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1. LiepU studiju programmas „Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā”
mērėi un uzdevumi, pēc programmas apguves iegūstamie studiju
rezultāti zināšanu, prasmju un attieksmju formā
Liepājas Universitātes (LiepU) akadēmiskā augstākās izglītības maăistra
studiju programma „Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā” darbojas kopš 1994. gada.
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas augstākās izglītības
studiju programmu akreditācijas komisija programmu divreiz – 1998. gada 14.
septembrī un 2004. gada 13. oktobrī (Licences Nr. 04043-29), 2005. gada 10. janvārī
(Akreditācijas lapas Nr. 018-789) – akreditējusi uz sešu gadu termiĦu līdz 2010. gada
31.decembrim.
Studiju programmas pašnovērtējuma veikšanai un akreditācijas dokumentu
kopas izstrādei tika izveidota darba grupa. Akadēmiskās augstākās izglītības studiju
programmas „Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā” pašnovērtējuma ziĦojums,
studiju programmas tipveida plāns un studiju programmas satura un īstenošanas
apraksts apspriests Vispārīgās pedagoăijas katedras sēdē 2010. gada 13. maijā
(protokols Nr.5), ziĦojums akceptēts Pedagoăijas un sociālā darba fakultātes Domes
sēdē 2010. gada 6. septembrī, kā arī izskatīts LiepU Studiju padomes sēdē 2010. gada
13. septembrī un apstiprināts LiepU Senātā (2010. gada 27.septembrī, protokola Nr.3)
Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmas „Izglītības zinātĦu maăistrs
pedagoăijā” mērėis: nodrošināt apstākĜus iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu
augstāko akadēmisko izglītību pedagoăijā un izglītības zinātnēs, dodot iespēju
studējošajiem attīstīt patstāvīgas zinātniski pētnieciskās darbības kompetenci, ko
apliecina izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā.
Galvenie uzdevumi izvirzītā mērėa sasniegšanai:
1) radīt apstākĜus studentu padziĜinātu teorētisko zināšanu ieguvei izglītības un
pedagoăijas zinātnēs atbilstoši valsts akadēmiskās izglītības standarta prasībām;
2) nodrošināt iespējas teorētisko atziĦu aprobācijai pētnieciskajās pedagoăiskajās
praksēs, veicinot studentu individuālo pētniecisko prasmju pilnveidi mācību un
audzināšanas problēmu risināšanas procesā;
3) attīstīt studentu kompetences plānot, organizēt un vadīt pastāvīgu pētnieciskās
darbības procesu, iegūt nepieciešamos pedagoăiskos datus, apkopot pētījuma
rezultātus un apzināties pētījuma nozīmību pedagoăijas zinātnes attīstībā;
4) pilnveidot maăistrantu izziĦas prasmes, pamatojoties uz pedagoăijas
un
psiholoăijas teorijām, kritiski izvērtēt audzināšanas un mācību stratēăijas;
5) attīstīt maăistrantu radošās un kritiskās domāšanas prasmes, veicinot atbildīgas un
mūžizglītībai motivētas personības veidošanos.
Iegūstamie studiju rezultāti: beidzot studiju programmu, students ir ieguvis
padziĜinātas teorētiskās zināšanas un pētniecības prasmes un iemaĦas pedagoăijas un
izglītības zinātĦu jomā, ko nosaka valsts akadēmiskās izglītības standarts, - students
• ir motivēts un izglītots zinātniski pamatotai pētnieciskai un pedagoăiskai darbībai
patstāvīgu mācību un audzināšanas problēmu risināšanai mūsdienu pārmaiĦu
sabiedrības daudzveidīgajā vidē;
• pārzina izglītības pētījumu metodoloăiju, prot šīs zināšanas izmantot, īstenojot
patstāvīgu zinātnisku pētījumu – diagnosticēt pētījuma problēmu, izvēlēties

adekvātas problēmas izpētes teorētiskās un empīriskās pētījuma metodes, ir
kompetents šo metožu lietošanā, pētniecisko datu ieguvē, apstrādē, interpretācijā
un analīzē;
• pamatojoties uz zinātniskās izziĦas un zinātnisko atziĦu lietošanas vispārīgo
prasmju apguvi izglītības zinātnēs un pedagoăijā, spēj izdarīt patstāvīgus
zinātniskos secinājumus;
• iegūst izglītības zinātĦu maăistra grādu pedagoăijā un kĜūst konkurētspējīgs
izvēlētajā zinātniskās pētniecības jomā.

