrunā un izanalizē stundas mērėi, uzdevumus,
272

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

Apjoms stundās

norisi, izmantotās metodes, kā arī mācīšanas problēmas.
• Ieteicams vērot un salīdzināt stundas paralēlklasēs. Pirms novadīt
stundu, students – praktikants vēro iepriekšējo stundu.
• Vērošanas praksē students – praktikants pilda atbilstošās prakses
dokumentācijas lapas.
Aktīvajā praksē students-praktikants veic stundu vadīšanu sociālajās
32
zinībās.
Aktīvajā praksē students – praktikants novada stundas pēc iepriekš
izstrādātiem, ar skolotāju saskaĦotiem plāniem. Pēc stundas students praktikants veic izvērtējumu, izanalizē ar skolotāju stundas norisi.
Aktīvajā praksē students – praktikants pilda atbilstošās prakses
dokumentācijas lapas
Prakses noslēgumā students ievieto prakses mapē prakses 32
dokumentāciju, raksta prakses pašvērtējumu. Skolas vadība kopā ar
skolotājiem – prakses vadītājiem sagatavo „Studenta prakses
vērtējuma/raksturojuma lapu”
Prasības KRP iegūšanai

Prakses uzdevumu izpilde, prakses mape ar vērotajām un
vadītajām stundām, pašvērtējums, raksturojums no prakses vietas.

Mācību pamatliteratūra

Sociālās zinības. Pamatizglītības standarts 1.-9.kl.
Sociālās zinības 1.-9.kl. Mācību priekšmeta programmas paraugs.

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Žurnāls „Skolotājs”;
www.isec.gov.lv u.c.

Ārija Kolosova
01.11.2007.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Kurss apstiprināts:
Sociālo zinātĦu katedra
Protokols Nr 3
01.11.2007.
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums
Katedras vadītājs:
Arturs Medveckis
01.11.2007.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju
programmā (profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju
programma)
Kursa autors:
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

PEDAGOĂISKĀ PRAKSE: VASARAS NOMETNE
B
2

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds

Stradomska Irina

Psiholoăijas katedra

Docente, Dr.psych.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

80

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

16

1–4P

Ieskaite ar atzīmi
Vispārīga psiholoăija

Psiholoăija
Piedalīties un palīdzēt vasaras nometĦu organizētājiem
pedagoăiskā darba vadīšanā darbā ar dažāda vecuma bērniem
dažādu interešu vasaras nometnēs pēc studentu izvēles
1. Studentu iepazīstināšana ar bērnu uzvedības formām dažādos
vecumposmos vasaras atpūtas nometnēs, sporta nometnēs.
2. Dod studentiem iespēju novērot psihiskos stāvokĜus un
procesus, kas parādās bērnu uzvedībā dažādās dzīves situācijās
Novērošanas prasme
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

1) Novērojuma rezultāti

1)novērojuma dati
2)bērna darbības veidi
3)izziĦas procesu raksturojumi

14
14
14

Prakse
Prakse
Prakse

Studenta patstāvīgais darbs
Vasaras prakses uzdevumu veikšana

Apjoms stundās
48

Prasības KRP iegūšanai

Prakses dienasgrāmatas, protokolu rakstīšana

Mācību pamatliteratūra
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Žurnāls „Skolotājs”;
www.isec.gov.lv
274

www.iac.edu.lv u.c.
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

I.Stradomska
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Psiholoăijas katedra
Protokola Nr.1
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
I.StrazdiĦa
Paraksts
Paraksta atšifrējums

30.08.2007.
Datums
30.08.2007.
Datums
30.08.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
PEDAGOĂISKĀ PRAKSE: ĀRPUSSTUNDU DARBA
ORGANIZATORS SKOLĀ 1
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Pedagoăijas katedra
Lektore, Mg. paed.
B
3

Kursa nosaukums
Vārds, uzvārds
Daiga Skudra
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare

120
24

1–4P

Eksāmens
Vispārīgā pedagoăija, Attīstības psiholoăija - A daĜa
Drāma, RotaĜas un spēles, Interaktīvās darba metodes - B daĜa
Pedagoăija, Skolas pedagoăija
Iepazīties ar skolas ārpusstundu darba organizēšanas darbību un
veikt tās analīzi
Izzināt ārpusstundu darba saturu skolā.
Iepazīt ārpusstundu darba organizatora pienākumus.
Izzināt klases audzinātāju iesaistīšanos ārpusstundu darba
organizēšanā.
Izpētīt skolēnu intereses un aktivitāti interešu izglītībā
Vispārīgs priekšstats par ārpusstundu darba organizēšanu un tā
saturu pamatskolas praksē
Latviešu

Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Mērėis: Iepazīties ar skolas ārpusstundu darba organizēšanas darbību un veikt tās analīzi.
Skolas ārpusstundu darbs, tā saturs un organizēšanas sistēma. Ārpusstundu organizatora nepieciešamā
kompetence, darba uzdevumi un radošas aktivitātes., sadarbība ar klases audzinātājiem. Ārpusstundu
nodarbības: masu pasākumi, pulciĦu darbs, individuālā nodarbības. Skolēnu pašpārvaldes, mākslinieciskās
pašdarbības, sporta, zinātnisko u.c. kolektīvu darbība. Skolēnu intereses un aktivitāte interešu izglītībā
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

1.Ārpusstundu darba
organizatora darbība
skolā.
2. Skolas ārpusstundu
darba saturs un
organizēšanas struktūra.
3. Klases audzinātāju
darbs ārpusstundu darba
organizēšanā.

Nepieciešamās kompetences, darba
uzdevumi un radošās darbības realizēšana.

16

Darba plāns, tā izstrādes principi un
realizēšana.

10

Darbs ar skolas
dokumentācijas izpēti.

Klases audzinātāja darbs pie ārpusstundu
darba plāna – satura, laika plānošana,
iespējamās korekcijas, sadarbība ar
ārpusstundu darba organizatoru.

10

Pārrunas, intervija,
darbs ar klases
dokumentāciju.
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Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Pārrunas,intervija,
ēnu diena

4. Audzināšanas
pasākumi.

2 audzināšanas pasākumu hospitācija.

4

Praktiskā nodarbība

5. Skolēnu intereses.

Skolēnu interešu un motivācijas izpēte.

8

Anketēšana, pārrunas

Studenta patstāvīgais darbs
1. Prakses materiālu kopas izveide:
skolas ārpusstundu darba vispārīgs raksturojums, 2 intervijas, 2
hospitēto pasākumu plāni, skolēnu interešu analīze;
studentu atskaite;
prakses vadītāja atskaite.
Prasības KRP iegūšanai

Apjoms stundās
72

Prakses uzdevumu veikšana, sadarbojoties ar skolas pedagogiem
un skolēniem.
Prakses materiālu kopas izveide

1. Domina L. Svētku scenāriji. Plānošana, organizēšana, vadīšana.
– R.: Pētergailis, 2006. – 97 lpp.
2. Rimma S. Sekmīgas mācīšanās noslēpumi. – R.: Jumava,
2000.– 374lpp.
3. Zelmenis V. Pedagoăijas pamati. – R.: RaKa, 2000. – 291 lpp.
4. Voterhauzs F. Klasvadība. – R.: Zvaigzne ABC, 1999. -102 lpp.
1. Skudra D. Teātra spēles nozīme mūsdienu bērnu jauniešu
Mācību papildliteratūra
attīstībā. // Sociālā darba speciālistu rokasgrāmata . – Liepāja,
LiePA, 2007. – 176. – 188. lpp.
2.SmildziĦa L. Ievads teātra spēles pamatos. – R.: RaKa, 1998. –
95 lpp.
www.lip.lv
Periodika, interneta resursi un citi
Žurnāls „Skolotājs”
avoti
Kursa autors:
D.Skudra
28.09.2007.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Kurss apstiprināts:
Pedagoăijas katedra
Protokola Nr.3
28.09.2007.
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums
Katedras vadītājs:
A.Līdaka
28.09.2007.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Mācību pamatliteratūra

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
PEDAGOĂISKĀ PRAKSE: ĀRPUSSTUNDU DARBA
ORGANIZATORS SKOLĀ 2
KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Pedagoăijas katedra
Lektore, Mg. paed.
B
4

Kursa nosaukums
Vārds, uzvārds
Daiga Skudra
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare

160
32

1–4P

Eksāmens
Vispārīgā pedagoăija, Attīstības psiholoăija - A daĜa
Didaktika - B daĜa
Pedagoăija, Skolas pedagoăija
Realizēt studentu aktīvu, radošu iesaistīšanos ārpusstundu darba
organizēšanā, sniedzot izpratni par mūsdienu aktualitātēm interešu
izglītībā kopumā
1. Nodrošināt teorētisko zināšanu sasaisti ar praktisko darbību
ārpusstundu darbā pamatskolā un interešu izglītībā.
2. Veidot prasmes plānot un realizēt ārpusstundu darba
organizēšanu, izvēloties atbilstošu metodisko pieeju.
3. Sekmēt motivāciju tālākizglītībai un sistemātiskai kvalifikācijas
pilnveidei
Vispusīga izpratne par ārpusstundu darbu, zināšanas un prasmes
ārpusstundu organizatoriskajā darbībā,
prasme strādāt komandā
Latviešu

Kursa mērėi

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Mērėis: Realizēt studentu aktīvu, radošu iesaistīšanos ārpusstundu darba organizēšanā, sniedzot izpratni par
mūsdienu aktualitātēm interešu izglītībā kopumā.
Ārpusstundu nodarbību organizēšana. PulciĦu darbība – saturs, organizatoriskie jautājumi, reklāma, finanšu
piesaiste. Pedagogu darbība bērnu un jauniešu ārpusskolas interešu centros.Skolēnu darbība sabiedriskās
organizācijās. Vecāku iesaistīšana dažādās aktivitātēs
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

1. Ārpusstundu
nodarbības skolā.

1 audzināšanas pasākuma hospitēšana; 2
pasākumu ( pēc izvēles vadīšana) vadīšana
skolā.
Iepazīšanās ar pulciĦu darbību – 1 pulciĦa
nodarbības hospitēšana vai vadīšana ( pēc
izvēles). Intervija ar pedagogu un pārrunas
ar skolēniem.

20

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Praktiskā nodarbības

20

Praktiskās nodarbības.

2. PulciĦu darbība.
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3. Sabiedrisko
organizāciju darbība.
4. Vecāku līdzdalība
interšu izglītībā.