2. Programmas organizācija, programmas plāna atbilstība augstskolas
mērėiem un uzdevumiem, programmas iekšējās kvalitātes mehānisma
darbība
Akadēmiskā augstākās izglītības maăistra studiju programma „Izglītības
zinātĦu maăistrs pedagoăijā” ir organizēta atbilstoši „Noteikumiem par valsts
akadēmiskās izglītības standartu” (Ministru kabineta noteikumi Nr. 2, Rīgā 2002.
gada 3. janvārī), kā arī saskaĦā ar Liepājas Universitātes „Nolikumu par studijām”
(apstiprināts Senāta sēdē 2007. gada 23. aprīlī; grozījumi – 2008. gada 29. augustā).
Programmas mērėis un uzdevumi atbilst Liepājas Universitātes Satversmē
izvirzītajam studentu izglītošanas un universitātes attīstības procesam.
LiepU attīstības stratēăija 2008. – 2018. gadam (apstiprināta Senāta sēdē
2008. gada 26. maijā) paredz kvalitatīvi nostiprināt un attīstīt augstākā līmeĦa studijas
kā fundamentālu teorētisko atziĦu ieguves bāzi tālākajām promocijas darba izstrādes
studijām, vienlaikus nodrošinot maksimālas iespējas jauno pētnieku zinātniskajā
izaugsmē. Šiem uzstādījumiem pilnā mērā atbilst augstākā līmeĦa akadēmiskā studiju
programma „Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā”, piedāvājot studentiem iespēju
apgūt teorētisko atziĦu izpēti un aprobāciju, izstrādāt un aizstāvēt maăistra darbu
pedagoăijā.
Programmas iekšējās kvalitātes mehānismu, pirmkārt, nodrošina regulāras
atgriezeniskās saites ieguve no programmā studējošajiem. Pārsvarā tas notiek šādos
veidos:
• studiju programmas direktore regulāri sazinās ar studentiem ar E-pasta palīdzību,
cenšoties informēt par visām aktualitātēm Liepājas Universitātes darbībā;
• studiju programmas direktores tikšanās ar studējošajiem semestra laikā;
• semestra laikā tiek plānotas informatīvās tikšanās, studiju mērėu un uzdevumu
saskaĦošanai, studējošo motivācijas stiprināšanai;
• studiju procesa kvalitātes un studiju programmas satura izvērtēšanas diskusijas
īpaši ar 2.studiju gada studentiem;
• docētāju darba kvalitātes novērtējums semestra beigās (intervijas un anketēšana);
• maăistra darbu izstrādes kvalitātes izvērtēšana 4.metodoloăiskajā seminārā (otrā
studiju gada beigās pēc darba priekšaizstāvēšanas);
• 2.kursa studentu akadēmisko sasniegumu izvērtēšana,
pētījuma projektu
novērtēšana un izvirzīšana SWH grupas A.Gulbja stipendiju saĦemšanai;
• studiju gada noslēgumā pirms pašnovērtējuma ziĦojuma izstrādes tiek veikta
studiju programmas vājo un stipro punktu analīze. Programmas darbības
novērtēšana notiek speciāli plānotā seminarā, kurā piedalās un ir iesaistīti
programmā studējošie un programmas mācību spēki. Analīzes rezultāti tiek
izmantoti programmas attīstības plāna izstrādē nākošajam studiju gadam.
Otrkārt, studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānismu nodrošina docētāju

sadarbība pedagoăijas nozares studiju kursos – diskusijas, savstarpējā hospitēšana
un nodarbību apmeklējums, darba formu un metožu novērtējums, lai pilnveidotu
studiju procesa kvalitāti un optimizētu studentu patstāvīgā darba apjomu un
kvalitāti, kā arī veicinātu studentu mērėtiecīgu iesaisti docētāju pētnieciskajā
darbībā, tādējādi nodrošinot studentu pētniecisko prasmju pilnveidošanos un
aktualizējot viĦu teorētisko izziĦu.
Treškārt, studiju programmas un procesa kvalitāti bagātina iespēja piedalīties
Doktora studiju programmas pedagoăijā (direktore I.Klāsone) un Izglītības zinātĦu
institūta (direktore A.Līdaka) organizētājās vieslekcijās zinātniskajā pētniecībā –
Dr.paed. Dainuvīte Blūma, Dr.paed. Aivars Lasmanis, Dr.paed. Ausma Špona,
LiepU zinātniskajās konferencēs un īpaši organizētajos maăistrantu zinātniskajos
lasījumos.
Ceturtkārt, studiju kvalitātes nodrošināšanā ir nozīmīgi Izglītības zinātĦu
institūta organizētie teorētiskie semināri un profesionālās diskusijas docētājiem
pētniecisko kompetenču paaugstināšanā un izglītības zinātĦu problēmu
aktualizēšanai.

3. Programmas lekciju kursu, praktisko nodarbību,
semināru un citu studiju pasākumu apraksta anotācija
Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmas „Izglītības zinātĦu
maăistrs pedagoăijā” apjoms ir 80 KRP pilna laika klātienes studiju formā.
Obligātās izvēles (A) daĜa:
• teorētisko atziĦu izpētes kursi izglītības zinātnēs (20 KRP);
• teorētisko atziĦu aprobācija (15 KRP).
Ierobežotās izvēles (B) daĜa:
• teorētisko atziĦu izpēte pedagoăijas un psiholoăijas apakšnozarēs (20 KRP).
Brīvās izvēles (C) daĜa: (5 KRP);
Maăistra darba izstrāde: (20 KRP)
Studiju kursu programmas sk. 4. pielikumā.
Darba formas: lekcijas, metodoloăiskie semināri, praktiskās nodarbības, e- studijas,
patstāvīgais darbs, pētnieciskā prakse.
Pārbaudes formas: eksāmeni, ieskaites ar vērtējumu 10 ballu sistēmā.

4. Vērtēšanas sistēma
Studentu zināšanu vērtēšana akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmā
„Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā” notiek saskaĦā ar LiepU Senātā
apstiprinātajiem reglamentējošiem dokumentiem, kas pieejami LiepU Kvalitātes
vadības sistēmā (KVS), kā arī LiepU mājaslapā (www.liepu.lv) sadaĜā Dokumenti:
• Nolikums par studijām (23.04.2007., grozījumi 29.08.2008.)
• Noteikumi par studiju kursu pārbaudījumiem (23.04.2007., grozījumi
29.08.2008.)
• Noteikumi par gala pārbaudījumiem un valsts pārbaudījumiem (26.03.2007.,
grozījumi 29.08.2008.)
• Noteikumi par mācībspēku un studējošo savstarpējiem pienākumiem un
tiesībām (19.05.2003.)

Studiju kursu apguves beigās studenti kārto ieskaites un eksāmenus atbilstoši
studiju programmas tipveida plānam un studiju kursu programmām, kurās dots studiju
kursa satura apguves novērtējuma apraksts. Studiju kursu programmas studenti saĦem
semestra sākumā, uzsākot katra jauna studiju kursa apguvi. Gan eksāmeni, gan
ieskaites tiek vērtētas pēc 10 baĜĜu vērtēšanas sistēmas. Atsevišėām ieskaitēm tiek
piemērota kumulatīvā vērtēšanas sistēma, kas motivē studentus sistēmiskam darbam
visa semestra laikā.
Maăistra darbu priekšaizstāvēšanai rekomendē darba zinātniskais vadītājs, iesakot
vai neatĜaujot darbu virzīt uz aizstāvēšanu. Maăistra darba izstrādes kvalitāti un
gatavību aizstāvēšanai vērtē ar rektora rīkojumu izveidota Ekspertu komisija.
Maăistra darba kvalitāti vērtē:
• Ekspertu komisijas nozīmēts recenzents, kvalificēts speciālists no LiepU vai
atbilstoša līmeĦa speciālists no citām Latvijas augstskolām, zinātniskās
pētniecības iestādēm;
• Ekspertu komisija, kura lemj par maăistra grāda piešėiršanu vai nepiešėiršanu.

5. Programmas praktiskā īstenošana
Akadēmiskā augstākās izglītības studiju programma „Izglītības zinātĦu maăistrs
pedagoăijā” tiek īstenota pilna laika studiju formā (studiju ilgums 2 gadi).
UzĦemšana un imatrikulācija katru gadu ir notikusi saskaĦā ar Senāta
apstiprinātiem UzĦemšanas un imatrikulācijas noteikumiem.
Studentu skaits akadēmiskajā maăistra programmā
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
1.tabula
Studentu
2003./
skaits
2004.
Pilna laika: 89
• budžeta 37
• maksas 52
Nepilna
119
laika
Kopējais
208
skaits

2004./
2005.
106
44
62
164

2005./
2006.
94
36
58
191

2006./
2007.
74
39
35
156

2007./
2008.
43
32
11
110

2008./
2009.
38
34
4
54

2009./
2010.
31
29
2
24

270

285

230

153

92

55

Pašnovērtējuma periodā būtiski samazinājies uzĦemto studentu skaits, kas
saistīts ar budžeta studiju vietu finansējuma samazinājumu un studiju maksas
palielināšanu adekvāti studiju programmas reālajām izmaksām.
Teorētisko atziĦu izpēte un aprobācija tiek īstenota trijos semestros, ceturtajā
semestrī laiks tiek atvēlēts patstāvīgajām studijām, zinātniskajām konsultācijām un
mērėtiecīgai maăistra darba izstrādei.
Studiju programmas īstenošanas galvenie veidi ir kontaktnodarbības, studentu
patstāvīgais darbs, zinātniskās konsultācijas ar docētājiem un maăistra darbu
vadītājiem, pētnieciskās prakses un to aizstāvēšanas. Pētnieciskās prakses norise
balstās uz patstāvīgu tās realizāciju atbilstoši prakses norādījumos izvirzītajam

mērėim: maăistra darba teorētisko atziĦu praktiska aprobācija un pētījuma datu
ieguve prakses laikā.
Studiju procesa nodrošināšanā tiek praktizētas interaktīvās studiju metodes:
projekti, grupu darbs, radošais seminārs, diskusijas, situāciju analīze. Maăistra studiju
programma paredz specializētas individuālās studijas izvēlētajā pedagoăijas zinātĦu
apakšnozarē, piedalīšanos metodoloăiskajos un problēmsemināros, maăistrantu
zinātniskajos lasījumos un iespēju piedalīties zinātniski metodiskajās konferencēs.
Studentu patstāvīgais pētnieciskais darbs atspoguĜojas izstrādātajos un
aizstāvētajos maăistra darbos. Maăistra darbu vadītāji ir LiepU docētāji.
Maăistra darbu tematika ir daudzveidīga un atbilstoša pedagoăijas problēmu
risināšanai. Maăistra darbi tiek izstrādāti atšėirīgu izglītības institūciju darbības
kontekstā no pirmsskolas līdz augstākā līmeĦa studijām augstskolās, aktualizējot
katras profesionālās jomas specifiku un konkrēto problēmu risināšanas iespējas un
veidus, kā arī mērėtiecīgi attīstot un pilnveidojot studentu pētnieciskā darba prasmes.
Studiju materiāli un nepieciešamā literatūra ir pieejama LiepU bibliotēkā,
Izglītības zinātĦu institūta mediotēkā un elektroniskajās datu bāzēs, ka abonē LiepU.
Atskaites periodā LiepU bibliotēkas fondi iespēju robežās ir papildināti regulāri.
Veiksmīgs studiju materiālu papildinājums ir projektu dāvinājumi. Programmas
nodrošinājums ar zinātnisko literatūru, nepieciešamo izglītojošo mācību literatūru ir
pietiekams.

6. Programmas perspektīvais novērtējums
6.1. Atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam
Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programma „Izglītības zinātĦu maăistrs
pedagoăijā ” atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2. „Noteikumiem par valsts
akadēmiskās izglītības standartu” (2002. gada 3. janvārī). Studiju programmas
atbilstība Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu maăistra studiju
programmās parādīta 1. tabulā.
Studiju programmas „Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā ”
organizācijas un satura atbilstība
LR MK noteikumiem Nr.2
par valsts akadēmiskās izglītības standartu
2.tabula
MK noteikumu prasības
Maăistra studijas ir padziĜinātu teorētisko
zināšanu iegūšana un pētniecības iemaĦu
un prasmju attīstīsāna izvēlētajā
zinātniskās pētniecības jomā. (20.punkts)
Maăistra studiju programmas mērėis ir
studējošo sagatavošana patstāvīgai
zinātniskās pētniecības darbībai.
(21.punkts)

Studiju programmas atbilstība
Akadēmiskās augstākās izglītības
studiju programmas „Izglītības zinātĦu
maăistrs pedagoăijā” mērėis: nodrošināt
apstākĜus
iegūt
kvalitatīvu
un
konkurētspējīgu augstāko akadēmisko
izglītību pedagoăijā un izglītības
zinātnēs, dodot iespēju studējošajiem
attīstīt patstāvīgas zinātniski pētnieciskās
darbības kompetenci, ko apliecina
izglītības zinātĦu maăistra grāds
pedagoăijā.