Iepazīšanās ar 1 sabiedriskas organizācijas
20
darbību bērnu un jauniešu brīvā laika
organizēšanā.
Iepazīšanās ar pedagogu un vecāku pieredzi. 4

Studenta patstāvīgais darbs
1. Prakses materiālu kopas izveide:
1 hospitētā pasākuma plāns, 2 patstāvīgi vadīto pasākumu plāni;
1 pulciĦa nodarbības hospitācijas vai vadīšanas plāns;
1 sabiedriskās organizācijas darbības raksturojums skolēnu brīvā
laika organizēšanā; studentu atskaite; prakses vadītāja atskaite
Prasības KRP iegūšanai

Praktiskās nodarbības

Pārrunas

Apjoms stundās
96

Prakses uzdevumu veikšana, sadarbojoties ar skolas un nterešu
izglītības pedagogiem, skolēniem.
Prakses materiālu kopas izveide

1. Domina L. Svētku scenāriji. Plānošana, organizēšana, vadīšana.
– R.: Pētergailis, 2006. – 97 lpp.
2. ěāsčenko A., Druzika L. Humānas un efektīvas skolas
veidošana. - R.: RaKa, 2004. – 195 lpp.
3. Špona A.Audzināšanas process teorijā un praksē. – R.: RaKa,
2006. – 210 lpp.
LapiĦa L., RudiĦa V. Apgūsim demokrātiju. Interaktīvās
Mācību papildliteratūra
mācīšanās metodes. – R.: Zvaigzne ABC, - 136 lpp.
www.lip.lv
Periodika, interneta resursi un citi
Žurnāls „Skolotājs”
avoti
Kursa autors:
D.Skudra
28.09.2007.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Kurss apstiprināts:
Pedagoăijas katedra
Protokola Nr.3
28.09.2007.
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums
Katedras vadītājs:
A.Līdaka
28.09.2007.
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Datums
Mācību pamatliteratūra

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

BAKALAURA DARBS
B
10

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds

Irina StrazdiĦa

Psiholoăijas katedra

Docente, Dr.psych.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)

400

ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

1–4P

Eksāmens
Bakalaura darba uzsākšanai – 3 studiju darbi, sekmīgi apgūta
studiju programma; aizstāvēšanai – sekmīgi apgūta teorētiskā
studiju programma un sekmīgi nokārtotas pedagoăiskās un
metodiskās prakses
Pedagoăija, psiholoăija
Patstāvīga pedagoăiski psiholoăiskās problēmas izpēte, kas
apliecina autoru profesionālo gatavību darbam un spējas patstāvīgi
risināt ar izglītību un pedagoăisko procesu saistītus jautājumus,
balstoties uz to aktualitāti praksē
Izvēlēties studiju programmas specifikai atbilstošu aktuālu
pētniecisko tēmu, izplānot darba struktūru, saturu, izstrādes gaitu.
Studēt teorētisko literatūru un izpētīt un analizēt praktisko
pedagoăiski psiholoăisko situāciju. Uzrakstīt bakalaura darba
teorētisko daĜu un praktisko daĜu, apliecinot pētnieciskā darba
prasmes. Prezentēt izstrādāto bakalaura darbu, aizstāvēt to,
argumentēt darba saturu, iegūtos secinājumus vai rekomendācijas
Studenti sagatavoti patstāvīgā zinātniskā pētījuma veikšanai un tā
rezultātu atspoguĜošanai bakalaura darbā. PadziĜinātas un
nostiprinātas zināšanas noteiktā pedagoăijas un psiholoăijas jomā.
Attīstīta prasme atlasīt atbilstošu literatūru pedagoăijā, psiholoăijā
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Studijās gūto teorētisko zināšanu apkopošana, aprobācija. Konkrētas aktuālas tēmas izpēte, mērėa un
uzdevumu izvirzīšana, hipotēzes izvirzīšana un pārbaude. Teorētiskā un praktiskā materiāla izstrāde. Prasmes
prezentēt un aizstāvēt pētījumu. Prasme analizēt bakalaura darba rezultātus saistībā ar izvirzīto hipotēzi.
Patstāvīgais darbs: Bakalaura darba izstrādē studenta patstāvīgā darba īpatsvars ir nozīmīgs. Mācībspēks ir
konsultants un darba sekmētājs. Patstāvīgā darba formas: teorētiskās literatūras studēšana, konspektēšana,
analīze; bakalaura darba struktūras plānošana, datu ieguve un apstrāde; darba noformēšana un aizstāvēšanas
sagatavošana
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Bakalaura darba
struktūra

Apakštēma

•
•

Apjoms
stundās

Titullapa
Satura rādītājs
280

160

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

•
•
•

•

•
•

Ievads (bez cita īpaša nosaukuma)
Literatūras apskats (ar šādu
nosaukumu un bez kārtas numura)
Satura izklāsts (studiju darba
pamatdaĜas – teorētiskā un
praktiskā; pamatdaĜu nodaĜas un
apakšnodaĜas, secinājumi pēc
katras apakšnodaĜas un nodaĜas).
Secinājumi (par visu darbu
kopumā – darba mērėa sasniegšanu
un/vai hipotēzes pierādīšanu vai
noliegšanu).
Izmantoto avotu un literatūras
saraksts
Pielikumi

Studenta patstāvīgais darbs
Bakalaura darba izstrāde

Apjoms stundās
240

Prasības KRP iegūšanai

Bakalaura darbu vērtē ar atzīmi 10 punktu sistēmā, to veic
bakalaura darbu aizstāvēšanas komisija. Tiek Ħemts vērā izstrādātā
darba saturs, apjoms (min.40 lpp. datorrakstā), noformējums,
studenta prasme darbu prezentēt un aizstāvēt, studenta
orientēšanās ar izglītības darba specifiku saistītajos jautājumos

Mācību pamatliteratūra

1.Nucho A.O. Vidnere M. Intervēšanas prasme. – R.:RaKa, 2003.85 lpp.
2.Samuseviča A. Pētīšanas metodes pedagoăiskajā procesā.Liepāja: LiePa, 2000.- 81 lpp.
3.Samuseviča A. Pētnieciskais process pedagoăijā.- Liepāja:
LiePa, 2000.- 96 lpp.
4.Studiju darbu rakstīšana un noformēšana/ darba grupas vad. A.
Samuseviča. - Liepāja: LiePa, 2004.- 35 lpp.

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

LPA bibliotēkas elektronisko resursu datu bāzes SAGE,
PROQUEST, BRITANICA, ALISE

I.StrazdiĦa
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Psiholoăijas katedra
Protokola Nr.1
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
I.StrazdiĦa
Paraksts
Paraksta atšifrējums

30.08.2007.
Datums
30.08.2007.
Datums
30.08.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENS
B
2

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds

Irina StrazdiĦa

Psiholoăijas katedra

Docente, Dr.psych.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

80

Kursa uzdevumi
Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

Studentu individuāls sagatavošanās darbs

1–4P

Eksāmens
Pedagoăija, psiholoăija un mācību priekšmeta metodika;
A, B, C daĜu studiju kursu apguve

Pārbaudīt studentu teorētisko un praktisko sagatavotību skolotāja
pienākumu veikšanai vidusskolas posmā atbilstoši Skolotāja
standarta prasībām
Apgūtas pedagoăijas un psiholoăiskas zinātĦu pamatnostādnes,
principi, struktūra, metodoloăija, attīstības vēsture un aktuālas
problēmas; apgūti vispārizglītojošie un humanitārie un sociālo
zinātĦu teorētiskie kursi
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Pozitīvas mācīšanās motivācijas veidošanās psiholoăiskie nosacījumi.
Sasniegumu motivācija mācīšanās procesā. Ž. Piažē, ě. Vigotska, A. Banduras atziĦas par mācīšanos.
AudzēkĦu problemātiskas uzvedības cēloĦi un korekcijas iespējas. Biheiviorālās pieejas atziĦu
pielietojuma iespējas mācīšanās un audzināšanas procesā. Uz skolēnu centrētās mācīšanās psiholoăiskie
aspekti. Pedagoga un skolēnu savstarpējās sadarbības veidošanās psiholoăiskie nosacījumi un problēmas.
Personības traktējums dažādu psiholoăijas virzienu skatījumā. Personības tipu raksturojums pēc Z.
Freida.H. Aizenka un K.G. Junga personības tipu salīdzinājums. Personības uzvedību noteicošie faktori (
pēc A. Banduras un G. Olporta). Personības tipu raksturojums pēc K. Hornejas (pakĜāvīgais, agresīvais,
neatkarīgais). Temperamenta un augstākās nervu sistēmas tipu ietekme
uz cilvēka uzvedību.
Individualitāte, tās izpausmes cilvēka attīstībā.
Cilvēka psihes bioloăiskie pamati, struktūra. Psihiskās, somatiskās un sociālās sakarības cilvēkā. Darbības,
kuras kontrolē smadzenes. SmadzeĦu struktūras, kuras saistītas ar domāšanu, emocijām, atmiĦu,
iemācīšanos.
Saskarsme un tās veidi pedagoăiskajā procesā. Pārliecināšanas metode pedagoăiskajā saskarsmē. MēbeĜu (
galdu un krēslu) izvietojums un skolēnu sasēdināšana pedagoăiskajā saskarsmē ( Psiholoăijas stundās,
vecāku sapulcē utt.) Pedagoăiskās saskarsmes raksturojums. Skolotāja un skolēna neverbālās uzvedības
problēma pedagoăiskajā saskarsmē. IzziĦas procesu attīstības likumsakarības. IzziĦas darbība, tās
aktivizēšanas iespējas vidusskolā. Gribas un pašregulācijas attīstība. Emocionālo procesu attīstības
likumsakarības. Vecumposmu attīstības likumsakarības. Psihologu koncepcijas. Krīzes periodi cilvēka
attīstībā. Kritiskās domāšanas principu sistēma mācību satura apguvē. Vērtēšanas pedagoăiski
psiholoăiskie aspekti. Stunda kā mācību organizācijas forma. Stundu vadīšanas metodika.
Mācību un audzināšanas metodes vidusskolā: būtība, klasifikācija, izvēle, izmantošana. Prasības skolotāja
personībai. Mācību un audzināšanas principi, to realizācija vidusskolā. Es koncepcijas un identitātes
veidošanās skolā
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Studenta patstāvīgais darbs
Studenti gatavojas kvalifikācijas eksāmenam

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

Apjoms stundās
80

Prasības KRP iegūšanai

Atbilstoši studiju programmai nokārtoti visi pārbaudījumi visos
studiju priekšmetos

Mācību pamatliteratūra
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Skatīt konkrēto studiju kursu programmās
Skatīt konkrēto studiju kursu programmās
LPA bibliotēkas elektronisko resursu datu bāzes SAGE,
PROQUEST, BRITANICA, ALISE

Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

I.StrazdiĦa
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Psiholoăijas katedra
Protokola Nr.1
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
I.StrazdiĦa
Paraksts
Paraksta atšifrējums

30.08.2007.
Datums
30.08.2007.
Datums
30.08.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENS SOCIĀLAJĀS ZINĪBĀS
B
2

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds

Ārija Kolosova

Sociālo zinātĦu katedra

Docente, Dr.hist.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)