(Studiju programmas pašnovērtējuma
ziĦojums)
Maăistra studiju programmas galvenais
Studiju programmas uzdevumi:
uzdevums ir veicināt studējošo teorētisko 1) radīt apstākĜus studentu padziĜinātu
zināšanu, izziĦas un pētniecisko prasmju teorētisko zināšanu ieguvei izglītības un
individuālo lietošanu noteiktas problēmas pedagoăijas zinātnēs atbilstoši valsts
risināšanai. (22.punkts)
akadēmiskās
izglītības
standarta
prasībām;
2) nodrošināt iespējas teorētisko atziĦu
aprobācijai pētnieciskajās pedagoăiskajās
praksēs, veicinot studentu individuālo
pētniecisko prasmju pilnveidi mācību un
audzināšanas problēmu risināšanas
procesā;
3) attīstīt studentu kompetences plānot,
organizēt un vadīt pastāvīgu pētnieciskās
darbības procesu, iegūt nepieciešamos
pedagoăiskos datus, apkopot pētījuma
pētījuma
rezultātus un apzināties
nozīmību pedagoăijas zinātnes attīstībā;
4)
pilnveidot
maăistrantu
izziĦas
prasmes,
pamatojoties
uz
un
psiholoăijas
pedagoăijas
teorijām, kritiski izvērtēt audzināšanas un
mācību stratēăijas;
5) attīstīt maăistrantu radošās un
kritiskās domāšanas prasmes, veicinot
atbildīgas un mūžizglītībai motivētas
personības veidošanos.
(Studiju programmas pašnovērtējuma
ziĦojums)
Maăistra darbs ir pētniecisks darbs
Maăistra darbs pedagoăijā ir pētnieciska
izvēlētājā zinātĦu nozarē vai apakšnozarē, rakstura darbs ar oriăinālu ievirzi
kurā maăistrants izdarījis patstāvīgus
pedagoăijas zinātnē vai tās apakšnozarēs.
zinātniskus secinājumus.(23.punkts)
(Nolikums par pedagoăijas maăistra
darba izstrādi)
Maăistra programmas apjoms ir 80 KRP Akadēmiskā maăistra studiju
(23.punkts)
programmas apjoms ir 80 KRP
Maăistra darba izstrāde ne mazāk kā 20
Maăistra darba izstrāde 20 KRP
KRP (23.punkts)
Maăistra studiju programmas obligātajā
Teorētisko atziĦu izpēte (40 KRP):
saturā ietver attiecīgās zinātĦu nozares
• izglītības zinātnēs – 20 KRP
vai apakšnozares izvēlētās jomas
• pedagoăijas apakšnozarēs – 20 KRP
teorētisko atziĦu izpēti (ne mazāk kā 30
KRP) un teorētisko atziĦu aprobāciju
Teorētisko atziĦu aprobācija pedagoăijas
zinātĦu nozares vai apakšnozares
aktuālo problēmu aspektā – 15 KRP
izvēlētās jomas aktuālo problēmu aspektā
(ne mazāk kā 15 KRP)

Maăistra studiju programmā „Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā” ietvertie
studiju kursi nodrošina MK noteikumu Nr. 2. „Noteikumi par valsts akadēmiskās
izglītības standartu” (2002. gada 3. janvārī) nosaukto prasību īstenošanu akadēmiskās
augstākās izglītības kontekstā, aktualizējot pedagoăijas un izglītības zinātĦu
teorētisko atziĦu izpēti, gan pedagoăijas aktuālo problēmu analīzi un risināšanu
pedagoăiskajā procesā izglītības institūcijās, gan studējošo patstāvīgo pētniecības
kompetenču attīstīšanā. Studiju kursi, to apjoms, docētāji un pārbaudes formas
apkopotas 2.tabulā.
Studiju programmas „Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā”
studiju kursi, to apjoms KRP, docētāji un pārbaudes formas
3.tabula
A daĜa
Modulis: teorētisko atziĦu izpēte izglītības zinātnēs

Studiju kursa nosaukums

2
2
2
2
2
2

Docētājs
A. Samuseviča, Dr.paed.
Ā.Kolosova, Dr.hist.
I.Neimane, Dr.paed.
D.Laiveniece, Dr.paed.
E.Ăingulis, Dr.paed.
D.Celma, Dr.oec.

Pārbaudes
forma
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

2
2
2
2

E.Ăingulis, Dr.paed.
D.Lieăeniece, Dr.paed.
A.Līdaka, Dr.paed.
K.Dobelis, Dr.math.

Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

KRP

Izglītības pētījumu metodoloăija

Skolu vēsture
Izglītības teorijas
Zinātnes valoda
IKT izglītībā
Izglītības vadības teorija
un prakse
Izglītības sistemoloăija
Izglītības filozofija
Vērtībizglītība
Izglītības pētījumu datu
apstrāde
Kopā
20

Modulis: teorētisko atziĦu aprobācija
Studiju kursa nosaukums

Docētājs

KRP

Metodoloăiskie semināri

4
4
4
2
1

Zinātniskās konsultācijas
Pētnieciskā prakse
Referāts vai publikācija
Maăistra darba
priekšaizstāvēšana
Maăistra darba izstrāde

20

Kopā

35

A. Samuseviča, Dr.paed.
Zinātniskie vadītāji
A.Samuseviča, Dr.paed.
A.Samuseviča, Dr.paed
Ekspertu komisija
Zinātniskie vadītāji

Pārbaudes
forma
Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite
Eksāmens
Darba
aizstāvēšana

B daĜa
Modulis: teorētisko atziĦu izpēte pedagoăijas un psiholoăijas apakšnozarēs

Studiju kursa nosaukums
Personības teorijas

KRP

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Aktualitātes didaktikā

Salīdzinošā pedagoăija
Ăimenes pedagoăija
Sociālā pedagoăija
Veselības izglītība
Karjeras izglītība
Alternatīvā pedagoăija
Pedagoăiskā saskarsme
Problēmbalstītā izglītība
Kopā

Docētājs
I.StrazdiĦa, Dr.psych.
I.Neimane, Dr.paed.
S.Zaėe, Dr.paed.
B.Vikmane, Dr.paed.
R.UkstiĦa, Dr.paed.
O.Glikasa, Dr.paed.
I.Miėelsone, Dr.paed.
I.Valdmane, Mg.paed.
A.Samuseviča, Dr.paed.
R.Rupeika, Mg.paed.

Pārbaudes
forma
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

20

C daĜa
Modulis: brīvās izvēles studijas ( obligāti 5 KRP )

Studiju kursa nosaukums
Socializācija ăimenē

Pedagoăiskā psiholoăija
Starpkultūru izglītība
Inovācijas speciālajā
izglītībā
Bērna intelektuālā attīstība
Skolēnu matemātisko
spēju attīstība
Sadarbības pedagoăija
Pieaugušo izglītība
Kritiskā domāšana
Mūzikas pedagoăija un
psiholoăija
Mākslas pedagoăija

1
1
1
1

Docētājs
B.Vikmane, Dr.paed.
J.Mihejeva, Dr.psych.
A.Samuseviča, Dr.paed.
D.Bethere, Mg.paed.

1
1

R.UkstiĦa, Dr.paed.
E.Ăingulis, Dr.paed.

KRP

1
1
1
1
1

I.Miėelsone, Dr.paed.
I.Miėelsone, Dr.paed.
I.StrazdiĦa, Dr.psych.
L.Mackeviča, Dr.paed.
I.Klāsone, Dr.paed.

Pārbaudes
forma
Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite

6.2. LiepU studiju programmas „Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā”
salīdzinājums ar analoăiskām studiju programmām Latvijā un citu ES valstu
augstskolās
Liepājas Universitātes akadēmiskā augstākās izglītības studiju programma
„Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā” ir salīdzināta ar Latvijas Universitātes
Pedagoăijas nodaĜas studiju programmu, Daugavpils Universitātes.

LiepU akadēmiskās maăistra studiju programmas
„Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā” salīdzinājums ar
Latvijas Universitātes un Daugavpils Universitātes programmām
4.tabula
Latvijas
Universtāte

Daugavpils
Universitāte

Akadēmiskā maăistra
studiju programma
Izglītības zinātnes
4 semestri pilna laika
klātienes studijas,
5 semestri nepilna
laika neklātienes
studijas
Izglītības zinātĦu
maăistra
akadēmiskais grāds
80 KRP

Akadēmiskā maăistra
studiju programma
„Pedagoăija”
2 gadi pilna laika
studijas,
2,5 gadi nepilna laika
studijas

Liepājas
Universitāte
Studiju programmas
nosaukums

Izglītības zinātĦu
maăistrs pedagoăijā

Studiju ilgums,
forma

2 gadi pilna laika
klātienes studijas,
2,5 gadi nepilna laika
neklātienes studijas

Iegūstamais grāds

akadēmiskais grāds
Izglītības zinātĦu
maăistrs pedagoăijā
80 KRP

Programmas apjoms
kredītpunktos
Studiju programmas
struktūra

Programmas
specifiskā pozitīvā
pieredze,
vērtības

akadēmiskais grāds
Izglītības zinātĦu
maăistrs pedagoăijā
80 KRP

(1)A daĜas modulis:
-teorētisko atziĦu
izpēte izglītības
zinātnēs;
-teorētisko atziĦu
aprobācija;
-maăistra darba
izstrāde
(2)B daĜas modulis:
teorētisko atziĦu
izpēte pedagoăijas un
psiholoăijas
apakšnozarēs
aktuālajās problēmās
(3)C daĜas modulis:
brīvās izvēles
studijas

(1) Obligātā A daĜa – (1)Teorētisko atziĦu
40 KRP
izpētes
obligātie
(2) Ierobežotā izvēles kursi
B daĜa – 40 KRP
(2) Teorētisko atziĦu
(3) Maăistra darbs
aprobācija:
-zinātniskie semināri
-pētniecības rezultātu
aprobācija
(3) Pētnieciskais darbs
(maăistra
darba
izstrāde)

•

•

•
•

Metodoloăiskie
semināri –
intelektuālā
dialoga forma
Patstāvīgās
studijas Reăionālās
kultūrvides un
izglītības
problēmu izpētes
akceptēšana

Ierobežotās
izvēles B daĜas
piedāvājums 5
jomās:
-Izglītības vadība
-Izglītība un cilvēku
uzvedība
-Starpkultūru
izglītība
-Pieaugušo izglītība
-Salīdzinošā
izglītības pētniecība
• Augstvērtīgi
izstrādāta

•
•
•

•

Patstāvīgo
studiju īpatsvars
-37,5%
Zinātniskā raksta
sagatavošana 6KRP
Izglītības
filozofijas kursa
īpatsvars –
6KRP
Integrētās
pieejas
īstenošana

•

kompetenču
pieeja
programmas
īstenošanas
kontekstā

Holistiskās
pedagoăijas
kursā:
-Garīguma
pedagoăija
-Integrētā pieeja
izglītībai
-Vides pedagoăija