80

ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

Kursa uzdevumi
Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

Studentu individuāla sagatavošanās kvalifikācijas eksāmenam

1–4P

Eksāmens
Veselības mācība, mācīšanas metodika, Sociālo zinību pamati,
Sociālo zinību mācīšanas metodika, Ētika, tās mācīšanas
metodika, Ekonomikas teorija un metodika, civilzinības,
Pedagoăiskā prakse: sociālo zinību skolotājs
Sociālās zinības, Pedagoăija
Pārbaudīt studentu teorētisko un praktisko sagatavotību sociālo
zinību skolotāja pienākumu veikšanai atbilstoši Skolotāja standarta
prasībām
Apgūtas teorētiskās zināšanas sociālo zinību pamatdisciplīnās un
teorētisko zināšanu pamatos ar sociālajām zinībām saistītajās
zinātĦu jomās. Praksē – nostiprinātas prasmes plānot un dažādot
mācību darbu, izvēloties tematikai atbilstošu metodisko pieeju
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Veselības jēdziena skaidrojums. Veselības veidu (fiziskās, emocionālās, sociālās, intelektuālās, garīgās)
raksturojums.
Cilvēku veselību ietekmējošo faktoru raksturojums.
Veselības izglītības mērėis, uzdevumi, realizācijas iespējas skolā.
Dzīvesprasmes, dzīvesdarbībai nepieciešamo prasmju izkopšanas iespējas sociālo zinību stundās.
Jēdzienu „ētika”, „morāle”, „tikumība” skaidrojums. Pamatojums ētikas mācīšanas aktualitātei.
Personības ētiskie stili.
Veselības, to iedalījums un skaidrojums.
Valsts būtība un pamatpazīmes.Valsts funkcijas.
Politisko režīmu raksturojums.
Pilsoniskā sabiedrība un politiskā līdzdalība.
Cilvēktiesības.
Ekonomikas jēdziens, pamatproblēma. Cilvēka vajadzības un vēlmes. Izvēles situācija. Alternatīvās izmaksas.
Ražošanas resursi un maksa par tiem.
Darba jēdziens. Ekonomiski aktīvi un neaktīvi iedzīvotāji. Nodarbinātība un bezdarbs. Darba alga, tās veidošanās,
lielumu ietekmējošie faktori, veidi. Bezdarbs, tā iemesli, formas, sekas. Valsts Nodarbinātības aăentūras funkcijas.
Naudas jēdziens, tās īpašības, funkcijas, veidi. Inflācija, tās iemesli, sekas. Deflācija. DivlīmeĦu banku sistēmas
būtība.
Mājsaimniecību budžets, tā veidi. IeĦēmumu un izdevumu daĜu analīze. Kredīti, to loma mājsaimniecību budžetos.
Patērētāju tiesību aizsardzība Latvijā.
Sociālās zinības. Pamatizglītības standarts 1.-9. klasei: mācību priekšmetu mērėis, uzdevumi, saturs, prasības mācību
priekšmeta apguvei.
Sociālās zinības 1.-9. klasei. Mācību priekšmeta programma: mērėis, uzdevumi, mācīšanās principu nostādnes.
Mācību saturs. Mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paĦēmieni.
Aktīvās mācību metodes sociālo zinību apguvē.
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19. Integrēta pieeja mācībām Sociālo zinību apguvē.
20. Sociālo zinību stundu analīze

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Studenta patstāvīgais darbs

Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)

Apjoms stundās
80

Prasības KRP iegūšanai

Atbilstoši studiju programmas daĜai – sociālo zinību skolotājsnokārtoti visi pārbaudījumi visos studiju priekšmetos, realizēti
pedagoăiskās prakses uzdevumi

Mācību pamatliteratūra

1.Sociālās zinības. Pamatizglītības standarts 1. – 9.klasei.
2.Sociālās zinības 1. – 9.kl. Mācību priekšmeta programmas
paraugs.
3.AvotiĦa G., Ose L., Rocēna I., Rubana I.M., Mācību metodika
sociālajās zinībās. Integrēta pieeja. – Rīga, 2003.
1.Čehlova Z., Grinpauks Z. Skolēnu integratīvo prasmju
veidošanās. – Rīga: RaKa, 2003.
2.BeĜickis I. Vērtīborientēta mācību stunda. – Rīga: RaKa, 2000.
1.raksti žurnālā „Skolotājs”
2.www.isec.gov.lv

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

Ā.Kolosova
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Sociālo zinātĦu katedra
Protokola Nr.2
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
A.Medveckis
Paraksts
Paraksta atšifrējums

11.10.2007.
Datums
11.10.2007.
Datums
11.10.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENS ĀRPUSSTUNDU DARBA
ORGANIZĒŠANĀ SKOLĀ
B
2

Vārds, uzvārds

KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds

Daiga Skudra

Pedagoăijas katedra

Lektore, Mg.paed.

Kopējais stundu skaits
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; P –
profesionālais*, 5-6 – maăistra; 7doktora)
Pārbaudes forma
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
programmas daĜa, kurā kurss
jāapgūst)

80

Kursa nosaukums

ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi
Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

1–4P

Eksāmens
Bērnu tiesību aizsardzība, Drāma, RotaĜas un spēles, Interaktīvās
darba metodes, Bērnu organizācijas, Masu pasākumu
organizēšana, Vasaras nometĦu organizēšana, Nevalstisko
organizāciju darbība, Pirmā palīdzība negadījumos
Pedagoăija
Konstatēt studentu apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmi tās
metodiski pareizi pielietot ārpusstundu darba vadīšanā skolā
Aktivizēt studentu radošo darbību pamatskolā un vidusskolā,
izstrādājot metodiskos materiālus par konkrētu ārpusstundu darba
aktivitātēm. Sagatavot 15 – 20 min. pasākumu
Apgūtas teorētiskās zināšanas ārpusstundu darba organizēšanas
pamatdisciplīnās un teorētisko zināšanu pamati ar ārpusstundu
darba organizēšanu saistītajās zinātĦu jomās. Māka plānot un
dažādot ārpusstundas darba organizēšanu, izvēloties tematikai
atbilstošu metodisko pieeju. Sekmīgi veikta pedagoăiskā prakse,
izpildot izvirzītos prakses uzdevumus
Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Teorētiskās zināšanas ārpusstundu darba organizēšanas pamatdisciplīnās un teorētisko zināšanu pamati ar
ārpusstundu darba organizēšanu saistītajās zinātĦu jomās. Ārpusstundu darba plānošana, organizēšana un,
izvēloties tematikai atbilstošu metodisko pieeju
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma

Apakštēma

Apjoms
stundās

Ekskursija
Veikals
Olimpiāde
Izlaidums
Dzimšanas diena
Stunda skolā
Karnevāls

Tiek izlozēta viena no minētajām tēmām,
kura praktiski jāsagatavo

32

Studenta patstāvīgais darbs
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Veids (lekcijas,
semināri, praktiskās
nodarbības,
laboratorijas darbi)
Individuāls
sagatavošanās darbs

Apjoms stundās

Teorētisko zināšanu nostiprināšana ārpusstundu darba organizēšanas 48
pamatdisciplīnās un teorētisko zināšanu pamatos ar ārpusstundu darba
organizēšanu saistītajās zinātĦu jomās. Ārpusstundu darba plānošana,
organizēšana un, izvēloties tematikai atbilstošu metodisko pieeju
Prasības KRP iegūšanai

Pasākuma scenārija izstrāde un realizācija, izvēlētas metodikas
atbilstība vecumposma īpatnībām. Mērėa un uzdevumu izvēle un
realizācija, to saistība ar bērnu drošības ievērošanu un tehnisko
līdzekĜu (uzskates materiālu) izvēli un pielietošanu

Mācību pamatliteratūra

1. Domina L. Svētku scenāriji. Plānošana, organizēšana, vadīšana.
– R.: Pētergailis, 2006. – 97 lpp.
2. ěāsčenko A., Druzika L. Humānas un efektīvas skolas
veidošana. - R.: RaKa, 2004. – 195 lpp.
3. Špona A.Audzināšanas process teorijā un praksē. – R.: RaKa,
2006. – 210 lpp.
1. Skudra D. Teātra spēles nozīme mūsdienu bērnu jauniešu
attīstībā. // Sociālā darba speciālistu rokasgrāmata . – Liepāja,
LiePA, 2007. – 176. – 188. lpp.
2. SmildziĦa L. Ievads teātra spēles pamatos. – R.: RaKa, 1998. –
95 lpp.
3. LapiĦa L., RudiĦa V. Apgūsim demokrātiju. Interaktīvās
mācīšanās metodes. – R.: Zvaigzne ABC, - 136 lpp.

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti
Kursa autors:
Kurss apstiprināts:
Katedras vadītājs:

www.lip.lv
Žurnāls „Skolotājs”

D.Skudra
Paraksts
Paraksta atšifrējums
Pedagoăijas katedra
Protokola Nr.3
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr.
A. Līdaka
Paraksts
Paraksta atšifrējums

28.09.2007.
Datums
28.09.2007.
Datums
28.09.2007.
Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā
(profesionālais bakalaurs, profesionālais maăistrs, profesionālā studiju programma)
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5. Par augstākās izglītības programmas apgūšanu izsniedzamā
diploma un tā pielikuma paraugs
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Ar valsts pārbaudījuma komisijas
XXXX. gada XX. mēneša lēmumu Nr.000
VĀRDS UZVĀRDS
______-_____
ieguvis/ -usi
PROFESIONĀLO BAKALAURA GRĀDU
IZGLĪTĪBĀ
un
PSIHOLOĂIJAS SKOLOTĀJA UN SOCIĀLO ZINĪBU
SKOLOTĀJA
vai
PSIHOLOĂIJAS SKOLOTĀJA UN ĀRPUSSTUNDU
DARBA ORGANIZATORA SKOLĀ
kvalifikāciju
Iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam profesionālās
kvalifikācijas līmenim
Z.v.
Rektors

Vārds Uzvārds

Valsts pārbaudījuma komisijas
priekšsēdētājs
Vārds Uzvārds

Liepājā
XXXX.gada XX.mēnesī
Reăistrācijas Nr.
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Diploma pielikums ir izveidots saskaĦā ar modeli, kuru izstrādāja Eiropas Komisija, Eiropas Padome
un UNESCO/CEPES. Pielikuma mērėis ir sniegt pietiekamu, neatkarīgu informāciju, lai uzlabotu
starptautisko caurredzamību un kvalifikāciju (diplomu, grādu, sertifikātu, u.c.) atbilstīgu akadēmisko
un profesionālo atzīšanu. Pielikums sniedz aprakstu par atbilstošajā oriăinālajā kvalifikācijā minētās
personas veikto un sekmīgi paobeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Diploma
pielikumā nedrīkst būt norādes par kvalifikācijas novērtējumu, norādījumi par tās ekvivalenci vai
ieteikumi tās atzīšanai. Informācija jāsniedz visās astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informācija netiek
sniegta, norāda iemeslu.

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma sērija

Nr.

)

1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS ĪPAŠNIEKU
1.1 Uzvārds(-i): ………………
1.2 Vārds (-i): ………………..
1.3 Dzimšanas datums (datums/mēnesis/gads): ……………………
1.4 Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: …………….

2. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU
2.1

Kvalifikācijas nosaukums:
Profesionālais bakalaura grāds izglītībā; Psiholoăijas skolotājs un sociālo zinību skolotājs
vai
Profesionālais bakalaura grāds izglītībā; Psiholoăijas skolotājs un ārpusstundu darba
organizators skolā

2.2

Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai:
Skolotāju izglītība –pedagoăija, psiholoăija un mācību priekšmetu metodika

2.3

Kvalifikāciju piešėīrušās iestādes nosaukums un statuss:
Liepājas Pedagoăijas akadēmija, valsts akreditēta (01.03.2001), valsts dibināta, neuniversitātes
tipa augstskola)

2.4

Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā

2.5

Studiju un eksaminācijas valoda(-s): Latviešu

3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI
3.1 Kvalifikācijas līmenis: Pirmais (pamatstudiju) profesionālais grāds
3.2 Oficiālais programmas garums:
4 gadi pilna laika studiju, 160 Latvijas kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti
vai
4.5 gadi nepilna laika studiju, 160 Latvijas kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti

3.3 UzĦemšanas prasības:
Vidējā izglītība

4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN IEGŪTAJIEM REZULTĀTIEM
4.1 Studiju veids: Pilna laika studijas vai Nepilna laika studijas
4.2 Programmas prasības:
apgūtas vispusīgas zināšanas psiholoăijā, pedagoăijā un sociālajās zinātnēs, veselības
izglītībā, ārpusstundu darba organizēšanā, lai varētu izprast, analizēt un sekmēt skolēnu personības
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attīstību kopveselumā un sociālo norišu kontekstā; apgūtas nepieciešamās prasmes pedagoăiskā
procesa plānošanai, realizācijai un izvērtēšanai; pedagoăisko prakšu laikā apgūtas psiholoăijas
skolotāja, sociālo zinību skolotāja vai ārpusstundu darba organizatora skolā profesionālai darbībai
nepieciešamās prasmes; veikta patstāvīga zinātniski pētnieciskā darbība, integrējot teorētiskās
nostādnes un pedagoăiskajā praksē gūtās atziĦas, rezultātus apkopojot 3 studiju darbos un
bakalaura darbā.