Vācijas (Brēmenes Universitāte, Augsburgas Universitāte, Postdamas
Universitāte, Hildesheimas Universitāte) un Austrijas (Zalcburgas Universitāte)
augstskolu maăistra studiju programmām izglītībā un audzināšanas zinātnē.
Vācijas augstskolās maăistra studijas ir Ĝoti demokrātiskas un elastīgas, ar
plašām satura variāciju iespējām. Studiju ilgums (bakalaura studijas + maăistra
studijas) lielākoties ir 5 gadi (3+2). Pēc maăistra darba aizstāvēšanas un akadēmiskā
grāda iegūšanas ir iespējas tiekties pēc promocijas, pēc zinātniskā grāda (Dr)
sasniegšanas.
Maăistra studiju programmās (izĦemot dažās: mākslas, komunikācijas
zinātnes, sporta zinātnes, kur jāpierāda piemērotība attiecīgajam profilam) nepastāv
būtiski iestāšanās ierobežojumi, parasti akadēmiskās studijas maăistrantūrā ir loăisks
bakalaura studiju turpinājums augstākā izglītības pakāpē. Tāpat kā pie mums, arī
Vācijā maăistra studijas ir orientētas uz zinātnisko pētniecību, teorētiskajām studijām
un specifiskas pedagoăiskās profesionālās sfēras (specialitātes) padziĜināšanu (piem.,
iekĜaujošajā pedagoăijā, speciālajā pedagoăijā, priekšmetu didaktikās utt.). Maăistra
studijās tiek pieĜautas iespējas kombinēt studiju priekšmetus, pat no dažādu fakultāšu
piedāvātā studiju kursu spektra. Var studēt 2 galvenos priekšmetos (specialitātes).
Maăistra darbs atbilstoši prasībām tiek izstrādāts galvenajā specialitātē.
Maăistra studijas Vācijā nesagatavo vienai noteiktai šaurai
profesionālai darbības jomai. Vācijas universitāšu studiju beidzējiem – maăistriem ir
iespējas strādāt dažādās sfērās. Salīdzinot Brēmenes Universitātes, Augsburgas
Universitātes, Postdamas Universitātes un Fridriha –Aleksandra- Universitātes
Erlangen Nirnbergā maăistra studiju programmas izglītības un audzināšanas zinātnēs,
var apgalvot, ka šo programmu saturs ir orientēts uz maksimāli daudzveidīgu
pētniecības un pedagoăisko kompetenču attīstīšanu, akcentējot zinātniskās pētniecības
potenciālu praktizējoša pedagoga profesionālajā darbībā. Līdzīga situācija vērojama
Latvijā. Arī Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Rīgas Pedagoăijas un
Izglītības Vadības Akadēmijas maăistrantūrās pedagoăijā un LiepU akadēmiskās
maăistra programmas „Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā” absolventi strādā
pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārizglītojošo un speciālo skolu dažādās izglītības
pakāpēs, ăimnāzijās, profesionālajās izglītības institūcijās, augstskolās, pētnieciskajos
institūtos, pašvaldības administratīvajās struktūrās un citur.
LiepU akadēmiskās maăistra studiju programmas
„Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā” salīdzinājums ar
Brēmenes Universitātes (Vācija) un Zalcburgas Universitātes anologām
programmām

Liepājas
Universitāte

Brēmenes
Universtāte

5.tabula
Zalcburgas
Universitāte

(Latvija)
Studiju programmas
nosaukums

Izglītības zinātĦu
maăistrs pedagoăijā

UzĦemšanas
nosacījumi

Bakalaura grāds
pedagoăijā

Studiju ilgums,
forma
Iegūstamais grāds

2 gadi
pilna laika studijas
akadēmiskais grāds

Izglītības zinātĦu
maăistrs
pedagoăijā
(Mg.sc.educ.)
Programmas
apjoms
kredītpunktos
Studiju
programmas
virzieni un moduĜi

80 KRP

1.A daĜas modulis:
-teorētisko atziĦu
izpēte izglītības
zinātnēs;
-teorētisko atziĦu
aprobācija;
-maăistra darba
izstrāde
2.B daĜas modulis:
teorētisko atziĦu
izpēte pedagoăijas
un psiholoăijas
apakšnozarēs
aktuālajās
problēmās
3.C daĜas modulis:
brīvās izvēles
studijas
4.Maăistra
pārbaudījums un
maăistra darba
aizstāvēšana

(Vācija)

(Austrija)

Audzināšanas
zinātne
• Izglītības
zinātnes:
-inkluzīvā pedagoăija
-speciālā pedagoăija
-pamatskolas
pedagoăija
-vidusskolas
pedagoăija
Bakalaura grāds
pedagoăijā vai
audzināšanas zinātnē

Pedagoăija un
audzināšanas zinātne

•

2 gadi
pilna laika studijas
• Master of Arts
(M.A.)
• Master of
Education
(M.Ed.)
120 CP

1.Izglītības
pētniecība (4 mod.)
2.Heterogenitātes
izvēles joma:
a)bērnība un
jaunība;
b)pieaugušie (3
moduĜi)
3.Izglītības
plānošana un
organizācija (3
moduĜi)
4.Mācīšana un
mācības (4moduĜi)

Bakalaura grāds
pedagoăijā vai
audzināšanas zinātnē

2 gadi
pilna laika studijas
akadēmiskais grāds

Magister der
Philosophie
(Mag.Phil.)
120 ECTS

1.Obligāto
priekšmetu moduĜi:
a)sociālzinātniskās
metodes, pētījumu
metodoloăija,
statistiskā datu
apstrāde utt.;
b)padziĜinātās
pedagoăijas teorijas
un metateorijas
2.Obligātās izvēles
priekšmetu modulis
(zinātniskā
specializācija) –
teorētiski empīriskā
izpēte
3.Brīvās izvēles
modulis
4.Maăistra
pārbaudījums un
maăistra darba
izstrāde

Rezumējot veikto salīdzinājumu, var secināt, ka maăistra studiju programma
pedagoăijā gan studiju ilguma un apjoma ziĦā, gan saturiski un kvalitatīvi ir
pielīdzināma analogām akadēmisko studiju programmām Eiropas Savienības valstīs
(Vācijā un Austrijā), un būtisku atšėirību nepieciešamajā
studiju līmeĦa

nodrošinājumā nav. Vienotās Eiropas izglītības telpā pedagogu studijas maăistantūrā
ir nozīmīgs potenciāls Eiropas skolotāju zinātniskās pētniecības kompetenču
attīstīšanai multikulturālā sabiedrībā.

6.3. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem
gadiem
Pēdējos divos gados (2008. gada pavasarī, 2009. gada pavasarī) LiepU (LPA) ir
tikušas organizētas viedokĜu apmaiĦas darba devēju fokusgrupās vairākās studiju
jomās, tostarp arī pedagogu izglītības un izglītības zinātnes studiju programmām.
Darba devēju fokusgrupas diskusijas 2009. gada 6. maijā izglītības jomā
apstiprina sarežăīto pārmaiĦu situāciju valstī: cilvēku resursu pārbagātību, nemitīgu
tendenci no citām profesionālajām jomām pievērsties izglītībai, pedagogu lojalitātes
zudumu, konkurences pieaugumu, izglītības tīkla optimizāciju, reăionālās reformas
draudus, absolventu skaita samazināšanos pedagogu specialitātēs u.c.
Potenciālo draudu un vājo pušu izvērtējums, atĜauj izdarīt secinājumu, ka
akadēmiskās izglītības aktualitāte pedagoăijā maăistra līmenī var kĜūt par
profesionālās pilnveides vienu no kritērijiem un skolotāju profesionālās izaugsmes
rādītāju, kas varētu paaugstināt studiju programmas iespējas darba tirgū.
Valsts finansiālo problēmu risinājumi savukārt, samazinot valsts finansēto
vietu skaitu, nes apdraudējumu studiju programmas piepildījuma īstenošanā.
Izglītības zinātĦu maăistra grāda ieguve pedagoăijā, ko paredz programmas
mērėis un saturs, nodrošina studentu teorētisko zināšanu apguvi, pētnieciskā darba
prasmju attīstīšanu un pilnveido mācību materiālu izstrādes kompetenci, kuru
apliecina maăistrantu izstrādātie un publicētie mācību līdzekĜi un grāmatas Liepājas
Universitātes un citās Latvijas izdevniecībās.
Galvenā uzmanība fokusgrupā tika pievērsta skolotāju profesijas attīstībai un
iespējamajiem sadarbības attīstības veidiem starp izglītības iestādēm un augstskolu.
Pašreizējā situācija izglītībā un sabiedrībā kopumā nosaka skolotāju profesijas tālākās
attīstības nepieciešamos virzienus. Nākotnē darba devēji vēlētos redzēt strādāt
gribošus, motivētus un zināšanu sabiedrības līmenim atbilstoši izglītotus jaunos
speciālistus.
Profesionālajās diskusijās vairāki izglītības institūciju vadītāji ( Helvijs Valcis,
Liepājas 1. ăimnāzijas direktors, Nora Strode, Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes
Delfīns” direktore, Ērika Zīle, Liepājas 48. arodvidusskolas direktore, Kristīne
Niedre, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece) uzsvēra pētniecības
nozīmi skolotāja kā pētnieka izglītošanā, tādējādi aktualizējot pedagoăisko
programmu un tajā skaitā akadēmiskās augstākās izglītības nozīmīgumu.
Eiropas Sociālā Fonda projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākĜos” veiktie pētījumi apliecina, ka kaut arī pašlaik
pedagogu trūkums Latvijā nav akūts, prognozes liecina par iespējamu kvalificētu
speciālistu samazināšanos eksakto u.c. priekšmetu pasniegšanas jomā. Pedagogu
neatbilstošais finansējums ir par nopietnu cēloni talantīgu un spējīgu pedagogu
aizplūšanai no skolas uz citiem sektoriem. (LR IZM konference „Diaolgs un
saskaĦota rīcība izglītībā”, 2007.g.)
Tieši skolotāju profesionālās karjeras attīstīšana, īpašas programmas jauno
pedagogu piesaistei, pētniecības aktualizēšana izglītības procesu pārvaldībā
pedagoăiskajā realitātē var kĜūt par spēcīgu motivējošu faktoru, kas palielina
akadēmisko augstākās izglītības programmu perspektīvu un nozīmīgumu.

Secinājumi par fokusgrupās un speciālistu diskusijās izteikto viedokĜu
attiecināmību uz studiju programmu „Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā”:
1.
Studiju programmas attīstības potenciālu veido pētniecības komponenta
un pedagoga pētniecības kompetenču aktualitātes palielināšanās zināšanu
sabiedrības izglītības telpā.
2.
Studiju programmā piedāvātie kursi kā Izglītības filozofija, Starpkultūru
izglītība, Inovācijas didaktikā, Sociālā pedagoăija, Socializācija ăimenē,
Darbs ar apdāvinātu bērnu u.c. veicina skolotāju pedagoăiskās
kompetences
paaugstināšanos
mūsdienu
problēmu
risināšanai
pedagoăiskajā un sociālajā vidē
3.
Studiju programmas izglītojošais piedāvājums palīdz pedagogiem saskatīt
pozitīvo un atklāt jauninājumus savā pedagoăiskajā darbībā, tā
pilnveidojot sava darba kvalitāti.