4.3 Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:

A DAěA (OBLIGĀTA)
Kursa nosaukums

Kredītpunk
ti
Loăika
2
Filozofija
2
Ētika
2
Saskarsmes psiholoăija
4
Mūsdienu latviešu valoda
4
Projektu izstrāde
2
UzĦēmējdarbība
2
Grāmatvedība
2
Ievads psiholoăijā
4
Psihes bioloăiskie pamati
2
Attīstības psiholoăija
4
Psiholoăijas vēsture
2
Izglītības filozofija
2
Valodas kultūra
2
Ăenētika
2
Metodoloăija un zinātniski pētnieciskās metodes pedagoăijā
2
Vispārīgā pedagoăija
2
Vispārīgā didaktika
2
Pedagoăiskās domas attīstība pasaulē un Latvijā
2
Metodoloăija un zinātniski pētnieciskās metodes psiholoăijā
3
Izglītības vadības pamati
2
Kognitīvā psiholoăija
3
Informācijas tehnoloăijas pedagoăijā
2
B DAěA (IEROBEŽOTA IZVĒLE)
Personības psiholoăija
4
Sociālā psiholoăija
4
Kreativitātes pedagoăiskie pamati
2
Atbalsta sniegšana
2
Ăimenes psiholoăija
2
Pieaugušo psiholoăija
2
Sasniegumu motivācija
2
Kritiskā domāšana
2
Svešvaloda
4
Psiholoăijas mācīšanas metodika
4
Pedagoăiskā psiholoăija
1
Ievads speciālajā pedagoăijā
1
Audzināšanas teorija un metodika
2
Etnopsiholoăija
2
Sociāli psiholoăiskais treniĦš
2
Bērnu tiesību aizsardzība
1
Psiholoăijas pētnieciskās metodes
3
Studiju darbs
3
Ievads studijās
1
Pedagoga ētika
1
Statistika
2
Veselības mācība, mācīšanas metodika
2
Sociālo zinību pamati
2
Sociālo zinību mācīšanas metodika
2
Ētika, tās mācīšanas metodika
2
Ekonomikas teorija un metodika
2
Civilzinības
2
Drāma
2
RotaĜas un spēles
1
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ECTS kredīti
3
3
3
6
6
3
3
3
6
3
6
3
3
3
3
3
3
3
3
4.5
3
4.5
3
6
6
3
3
3
3
3
3
6
6
1.5
1.5
3
3
3
1.5
4,5
4.5
1.5
1.5
3
3
3
3
3
3
3
3
1.5

Vērtējums

Interaktīvās darba metodes
Bērnu organizācijas
Masu pasākumu organizēšana
Vasaras nometĦu organizēšana
Nevalstisko organizāciju darbība
Pirmā palīdzība negadījumos

1
1
2
2
1
1

1.5
1.5
3
3
1.5
1.5

6

9

2
2
4
3
9
4
2
3
4

3
3
6
4.5
13.5
6
3
4.5
6

10
2
2
2

15
3
3
3

C DAěA (BRĪVA IZVĒLE)
Brīvā izvēle
PRAKSE
Praktikums sportā
Vērošanas prakse
Pedagoăiskā prakse: psiholoăijas skolotājs
Pedagoăiskā prakse: sociālo zinību skolotājs 1
Kvalifikācijas prakse: psiholoăijas skolotājs
Pedagoăiskā prakse: sociālo zinību skolotājs 2
Pedagoăiskā prakse: vasaras nometne
Pedagoăiskā prakse: ārpusstundu darba organizators skolā 1
Pedagoăiskā prakse: ārpusstundu darba organizators skolā 2
VALSTS PĀRBAUDĪJUMI
Bakalaura darbs
Kvalifikācijas eksāmens
Kvalifikācijas eksāmens sociālajās zinībās
Kvalifikācijas eksāmens ārpusstundu darba organizēšanā skolā

4.4 Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju sadalījumu:
Atzīmes īpatsvars šīs programmas
studentu vidū
%
%
%
%
%
%
%
%

Atzīme (nozīme)
10 (izcili)
9 (teicami)
8 (Ĝoti labi)
7 (labi)
6 (gandrīz labi)
5 (viduvēji)
4 (gandrīz viduvēji)
3-1 (neapmieinoši)

Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme:
4.5 Kvalifikācijas klase: ’’Standarta’’

5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS FUNKCIJU
5.1 Tiesības turpināt studijas:
Tiesības studēt maăistra studiju programmās
5.2 Profesionālais statuss:
Dod tiesības strādāt par psiholoăijas skolotāju un sociālo zinību skolotāju
vai
Dod tiesības strādāt par psiholoăijas skolotāju un ārpusstundu darba organizatoru skolā

6. PAPILDINFORMĀCIJA
6.1 Papildinformācija:
Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija

Nr.

Diploma pielikumu angĜu valodā izsniedz Liepājas Pedagoăijas akadēmija.
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma ‘Psiholoăijas skolotājs”
ir akreditēta no
līdz
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6.2 Papildinformācijas avoti:

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS
7.1 Datums:
7.2 Paraksts un tā atšifrējums: ____________________ Vārds, Uzvārds
7.3 Parakstītāja ieĦemamais amats: Liepājas Pedagoăijas akadēmijas rektors
7.4 Zīmogs vai spiedogs:

8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ
Skat. nākamās divas lappuses

293

294

295

296

6. Studiju programmas tipveida plāns

297

12. tabula
Studiju programmas „Psiholoăijas skolotājs un sociālo zinību skolotājs” profesionālais
bakalaurs izglītībā
Studiju ilgums: pilna laika studijas - 4 gadi,
nepilna laika studijas – 4,5 gadi
Studiju programmas tipveida plāns

Nr.

Studiju kursa nosaukums

KRP

Studiju gads
Pilna laika klātienes
studijas

Obligātās izvēles kursi
A daĜa

1.

2.

3.

4.

Pārbaudes forma

Nepilna laika
neklātienes studijas
5.

1.

2.

3.

4.

Ieskaite

Mācību spēks

Eksāmens

5.

Vispārizglītojošie studiju kursi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vispārizglītojošie studiju kursi
Loăika
Filozofija
Ētika
Saskarsmes psiholoăija
Mūsdienu latviešu valoda
Projektu izstrāde
UzĦēmējdarbība
Grāmatvedība
Nozares teorētiskie pamatkursi
Ievads psiholoăijā
Psihes bioloăiskie pamati
Attīstības psiholoăija
Psiholoăijas vēsture

2
2
2
4
4
2
2
2
4
2
4
2

3.

2.

1.

1.
1.
1.
1.

2.
1.
1.

Ieskaite
Ieskaite
4.

3.
2.

3.
3.

3.
1.
1.

1.
1.
2.
2.

Ieskaite
Ieskaite

2.

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

B.Bērztīse, Mg.paed.
Z.Graumanis, Dr. phil.
V.Kriėe
J.Mihejeva, Dr.psych.
V.Kalme, Dr. philol.
U.DrišĜuks, Mg.oec.
M.Kivlena
A.Straume, Mg.oec.

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

D.OĜukalne, Mg.sc.educ.
I.Stradomska, Dr. psych.
I.StrazdiĦa, Dr. psych.
Ē. Gintere, Mg.sc.soc,
Mg.sc.educ.
A. EgliĦš-Eglītis, Mg.oec

2.
Izglītības filozofija

2

4.

4.
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Eksāmens

Nr.

Studiju kursa nosaukums

KRP

Studiju gads
Pilna laika klātienes
studijas

1.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Valodas kultūra
Ăenētika
Metodoloăija un zinātniski
pētnieciskās metodes pedagoăijā
Vispārīgā pedagoăija
Vispārīgā didaktika
Pedagoăiskās domas attīstība pasaulē un
Latvijā
Metodoloăija un zinātniski pētnieciskās
metodes psiholoăijā
Izglītības vadības pamati
Kognitīvā psiholoăija
Informācijas tehnoloăijas kursi
Informācijas tehnoloăijas pedagoăijā
Ierobežotās izvēles kursi
B daĜa
Nozares profesionālās specializācijas
kursi
Personības psiholoăija

2
2
2

2.
2.
2.

3.

4.

Nepilna laika
neklātienes studijas

5.

1.

2.
2.

3.

4.

2.

2.

1.

1.
Ieskaite

2
3

3

2.

4.

4.
2.

3.

1.

1.

Ăimenes psiholoăija
Pieaugušo psiholoăija

2
2

L.Lauze, Dr.philol.
I.Stradomska, Dr.psych.
A.Samuseviča, Dr.paed.

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

R.Ozola, Mg.paed.
I.Neimane, Dr.paed.
Ā.Ptičkina, Dr.paed.

Eksāmens

V.Zēlerte, Mg.psych.

Eksāmens
Eksāmens

D.Celma, Dr.oec.
V.Zēlerte, Mg.psych.

Ieskaite

3.
4
2
2

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

3.

4

Sociālā psiholoăija
Kreativitātes pedagoăiskie pamati
Atbalsta sniegšana

Eksāmens

5.

1.

2.

Mācību spēks

2.

1.

3

2

Ieskaite

3.

2.
2
2
2

Pārbaudes forma

3.

2.

4.
4.

2.

3.
3.
3.

D.Barute, I.Magazeina

Ieskaite

Eksāmens

Ieskaite

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

3.
4.
4.

4.
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Eksāmens
Eksāmens

Ē. Gintere, Mg.sc.soc,
Mg.sc.educ.
I.Stradomska, Dr.psych.
I.Miėelsone, Dr.psych.
Ē. Gintere, Mg.sc.soc,
Mg.sc.educ.
D.OĜukalne, Mg. sc.educ.
I.StrazdiĦa, Dr.psych.

Nr.

Studiju kursa nosaukums

KRP

Studiju gads
Pilna laika klātienes
studijas
1.

30.
31.

Sasniegumu motivācija
Kritiskā domāšana
Svešvaloda

2
2
4

Psiholoăijas mācīšanas metodika

4

2.
2.

3.

4.

Pārbaudes forma

Nepilna laika
neklātienes studijas
5.

1.
1.

1.

2.

3.

4.
4.

1.
1.

Ieskaite

Eksāmens

Ieskaite

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

Ieskaite

Eksāmens

5.

Eksāmens

I.Miėelsone, Dr.paed.
I.StrazdiĦa, Dr. psych.
V.KaĜiĦina, R.Bahs,
G.Reinfelde, Mg.paed.
Ē. Gintere ,Mg.sc.soc,
Mg.sc.educ.
V.Zēlerte, Mg.psych.
D.Bethere, Mg.sc.educ.
A.Līdaka, Dr.paed.
D.OĜukalne, Mg.sc.educ.
Ē. Gintere, Mg.sc.soc,
Mg.sc.educ.
S.Zaėe, Dr.paed.
V.Zēlerte, Mg.psych.

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

I.StrazdiĦa, Dr.psych.
R.Ozola, Mg.paed.
D.OĜukalne, Mg.sc.educ.
D.Barute, Mg.sc.educ.
O.Glikasa, Dr.paed.
Ā.Kolosova, Dr.hist.
Ā.Kolosova, Dr.hist.
D.Muižule, Mg.sc.educ.
A.Brizga, Mg.paed.
Ā.Orlovskis, Mg.sc.educ.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Pedagoăiskā psiholoăija
Ievads speciālajā pedagoăijā
Audzināšanas teorija un metodika
Etnopsiholoăija
Sociāli psiholoăiskais treniĦš

1
1
2
2
2

3.
3.
3.

3.
2.

Eksāmens
Ieskaite

2.
2.

2.
1.
1.

Eksāmens
Eksāmens

4.
2.

Ieskaite

3.
Bērnu tiesību aizsardzība
Psiholoăijas pētnieciskās metodes
Studiju darbs
Ievads studijās
Pedagoga ētika
Statistika

1
3
3
1
1
2

Veselības mācība, mācīšanas metodika
Sociālo zinību pamati
Sociālo zinību mācīšanas metodika
Ētika, tās mācīšanas metodika
Ekonomikas teorija un metodika
Civilzinības
Prakse
Praktikums sportā
Vērošanas prakse

2
2
2
2
2
2

1.
1.
1.
1.

2.

1.
1.

3.
3

2.

4.

1.
4.

4.

3.

2
2

3.
3.

Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite

3.
2.

2.
2.

2.
3.
3.

3.
3.
4.

4.
4.

4.
1.

2.
2.

2.
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Mācību spēks

Ieskaite
Ieskaite

H.Vecenāne, Mg.paed.
I.Stradomska, Dr.psych.

Nr.

Studiju kursa nosaukums

KRP

Studiju gads
Pilna laika klātienes
studijas
1.

53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.

Pedagoăiskā prakse: psiholoăijas
skolotājs
Pedagoăiskā prakse: sociālo zinību
skolotājs 1
Kvalifikācijas prakse: psiholoăijas
skolotājs
Pedagoăiskā prakse: sociālo zinību
skolotājs 2
Pedagoăiskā prakse: vasaras nometne
Valsts pārbaudījumi
Bakalaura darbs
Kvalifikācijas eksāmens
Kvalifikācijas eksāmens sociālajās
zinībās
Brīvās izvēles kursi C daĜa
Brīvā izvēle

4

2.

3.
3.

3

3.

4.

Pārbaudes forma

Nepilna laika
neklātienes studijas
5.

1.

2.

3.
3.

4.

Ieskaite

Mācību spēks

Eksāmens

5.

Eksāmens

Ē.Gintere, Mg.sc.soc,
Mg.sc.educ.
Ā.Kolosova, Dr.hist.

Eksāmens

V.Zēlerte, Mg.psych.

Eksāmens

Ā.Kolosova, Dr.hist.

Eksāmens

3.
9

5.
4.
4.

4
2

4.

1.

2.

Ieskaite

I.Stradomska, Dr.psych.

10

4.

5.

Eksāmens

2
2

4.
4.

5.
5.

Eksāmens
Eksāmens

6
160

2.

3.

2.

4.
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3.

4.

Ieskaite

Eksāmens

Psiholoăijas katedras
docētāji
I.StrazdiĦa, Dr.psych.
Ā.Kolosova, Dr.hist.

12. tabula
Studiju programmas „Psiholoăijas skolotājs un ārpusstundu darba organizators skolā „ profesionālais
bakalaurs izglītībā
Studiju ilgums: pilna laika studijas - 4 gadi,
nepilna laika studijas – 4,5 gadi
tipveida plāns

Nr.

Studiju kursa nosaukums

KRP

Studiju gads
Pilna laika klātienes
studijas

Obligātās izvēles kursi
A daĜa

1.

2.

3.

4.

Pārbaudes forma

Nepilna laika neklātienes
studijas
5.

1.

2.

3.

4.

Mācību spēks

Ieskaite

Eksāmens

Ieskaite
Ieskaite

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

B.Bērztīse, Mg.paed.
Z.Graumanis, Dr. phil.
V.Kriėe
J.Mihejeva, Dr.psych.
V.Kalme, Dr.philol.
U.DrišĜuks, Mg.oec.
M.Kivlena
A.Straume, Mg.oec.

Ieskaite

Eksāmens

D.OĜukalne, Mg.
sc.educ.
I.Stradomska,
Dr.psych.
I.StrazdiĦa, Dr.psych.
Ē. Gintere ,Mg.sc.soc,
Mg.sc.educ.
O.Zīds,Dr.paed.
A.EgliĦš-Eglītis,
L.Lauze
I.Stradomska,Dr.psych.

5.

Vispārizglītojošie studiju kursi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Loăika
Filozofija
Ētika
Saskarsmes psiholoăija
Mūsdienu latviešu valoda
Projektu izstrāde
UzĦēmējdarbība
Grāmatvedība
Nozares teorētiskie pamatkursi
Ievads psiholoăijā

2
2
2
4
4
2
2
2

3.

4

1.

1.

Psihes bioloăiskie pamati

2

1.

1.

Attīstības psiholoăija
Psiholoăijas vēsture

4
2

Izglītības filozofija

2

Valodas kultūra
Ăenētika

2
2

2.

1.

1.
1.
1.
1.

2.
1.
1.
3.

4.

2.

3.
3.

3.

9.
10.
11.

2.
2.

Eksāmens
Ieskaite

2.
2.

Eksāmens
Eksāmens

12.
13.
14.
15.

4.

4.

2.
2.

2.
3.
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Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

Nr.

Studiju kursa nosaukums

KRP

Studiju gads
Pilna laika klātienes
studijas
1.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Metodoloăija un zinātniski
pētnieciskās metodes pedagoăijā
Vispārīgā pedagoăija
Vispārīgā didaktika
Pedagoăiskās domas attīstība pasaulē
un Latvijā
Metodoloăija un zinātniski
pētnieciskās metodes psiholoăijā
Izglītības vadības pamati
Kognitīvā psiholoăija
Informācijas tehnoloăijas kursi
Informācijas tehnoloăijas pedagoăijā

2
2
2
2

2.

3.

4.

Nepilna laika neklātienes
studijas
5.

1.

2.
1.

2.

2.

Eksāmens

5.
Eksāmens

A.Samuseviča, Dr.paed.

2.

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

R.Ozola, Mg.paed.
I.Neimane, Dr.paed.
Ā.Ptičkina, Dr.paed.

Eksāmens

V.Zēlerte, Mg.psych.

Eksāmens
Eksāmens

D.Celma, Dr.oec.
V.Zēlerte, Mg.psych.

3.

Ieskaite
3.

4.

4.

2.

3.

1.

1.

Ieskaite

D.Barute, Mg.sc.educ.,
I.Magazeina, Mg.paed.

23.
B daĜa
Nozares profesionālās specializācijas
kursi
Personības psiholoăija
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

4

3.

4.

Ieskaite

Eksāmens

4.

Ieskaite

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

3.
Sociālā psiholoăija
Kreativitātes pedagoăiskie pamati
Atbalsta sniegšana

4
2
2

Ăimenes psiholoăija
Pieaugušo psiholoăija
Sasniegumu motivācija
Kritiskā domāšana
Svešvaloda

2
2
2
2
4

Psiholoăijas mācīšanas metodika

4

2.
3.
3.

2.
3.

3.

Ieskaite

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

Ieskaite

Eksāmens

4.
4.
4.

4.
2.
1.
1.

1.
1.

32.
3.
3.

33.
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Mācību spēks

2.

2.

2

4.

1.
2.

2
3

3.

Ieskaite

1.

1.

3

Pārbaudes forma

Ē. Gintere, Mg.sc.soc,
Mg.sc.educ.
I.Stradomska, Dr.psych.
I.Miėelsone, Dr.paed.
Ē. Gintere, Mg.sc.soc,
Mg.sc.educ.
D.OĜukalne, Mg. sc.educ.
I.StrazdiĦa, Dr.psych.
I.Miėelsone, Dr.paed.
I.StrazdiĦa, Dr.psych.
V.KaĜiĦina, R.Bahs,
G.Reinfelde
Ē. Gintere, Mg.sc.soc,
Mg.sc.educ.

Nr.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.
57.

Studiju kursa nosaukums

Pedagoăiskā psiholoăija
Ievads speciālajā pedagoăijā
Audzināšanas teorija un metodika
Etnopsiholoăija
Sociāli psiholoăiskais treniĦš

KRP

1
1
2
2
2

Studiju gads

Pārbaudes forma

Pilna laika klātienes
studijas

Nepilna laika neklātienes
studijas

3.

3.

2.
2.
1.
1.

Ieskaite

Eksāmens

Eksāmens
Ieskaite

2.
2.

Eksāmens
Eksāmens

4.
3.

Ieskaite
2.

Bērnu tiesību aizsardzība
Psiholoăijas pētnieciskās metodes
Studiju darbs
Ievads studijās
Pedagoga ētika
Statistika

1
2
3
1
1
2

Drāma
RotaĜas un spēles
Interaktīvās darba metodes
Bērnu organizācijas
Masu pasākumu organizēšana
Vasaras nometĦu organizēšana
Nevalstisko organizāciju darbība
Pirmā palīdzība negadījumos
Prakse
Praktikums sportā

2
1
1
1
2
2
1
1

1.
1.
1.
1.

1.
1.
2.

3.

Ieskaite
Eksāmens
2.

3.

Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite

4.

1.
4.

4.

3.
3.

Vērošanas prakse
Pedagoăiskā prakse: psiholoăijas
skolotājs
Pedagoăiskā prakse: ārpusstundu darba
organizators skolā 1
Kvalifikācijas prakse: psiholoăijas
skolotājs

2
2
4
3

2.
2.
2.

2.

Eksāmens
Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite

2.
2.
4.

4.

3.
3.

Eksāmens
Eksāmens

3.
3.
4.
4.

4.

Ieskaite
Ieskaite

4.

1.
2.
3.

2.

Ieskaite

2.

Ieskaite
3.

V.Zēlerte, Mg.psych.
D.Bethere, Mg.sc.educ.
A.Līdaka, Dr.paed.
D.OĜukalne, Mg. sc.educ.
Ē. Gintere, Mg.sc.soc,
Mg.sc.educ.
S.Zaėe, Dr.paed.
V.Zēlerte, Mg.psych.
I.StrazdiĦa, Dr.psych.
R.Ozola, Mg.paed.
D.OĜukalne, Mg. sc.educ.,
D.Barute
D.Skudra, Mg.paed.
D.Skudra, Mg.paed.
R.Ozola, Mg. paed.
D.Skudra, Mg.paed.
B.Vikmane, Dr.paed.
D.Skudra, Mg.paed.
D.Skudra, Mg.paed.
S.Lanka, Mg.sc.educ.

Eksāmens

H.Vecenāne,Mg.paed.
A.Alksne, Mg.paed.
I. Stradomska, Dr.psych.
Ē. Gintere, Mg.sc.soc,
Mg.sc.educ.
D.Skudra, Mg.paed.

Eksāmens

V.Zēlerte, Mg.psych.

Eksāmens

3.

Mācību spēks

3.
9

4.

5.
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Nr.

Studiju kursa nosaukums

KRP

Studiju gads
Pilna laika klātienes
studijas

58.
59.
60.
61.
62.
63.

Pedagoăiskā prakse: ārpusstundu darba
organizators skolā 2
Pedagoăiskā prakse: vasaras nometne
Valsts pārbaudījumi
Bakalaura darbs
Kvalifikācijas eksāmens
Kvalifikācijas eksāmens ārpusstundu
darba organizēšanā skolā
Brīvās izvēles kursi (C daĜa)
Brīvā izvēle
KOPĀ

4
2

Nepilna laika neklātienes
studijas

4.

Ieskaite

4.
4.
4.

3.

5.
5.
5.

4.

2.
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3.

4

D.Skudra, Mg.paed.
I.Stradomska, Dr.psych.

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

Ieskaite

Mācību spēks

Eksāmens
Eksāmens

2.

2.

Ieskaite

4.

1.

10
2
2

6
160

Pārbaudes forma

Eksāmens

I.StrazdiĦa, Dr.psych.
D.Skudra, Mg.paed.

7. Studiju satura un realizācijas apraksts
7.1.
uzĦemšanas nosacījumi – vidējā izglītība, CE rezultāti.
7.2.
uzĦemšanas prasības – pilna laika studijās – centralizēto eksāmenu
rezultāti latviešu valodā un svešvalodā.
7.3.
studiju ilgums – pilna laika dienas studijās – 4 gadi, nepilna laika
neklātienes studijās – 4,5 gadi.
7.4.
programmas apjoms kredītpunktos – 160 kredītpunkti (KRP).
7.5.
programmas struktūra – obligātās izvēles A daĜa, ierobežotās
izvēles B daĜa, brīvās izvēles C daĜa.
Studiju programma sastāv no trim daĜām.
A daĜa – obligātā, vispārizglītojošie un nozares teorētiskie pamatkursi,
standartizētā izglītības zinātĦu pedagoăijā daĜa – 56 KRP.
B daĜa –obligātās izvēles daĜa – 86 KRP. B daĜā iekĜautas psiholoăijas
skolotāja kvalifikācijas ieguvei nepieciešamās studiju disciplīnas, kā arī otrās
kvalifikācijas daĜa – 20 KRP studentiem, kuri izvēlējušies sociālo zinību skolotāja vai
ārpusstundu darba organizatora skolā kvalifikāciju; prakse, kuras apjoms ir 26 KRP.
Prakse tiek organizēta vairākos studiju posmos mērėtiecīgā pēctecībā, sākot ar
audzināšanas praksi vasaras nometnēs pēc 1. kursa, vērošanas praksi 2. kursā, sekojot
patstāvīgajām praksēm metodiėu vadībā 3. un 4. kursā.
C daĜa – brīvās izvēles studiju disciplīnas – 6 KRP. Šajā daĜā tiek piedāvātas
iespējas studēt citu zinātĦu kursus vai padziĜināti studēt pamatzinātĦu disciplīnas.
Valsts pārbaudījumi – bakalaura darba izstrāde un kvalifikācijas eksāmens - 12 KRP.
7.6. iegūstamais profesionālais grāds un kvalifikācija:
psiholoăijas skolotājs un ārpusstundu darba organizators skolā vai psiholoăijas
skolotājs un sociālo zinību skolotājs.
7.7. iegūstamais augstākās izglītības diploms:
profesionālās augstākās izglītības diploms.
7. 8. Prasības profesionālā grāda un kvalifikācijas ieguvei ( saskaĦā ar 4.2.
punktu – diploma pielikums):
• apgūtas vispusīgas zināšanas psiholoăijā, pedagoăijā un sociālajās zinātnēs,
veselības izglītībā, ārpusstundu darba organizēšanā, lai varētu izprast, analizēt un
sekmēt skolēnu personības attīstību kopveselumā un sociālo norišu kontekstā;
• apgūtas nepieciešamās prasmes pedagoăiskā procesa plānošanai, realizācijai
un izvērtēšanai;
• pedagoăisko prakšu laikā apgūtas psiholoăijas skolotāja, sociālo zinību
skolotāja vai ārpusstundu darba organizatora skolā profesionālai darbībai
nepieciešamās prasmes;
• veikta patstāvīga zinātniski pētnieciskā darbība, integrējot teorētiskās
nostādnes un pedagoăiskajā praksē gūtās atziĦas, rezultātus apkopojot 3 studiju
darbos un bakalaura darbā
7.9. Studiju formas
– studiju programma tiek apgūta pilna laika dienas studijās Pedagoăijas
fakultātē un nepilna laika neklātienes studijās Pieaugušo izglītības nodaĜā.
7.10. Darbības formas – semināri, zinātniski pētnieciskie semināri, praktiskie
darbi, lekcijas, diskusijas, debates, grupu darbi, patstāvīgais darbs, individuālie un
grupu projekti, individuālās un grupu konsultācijas, prakses, konferences. Studiju
programmā liela loma ir studentu pētnieciskajam darbam. Tā ir kĜuvusi par vienu no
kursu programmu sastāvdaĜām. Studiju laikā tiek izstrādāti 3 studiju darbi.
Kontaktnodarbību un patstāvīgā darba samērs ir 2:3. Visiem studiju kursiem izstrādāti
306

patstāvīgā darba uzdevumi, kurus studenti saĦem, uzsākot studiju kursu. Teorētisko
un praktisko nodarbību samērs ir 1:3.
7.11. pārbaudes formas: ieskaite ar atzīmi vai eksāmens.

7.12. programmas īstenošanā iesaistīto struktūrvienību (katedru,
profesoru grupu, laboratoriju, institūtu u.c.) uzskaitījums, norādot to
uzdevumus konkrētās programmas īstenošanā –
Studiju programmā „Psiholoăijas skolotājs” ir iesaistījušās LPA
struktūrvienības:
Psiholoăijas katedra nodrošina programmas saturā iekĜautos:
- vispārizglītojošos studiju kursus: Ievads studijās; Ievads psiholoăijā;
Psihes bioloăiskie pamati, Vispārīgā psiholoăija, Attīstības psiholoăija, Psiholoăijas
vēsture, Saskarsmes psiholoăija;
- profesionālās specializācijas teorētiskos un praktiskos kursus:
Metodoloăija un zinātniski pētnieciskās metodes psiholoăijā, Kognitīvā psiholoăija,
Personības psiholoăija, Sociālā psiholoăija, Atbalsta sniegšana, Ăimenes psiholoăija,
Pieaugušo psiholoăija,
Sasniegumu motivācija, Kritiskā domāšana, Psiholoăijas
mācīšanas metodika, Pedagoăiskā psiholoăija, Etnopsiholoăija, Sociāli psiholoăiskais
treniĦš, Psiholoăijas pētnieciskās metodes, Studiju darbs, Pedagoăiskā prakse: vasaras
nometne, Vērošanas prakse, Pedagoăiskā prakse, Kvalifikācijas prakse.
Saturs veidots atbilstoši IZM apstiprinātam skolotāja profesijas standartam,
kas studentiem dod iespēju apgūt šādas prasmes:
- gatavību pedagoăiskajam procesam;
- orientēties studiju priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē;
- mācību satura pārzināšanu;
- organizēt drošu un atbalstošu izglītojošo vidi;
- plānot savu un audzēkĦu darbu;
- organizēt mācību un audzināšanas darbu saskaĦā ar
izvirzītajiem mērėiem un uzdevumiem;
- izvērtēt un veicināt audzēkĦu izaugsmi un mācību
sasniegumus, sava darba efektivitāti;
- orientēties mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē.
Šīs prasmes veido profesionālo meistarību, kā arī nodrošina pedagoăiskās
kompetences attīstības pamatu savā nozarē.
Pedagoăijas katedra nodrošina programmas saturā iekĜautos:
- vispārizglītojošos studiju kursus: Metodoloăija un zinātniski pētnieciskās
metodes pedagoăijā, Vispārīgā pedagoăija, Vispārīgā didaktika,
- nozares teorētiskos pamatkursus: Kreativitātes pedagoăiskie pamati,
Audzināšanas teorija un metodika, Pedagoga ētika, Sasniegumu motivācija, Ievads
speciālajā pedagoăijā, Bērnu tiesību aizsardzība, Drāma, RotaĜas un spēles,
Interaktīvās darba metodes, Bērnu organizācijas, Masu pasākumu organizēšana,
Vasaras nometĦu organizēšana, Nevalstisko organizāciju darbība, Pirmā palīdzība
negadījumos.
Saturs veidots atbilstoši IZM apstiprinātam skolotāja profesijas standartam,
kas studentiem dod iespēju apgūt šādas kompetences:
- zināšanas un izpratni par pedagoăijas attīstības tendencēm;
- zināšanas audzināšanas teorijā un to izmantošanu praksē
- zināšanas un prasmes klases darba organizācijā, mācību darba
plānošanā;
- konfliktsituāciju novērtēšanā, izpratnē un risināšanā;
- teorētisko kompetenču nostiprināšana praksē;
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- izglītības projektu atlasē, izstrādē un izvērtēšanā.
Sociālo zinātĦu katedra nodrošina programmas saturā iekĜautos:
Vispārizglītojošos studiju kursus: Ētika, Filozofija, Sociālo zinību pamati,
Sociālo zinību mācīšanas metodika, Ētika, tās mācīšanas metodika, Ekonomikas
teorija un metodika, Civilzinības.
Saturs veidots atbilstoši IZM apstiprinātam skolotāja profesijas standartam,
kas studentiem dod iespēju apgūt šādas kompetences:
- zināšanas ētikā, ētiska un profesionāla rīcība, pildot darba
pienākumus un uzdevumus;
- teorētiskās zināšanas filozofijā;
- teorētiskās zināšanas Ekonomikā.
Vides zinātĦu katedra nodrošina programmas saturā iekĜautos:
nozares teorētiskos pamatkursus: Veselības mācība, mācīšanas metodika.
Saturs veidots atbilstoši IZM apstiprinātam skolotāja profesijas standartam,
kas studentiem dod iespēju apgūt šādas kompetences:
- zināšanas cilvēka anatomijā un fizioloăijā un šo zināšanu
pielietojums profesionālajā darbā;
- zināšanas vides pedagoăijā un veselības mācības pamatos, to
pielietošana praksē.
Svešvalodu katedra nodrošina programmas saturā iekĜautos: vispārizglītojošos
studiju kursus: Svešvalodas (angĜu, vācu)
Studiju kurss dod iespēju apgūt svešvalodas praktiskās lietošanas līmenī savā
profesijā.
Matemātikas un informātikas katedra nodrošina programmas saturā iekĜauto:
Statistika, Informācijas tehnoloăijas izglītībā.
Studiju kurss dod iespēju iegūt aktuālu informāciju un izmantot to
praksē. Sadarbības tīklu veidošana virtuālajā vidē.
Latviešu valodas katedra nodrošina programmas saturā iekĜauto:
vispārizglītojošos studiju kursu: Mūsdienu latviešu valoda, Valodas kultūra.
Studiju kurss dod iespēju izkopt latviešu valodas lietošanas kultūru.
VadībzinātĦu katedra nodrošina programmas saturā iekĜautos vispārizglītojošos
studiju kursus: Izglītības filozofija; Izglītības vadības pamati, Projektu vadība,
Grāmatvedība, UzĦēmējdarbība.
Studiju kursi dod iespēju sekmēt studentu izpratni par projekta izstrādes procesu, par
uzĦēmējdarbības priekšnosacījumiem un principiem, par vienkāršās grāmatvedības uzskaites
sistēmas izveidi mazā uzĦēmumā, par izglītības izaugsmi un tendencēm.
Sporta katedra nodrošina programmas saturā iekĜauto praktikumu sportā (fitness):
stiprināt studentu veselību un nodrošināt viĦu pareizu fizisko attīstību; veidot kustību prasmes
un iemaĦas, attīstīt fiziskās īpašības, kā arī iegūt zināšanas un prasmes fitnesā.

7.13. palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus
Programmas nodrošināšanā iesaistītas:
Pedagoăijas fakultātes lietvede / Pieaugušo izglītības nodaĜas lietvedes – kārto
studentu dokumentāciju, (sagatavo ieskaišu un eksāmenu protokolus, sekmju
grāmatiĦas, veic sekmju uzskaiti, sagatavo diploma pielikumu un izsniedz vajadzīgās
izziĦas)veic ar studijām saistīto lietvedību.
Studiju daĜas metodiėe – veic ar studijām saistītas dokumentācijas kārtošanu;
Studiju daĜas plānotāja – izstrādā nodarbību sarakstus;
308

Studiju daĜas metodiėe prakses jautājumos – veic ar prakses norisi saistītu
lietvedību.
Psiholoăijas katedras sekretāre – mācību materiālu sagatavošana, eksāmenu un
ieskaišu jautājumu un biĜešu noformēšana, sadarbībā ar LPA saimniecības daĜu
nodrošina studiju procesam nepieciešamās kancelejas preces, akreditācijas ziĦojumam
nepieciešamo dokumentu vākšana, sagatavošana un noformēšana, aktuālās
informācijas sniegšana.

7.14. materiālās bāzes raksturojums
– Liepājas Pedagoăijas akadēmijā esošā materiālā bāze ir atbilstoša, lai
realizētu studiju programmā formulētos mērėus un uzdevumus. Studentu rīcībā ir
LPA studiju korpusi, kuros ir gan auditorijas, gan specializētas laboratorijas,
darbnīcas, kabineti un centri: Vides un veselības izglītības centrs, Pilsoniskās
izglītības centrs, Logopēdijas centrs – Izglītības zinātĦu institūtā, Sporta komplekss,
datorklases, bibliotēka ar abonementu, periodikas zāli un studijām nepieciešamo
materiālu pavairošanas un iesiešanas iespējām. Bibliotēka strādā ar akadēmijas lokālā
datortīklā iekĜauto integrēto informācijas sistēmu “Alise”, elektroniskajā katalogā
atrodama informācija par saĦemtajiem iespieddarbiem no 1984. gada, bibliotēkai ir
pieslēgums INTERNETa tīklam, kā arī CD – ROM datu bāzes. Bibliotēkas fondos ir
pieejami gan LPA, gan Latvijā, gan ārvalstīs izdotas grāmatas, periodika, mācību
līdzekĜi, kas ir aktuāli studiju programmā Psiholoăijas skolotājs profesionālā
bakalaura grāda izglītībā un psiholoăijas skolotājs un ārpusstundu darba organizators
skolā vai psiholoăijas skolotājs un sociālo zinību skolotājs. Studiju programmas
nodrošināšanā ar nepieciešamajiem studiju materiāliem liela loma ir LPA
izdevniecībai. Studiju programmā iesaistītie mācībspēki izmanto LPA izdevniecības
resursus, tomēr, plānojot studiju programmas attīstību, ir nepieciešams aktivizēt
docētāju darbību jaunu mācību līdzekĜu sagatavošanā, studiju mapju veidošanā.
Par jaunumiem uzzināms, sekojot LPA bibliotēkas ikmēneša informatīvajam
biĜetenam „Lasonis” akadēmijas mājas lapā www.lieppa.lv vai, izmantojot attālo
pieeju, EBSCO, SAGE, SCOPUS, BRITANICA datu bāzes, bibliotēkas katalogu
(kataloga adrese internetā ir http://195.114.43.112/alise/alise3i.asp. LPA bibliotēkas
elektroniskais katalogs arī ir pieejams Kurzemes virtuālajā kopkatalogā: http://ekatalogs.vczb.lv/Alise/biblvirtadv.asp. Bibliotēkas resursu pietiekamība, pieejamība
un aktualitāte tiek vērtēta Psiholoăijas katedrā, krājumus papildina, docētājiem
veidojot pieprasījumu un sekojot tā izpildei.
7.15. programmas izmaksas
Pilna laika klātienes studijās:
Valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieĦēmumiem vienai pilna laika
bakalaura studiju programmas studiju vietai 2007./2008. studiju gadam aprēėināts
saskaĦā ar LR MK 12.12.2006. noteikumiem Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas tiek
finansētas no valsts budžeta līdzekĜiem”.
Studiju programmas izmaksas vienam par valsts finansējumu studējošam
Valsts piešėirto dotāciju no vispārējiem ieĦēmumiem studiju programmas
realizēšanai uz vienu studentu (1786,54 Ls/ studentu) var uzskatīt arī par šīs studiju
programmas izmaksām vienam par valsts finansējumu studējošajam 2007./2008. st.
gadā.

309

Studiju programmas izmaksas vienam maksas vietā studējošam
Pilna laika bakalaura studiju programmas par maksu studējošam izmaksas
2007. / 2008. studiju gadam aprēėinātas saskaĦā ar LR MK 12.12.2006. noteikumiem
Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekĜiem”.
Studiju programmai 2007./ 2008. studiju gadam noteiktā studiju maksa pilna
laika studijās ir 750,00 Ls/ gadā. Studiju maksa noteikta ievērojot:

MK 12.12.2006. noteikumos Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas
tiek finansētas no valsts budžeta līdzekĜiem” noteiktās studiju vietas bāzes
izmaksas 2007. gadam, izglītības tematiskās jomas studiju izmaksu
koeficentu optimālās vērtības;

Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Senāta lēmumu par „Studiju
maksas noteikšanas principiem LPA”, kas apstiprināts 2007.gada 26. februārī.
Lai studiju maksa tuvotos studiju programmas faktiskajām izmaksām, katru
gadu 1. kursā studējošajiem studiju maksa tiks palielināta atbilstoši Liepājas
Pedagoăijas akadēmijas Senāta lēmumam „Par studiju maksu un maksas pakalpojumu
noteikšanu 2008./2009. studiju gadam”, kas apstiprināts 2008.gada 25. februārī.
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8. Citi studiju programmu raksturojošie dokumenti:
8.1. Studiju programmas licences lapa
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8.2. studējošo iespējas turpināt studiju citā studiju programmā vai augstskolā

312

8.3. apliecinājums studējošo prakses nodrošināšanai
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314

315

316

317

318
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8.4. atsauksmes par studiju programmu
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME
LIEPĀJAS 1.ĂIMNĀZIJA
Reă.apl. Nr. 3013902611
AusekĜa ielā 9, Liepājā, LV-3401, tālrunis 3423461, fakss 3401526, e-pasts: 1vsk@lip.lv

ATSAUKSME
par Liepājas Pedagoăijas akadēmijas
otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmu
PSIHOLOĂIJAS SKOLOTĀJS
Kods 42 141
Studiju programmas mērėis un attiecīgi paredzamais galarezultāts nosaka –
sekmīgi realizējot studiju programmu, tiek iegūta otrā līmeĦa profesionālā augstākā
izglītība ar kvalifikāciju psiholoăijas skolotājs un sociālo zinību skolotājs vai
psiholoăijas skolotājs un ārpusstundu darba organizators skolā, profesionālā
bakalaura grāds izglītībā. Realizējamais studiju process un studentu praktiskā
darbība nodrošina, ka tiek sagatavoti skolotāji pedagoăiskajam darbam pamatskolā
un vidusskolā pedagoăisko problēmu profilaksē un risināšanā. To apliecina gan
studentu izstrādāto un veiksmīgi aizstāvēto bakalaura darbu tematika, gan
kvalifikācijas eksāmenu rezultāti, gan arī studentu pedagoăiskās prakses programma
skolās. Rezultātā studenti ir apguvuši mūsdienu skolās tik nepieciešamās zināšanas
un prasmes pedagoăiskā procesa plānošanai, organizēšanai, izvērtēšanai; zināšanu
pārnesei profesionālajā darbībā mainīgajā sabiedrībā; profesionāli pētnieciskās
darbības veikšanai un rezultātu analīzei; apguvuši prasmi plānot un organizēt
mācību un audzināšanas darbu gan skolotājam, gan skolēniem; prasmi izvērtēt un
veicināt skolēnu izaugsmi un mācību sasniegumus, sava darba efektivitāti.
Kopumā vēlētos izteikt atzinīgu vērtējumu par augstākminēto studiju
programmu kā atbilstošu skolas vajadzībām un aktuālajām problēmām.
Liepājas 1.ăimnāzijas direktors
Dr.paed.

H.Valcis
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8.5. LPA reăistrācijas apliecība
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8.6. profesijas standarts
APSTIPRINĀTS
ar Izglītības un zinātnes ministrijas
2004. gada 27.februāra
rīkojumu Nr.116
PROFESIJAS STANDARTS
Reăistrācijas numurs PS 0238

Reăistrācijas numurs

PS____

Profesija:

Skolotājs
(vispārējais apraksts)

Kvalifikācijas līmenis:

5

Nodarbinātības apraksts:
Darbība saistīta ar izglītības programmu īstenošanu atbilstoši valsts izglītības
standartiem vai programmām, nodrošina pozitīvu un atbalstošu saskarsmi audzēkĦu
zināšanu un prasmju apguvei un attieksmju veidošanai, organizē un vada mācību un
audzināšanas darbību pedagoăisko mērėu sasniegšanai, analizē un vērtē audzēkĦu
iegūtās zināšanas un prasmes, veido audzēkĦu radošo attieksmi un patstāvību
izglītības procesā, sadarbojas ar audzēkĦu ăimenēm/aizbildĦiem, izvēlas vai izstrādā
metodiskos materiālus mācību un audzināšanas procesa īstenošanai, atbild par sava
darba kvalitāti.

Pienākumi un uzdevumi:
PIENĀKUMI
Plānošanas posmā



Sagatavoties
pedagoăiskajam procesam

UZDEVUMI
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Iepazīt atbilstoša
vecumposma audzēkĦu
attīstības un mācīšanās
īpatnības
Izvirzīt pedagoăisko mērėi
darbā ar noteikta vecuma un
attīstības līmeĦa
audzēkĦiem, saskaĦā ar
izglītības programmām;
Piedalīties izglītības iestādes
izglītības programmas
izstrādē un/vai pārzināt to
Izvēlēties vai izstrādāt
mācību priekšmetu
programmas
Plānot darbu mācību
stundām/ nodarbībām un
ārpusklases nodarbībām.



Pārzināt mācību un
audzināšanas saturu







Organizēt drošu un
atbalstošu izglītojošo vidi







Darbības posmā



Nodrošināt audzēkĦa
personības izaugsmi











Rosināt audzēkĦu zinātkāri
un izziĦas intereses, veidot
mācīšanās prasmes
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Iepazīt jaunākās atziĦas
mācību un audzināšanas
saturā un metodikā
Apzināt labāko pedagoăisko
pieredzi
Izvērtēt mācību priekšmeta
vietu un uzdevumus, saskaĦā
ar izglītības standartiem,
programmām.
Ievērot audzēkĦu tiesības un
pienākumus
Rūpēties par audzēkĦu
drošību un veselību
Veidot pozitīvu un
audzēkĦus atbalstošu
saskarsmi
Ievērot profesionālo ētiku
Ievērot higiēnas prasības un
sanitārās normas un darba
drošību
Nodrošināt intelektuālās,
emocionālās un sociālās
attīstības vienotību
Sekmēt audzēkĦu personības
tikumisko īpašību attīstību,
kas nepieciešamas reālai
dzīvei
Veicināt audzēkĦu
līdzdalību, sadarbību un
atbildību pedagoăiskajā
procesā
Sekmēt audzēkĦu
vērtībizglītību
Veidot izpratni par darba
dzīvi un karjeras plānošanu
Veidot runas un uzvedības
kultūru
Motivēt audzēkĦu mācīšanos
Veicināt audzēkĦu sociālo
un mācību prasmju
veidošanos
Dažādot mācību metodes,
formas un tehnoloăijas,
saskaĦā ar audzēkĦu spējām,
mācīšanās stiliem
Izvēlēties mācību aktivitātes,
kas padziĜina izziĦas interesi
un izpratni



Nodrošināt audzināšanas un
mācību procesu











Novērtēšanas posmā



Organizēt sadarbību ar
vecākiem, skolotājiem,
citiem speciālistiem un
sabiedrību

Izvērtēt audzēkĦu
sasniegumus









Izvērtēt savu profesionālo
darbību






Vadīt mācību stundu/
nodarbību/ ārpusklases
nodarbību
Skaidri izklāstīt mācību
saturu
Īstenot atbilstību starp
mācību stundas/ nodarbības
mērėiem, izmantotiem
līdzekĜiem un sasniegtajiem
rezultātiem
Ievērot toleranci
pedagoăiskā procesa
diferenciācijā un
individualizācijā, atbilstoši
audzēkĦu spējām,
vajadzībām un interesēm
Aktivizēt audzēkĦu
pašizglītošanās darbību
Organizēt un vadīt
patstāvīgo darbu ar
audzēkĦiem
Informēt un konsultēt
vecākus/ aizbildĦus mācību
un audzināšanas jautājumos
Iesaistīt vecākus/ aizbildĦus,
speciālistus un sabiedrību
pedagoăiskajā procesā
Vērtēt audzēkĦu mācību
sasniegumus, to dinamiku
Veidot un attīstīt audzēkĦu
pašvērtējuma prasmes
Vērtēt audzēkĦu personību
izaugsmi
Analizēt izvēlēto mācību
līdzekĜu (metožu, formu u.c.)
atbilstību audzēkĦu spējām
un izglītības mērėiem
Analizēt savu sadarbību ar
audzēkĦiem un tās rezultātus
Izvērtēt un pilnveidot savu
profesionālo meistarību

Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi:








Saskarsme ar audzēkĦiem;
Saskarsme ar citiem skolotājiem;
Saskarsme ar citiem pedagoăiskajiem darbiniekiem un speciālistiem;
Saskarsme ar vecākiem/aizbildĦiem un sabiedrību;
Nepieciešama radoša darbība;
Darba režīms pakĜauts mācību un audzināšanas darba organizācijas plānojumam;
Darbs notiek kontaktstundu laikā un arī ārpus tām (starpbrīžos, gatavojoties
stundām, labojot un vērtējot audzēkĦu rakstu darbus utt., apmeklējot audzēkĦus
mājās, vadot audzēkĦus pārgājienos u.c. ārpusklases un ārpusskolas aktivitātēs).
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Īpašās prasības uzdevumu veikšanai:
Nepieciešama augstākā pedagoăiskā izglītība specialitātē (Izglītības likuma 48.un
49.pants) un gatavība nepārtraukti izglītoties atbilstoši jaunākajām pedagoăijas un
psiholoăijas atziĦām un aktualitātēm profesijā vienotajā Eiropas izglītības telpā.

Prasmes
Kopīgās prasmes nozarē

Vispārējās prasmes/spējas

Prasme plānot savu un audzēkĦu darbu









Prasme organizēt mācību un
audzināšanas darbu saskaĦā ar
izvirzītajiem mērėiem un uzdevumiem












Prasme izvērtēt un veicināt audzēkĦa
izaugsmi un mācību sasniegumus, sava
darba efektivitāti










Prasme izvirzīt mērėus un plānot to sasniegšanu;
Prasme iegūt, analizēt un atlasīt informāciju un izmantot
to;
Prasme izstrādāt vai izvēlēties mācību programmas;
Prasme izvēlēties mācību un audzināšanas līdzekĜus
(saturu, metodes, formas u.c.);
Prasme izvēlēties vai veidot mācību metodiskos
materiālus;
Prasme organizēt mācību vidi;
Prasme noteikt audzēkĦu individuālās īpatnības.
Saskarsmes prasmes;
Prasme strādāt komandā;
Spēja radoši organizēt mācību un audzināšanas darbu;
Prasme izmantot dažādus mācību un audzināšanas
līdzekĜus, tai skaitā informācijas tehnoloăiju līdzekĜus;
Prasme noteikt un risināt problēmsituācijas;
Prasme sadarboties ar vecākiem, kolēăiem, citiem
speciālistiem un sabiedrību;
Prasme motivēt un vadīt audzēkĦu darbu;
Prasme pētīt audzēkĦu personību attīstību;
Prasme veicināt audzēkĦu atbildību;
Prasme mācīt mācīties.
Prasme veikt pedagoăiskās darbības analīzi;
Prasme pilnveidot savu profesionālo meistarību
Prasme pamatot savu un respektēt citu viedokli;
Prasme informēt par sava darba rezultātiem;
Prasme izstrādāt radošus projektus, veikt pētniecisko
darbību
Prasme izvērtēt audzēkĦu personību izaugsmi;
Prasme novērtēt audzēkĦu mācību sasniegumus;
Prasme attīstīt audzēkĦu pašnovērtēšanas prasmes.

Specifiskās prasmes profesijā
(raksturīgas attiecīgās izglītības pakāpes mācību priekšmetu un citu specializāciju skolotājiem)

Pirmsskolas izglītības skolotājam





prasme veicināt audzēkĦa attīstību kopumā;
prasme palīdzēt audzēknim adaptēties jaunā sociālajā un lietu vidē, balstoties uz rotaĜu kā
pamatmetodi;
prasme saskatīt un izvērtēt katra audzēkĦa individuālo attīstību, veicinot pozitīva “Es” tēla
veidošanos;
prasme strādāt ar pirmsskolas izglītības iestādes dokumentāciju.
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Pamatizglītības skolotājam





prasme veidot iespējas vērtību apguvei, pašizpausmei un pašdisciplīnai;
prasme sniegt informāciju par profesijas un karjeras izvēles iespējām;
prasme palīdzēt audzēkĦiem adaptēties jaunajā sociālajā vidē;
prasme noteikt audzēkĦu dotības un veicināt talantu attīstību.

Vispārējās vidējās izglītības skolotājam





prasme veidot iespējas audzēkĦu patstāvīgai darbībai;
prasme motivēt audzēkĦus mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei;
prasme vadīt audzēkĦu pētniecisko darbību;
prasme veicināt audzēkĦu prasmi patstāvīgi izvērtēt problēmas un tās risināt.

Profesionālās izglītības skolotājam




prasme sadarboties ar darba devējiem profesionālajā jomā;
prasme saistīt mācību procesa teorētisko un praktisko daĜu, teoriju ar praktisko darbību nozarē;
prasme atsegt saikni starp karjeras izaugsmes iespējām un apgūstamo izglītības programmu izvēlētajā
nozarē.

Speciālās izglītības skolotājam






prasme adaptēt mācību programmas noteiktai audzēkĦu grupai ar īpašām vajadzībām;
prasme atpazīt, novērot, pētīt audzēkĦu attīstības traucējumu pedagoăiski psiholoăiskās izpausmes;
prasme veikt individuālo korekcijas darbu;
prasme izmantot alternatīvas komunikācijas līdzekĜus;
prasme sekmēt sociālo un pedagoăisko integrāciju.

Interešu izglītības skolotājam





prasme ieinteresēt savas kompetences jomā;
prasme atklāt un pilnveidot audzēkĦu individuālās spējas un radošumu;
prasme palīdzēt audzēkĦiem apgūt nacionālās kultūras vērtības un tradīcijas;
prasme palīdzēt bērnam nodrošināt emocionālo, intelektuālo, ētisko un estētisko labklājību.

Zināšanas
Zināšanas
Priekšstats
Valsts izglītības
sistēmas un skolotāju
darbību
reglamentējošie
dokumenti un darba
likumdošana (LR un
ES likumi, dokumenti
un normatīvie akti)
Bērnu tiesību
aizsardzība
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Zināšanu līmenis
Izpratne
Lietošana

Pedagoăija un
psiholoăija















Mācīšanās un mācīšanas teorija
un metodika
Audzināšanas darbība jeb
klasvadība
Mācību organizācija (mācību
metodes, mācību stunda,
mācību programma)
Sasniegumu vērtēšana un
pašnovērtējuma veikšana
Mācību vides organizācija
Saskarsmes un sadarbības
veicināšana (sociālo attiecību
veidošana)
Pedagoăisko pētījumu metodes
Psiholoăija (vispārīgā,
attīstības, personības, sociālā)
Speciālā pedagoăija
Nozaru pedagoăija
Vecumposmu fizioloăija
Mācību priekšmets
Mācību priekšmeta didaktika
Mācību satura integrācijas
pamati
Informācijas tehnoloăijas
Valsts valoda un svešvalodas
Saskarsmes psiholoăija
Ētika
Izglītības vadība
Loăika
Kultūras vēsture
Vēsture
Filozofija
Ekonomikas pamati
Vides un veselības izglītība






Sports
Veselīgs uzturs
Personīgā higiēna
Atkarību profilakse









Mācību priekšmetam
atbilstošā zinātnes
nozare
Valodas un
komunikācija
Sociālās zinības

Veselīgs dzīves veids








Profesijas standarta darba grupas sastāvs (vārds, uzvārds, darbavieta, amats):








Tatjana Koėe, darba grupas vadītāja, LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūts;
profesore, Dr.hab.paed.;
Oskars Zīds, LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, asoc.prof.;
Rudīte Andersone, Latvijas Pedagogu Dome, priekšsēdētāja vietniece; LU
Pedagoăijas un psiholoăijas institūts, docente, Dr.paed;
Jānis Čakste, Izglītības un zinātnes ministrija, Augstākās izglītības un zinētnes
departaments, direktors;
Brigita Preisa, Latvijas Izglītības Vadītāju Arodbiedrības locekle; Jelgavas
vakara (maiĦu) vidusskola, direktore;
Elita Rītere, Rīgas Hanzas vidusskola, direktora vietniece;
Ārija BērziĦa, Izglītības un zinātnes ministrija, Vispārējās izglītības
departaments, Izglītības darbinieku nodaĜas vadītāja.

Profesijas standarta eksperti (vārds, uzvārds, darbavieta, amats):
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M.Apinis, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Izpildbiroja
speciālists vispārējās izglītības jautājumos;
J.Eglītis, Arodbiedrība „Latvijas izglītības vadītāju asociācija”;
A.Bankavs, Latvijas Pedagogu dome;
A.Freidenfelde, Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikums, direktores vietniece
mācību darbā.
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9. Norādes par nepievienoto dokumentu atrašanās vietu
N.p.k.

Pielikuma nosaukums

1.
2.
3.
4.

Nolikums par studijām
Studijas reglamentējošie dokumenti
UzĦemšanas un imatrikulācijas noteikumi
Prakses uzdevumi

5.
6.
7.

Vērtēšanas sistēma
Pārskati par LPA pētniecības darbu
(iespiesti brošūras veidā)
Katedras sēžu protokoli

8.

Informācijas un reklāmas materiāli
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Vieta, kur pielikums
atrodas
LPA Studiju daĜa
LPA Studiju daĜa
LPA Studiju daĜa
LPA Psiholoăikas katedra,
Prakses vadītāja
LPA Studiju daĜa
LPA rektorāts, zinātĦu
prorektore
LPA arhīvs, LPA
Psiholoăijas katedra
LPA Informācijas un
sabiedrisko attiecību daĜa