7. Studējošie
7.1. Studējošo skaits programmā
Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmā „Izglītības zinātĦu
maăistrs” pašlaik studē 22 studenti.
7.2. Pirmajā gadā imatrikulēto skaits
2010./2011. studiju gadā 1. studiju kursā tika uzĦemti 10 studenti.
7.3. Absolventu skaits
2009./ 2010. studiju gadā absolventu skaits: 27.
7.4. Studējošo aptaujas un to analīze
Ir īstenota 2.kursa studējošo anketēšana studiju programmas Pedagoăijas teorija
un vēsture apakšprogrammā. Kopumā studenti ir apmierināti ar programmas
realizāciju, mācību spēku zinātnisko kvalifikāciju un kompetenci, iespējām veikt
mērėtiecīgu izpētes darbu pie maăistra darba izstrādes. Pozitīvi tiek novērtēta:
- programmas struktūra un tās realizācija;
- studiju programmā īstenotā starppriekšmetu saikne;
- kompleksā pieeja;
- pedagoăijas apakšnozaru problēmu aktualizētais spektrs;
- iespēja teoriju pārbaudīt praksē u.c.
Nozīmīgākie studentu ierosinājumi un kritika studiju programmas kvalitātes
nodrošināšanai:
- piedāvāt vadīt nodarbības bakalaura studentiem, tā attīstot prezentācijas
prasmes;
- aktualizēt novitātes pedagoăijā Latvijā un ārzemēs;
- pievērst uzmanību ES izglītības telpai;
- atsevišėiem docētājiem pilnveidot sadarbību ar maăistrantiem, attīstot
demokratizāciju studiju procesā;
- plānot un īstenot citu augstskolu pieredžu iepazīšanu;
- konstruktīvāk risināt patstāvīgo darbu vērtēšanas problēmu;

-

novērst nepietiekamo metodisko materiālu nodrošinājumu;
bagātināt izvēles iespējas ar orientāciju uz praktisko
pilnveidošanu.

kompetenču

Pārskata periodā veikta arī izlases absolventu intervēšana. Intervēšana tika veikta
laika posmā no 2009.gada 20. augusta līdz 12.decembrim. Intervēšanu veica
programmas direktore ar dažāda līmeĦa izglītības darba īstenotājiem: priekšmetu
pedagogiem, skolu direktoriem, izglītības inspekcijas darbiniekiem. Rezultāti liecina,
ka:
•

•
•

paši absolventi ir ieinteresēti saglabāt kontaktu ar augstskolu, lai iesaistītos
profesionālās pilnveides kursos, īpaši saistoša intervētajiem ir iespēja turpināt
studijas pedagoăijas doktorantūrā;
absolventi ir nepietiekami izmantots resurss projektu finansējuma piesaistē un
kopdarbības plānošanā un īstenošanā izglītības problēmu risināšanā;
ir nepieciešams uzturēt abpusēju sociāli intelektuālo dialogu ar maăistrantiem
arī pēc studiju beigšanas, tādējādi veicinot pētnieciskās darbības attīstību
izglītības vidē Latvijā, bagātinot didaktiski metodisko bāzi un mācību
resursus.

7.5. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā galvenokārt notiek
pārrunās ar studiju programmas direktori, metodoloăisko semināru un maăistrantu
zinātnisko lasījumu organizēšanā. Studiju programmas studenti, novērtējot savu
studiju darbu, piedāvā vērtīgu informāciju un padomus organizatorisko jautājumu
risināšanai. Studentu ierosinātie jautājumi galvenokārt attiecas uz studiju procesa un
satura organizācijas jautājumiem.
Produktīvas ir diskusijas ar studentiem par iespējām bagātināt studiju
programmas saturu. Piemēram, pamatojoties uz studentu ierosinājumiem, būtiski ir
palielināts brīvo studiju izvēles kursu piedāvājums. Jāatzīmē, ka studentu koleăiāla
vienošanās par izvēles kursiem pozitīvi saliedē studējošo grupu, kaut arī tas ir
sarežăīts diskusiju process.
Svarīgākie secinājumi:
1.Docētāju sadarbības pieredze ar studentiem apliecina, ka arī turpmāk ir
nepieciešama mērėtiecīga kooperācija un dalītā atbildība ar studentiem studiju
procesā un maăistra grādu ieguvušajiem absolventiem.
2.Diskusijas un studentu ieteikumu analīze sniedz iespēju pilnveidojot
programmas saturisko piepildījumu un bagātināt pētnieciskās prakses un
intelektuālās mijiedarbības kvalitāti studiju procesā maăistrantūrā.

8.
Studiju
novērtējums

programmā

nodarbinātā

akadēmiskā

personāla

Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmas „Izglītības zinātĦu
maăistrs pedagoăijā” darbu nodrošina Liepājas Universitātes docētāji. Studiju
programmā iesaistītā akadēmiskā personāla sarakstu sk. 2.pielikumā (Akreditācijas
dokumentu kopā).
8.1.Akadēmiskā personāla skaits
Kopumā programmā nodarbināti 21 mācībspēks; visi (100%) ievēlēti LiepU.
8.2.Akadēmiskā personāla kvalifikācija
No 21 docētāja 18 (86%) ir ar doktora grādu un 3 (14%) – ar maăistra grādu, 2
docētāji strādā pie promocijas darba pabeigšanas. Akadēmiskā personāla zinātniskās
pētniecības biogrāfijas (CV) un publikācijas, kas attiecas uz programmā docētajiem
kursiem sk. 3.pielikumā.
8.3.ZinātĦu doktori un profesori
Studiju programmas satura īstenošanā piedalās 17 zinātĦu doktori, no tiem 4
profesori un 7 asociētie profesori.
8.4.Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika
nākamajiem 6 gadiem
Akadēmiskā personāla atlase atbilst Latvijas likumdošanā noteiktajiem
kritērijiem, kā arī LiepU Kvalitātes vadības sistēmas (KVS) noteiktajai procedūrai
„Personāla plānošana, atlase un novērtēšana”. Akadēmisko personālu ievēl uz 6
gadiem, noslēdzot darba līgumu par darbinieka pienākumiem veikt akadēmisko darbu,
zinātniski pētniecisko darbu, izstrādāt mācību un metodiskos līdzekĜus u. tml.
8.5.Zinātniskie pētījumi un jaunrade
Studiju programmā nodarbināto mācībspēku zinātniskās pētniecības virzieni
lielā mērā saistīti ar studiju programmas satura specifiku. Pētniecības rezultāti ir plaši
publicēti (vairāk nekā 70 publikācijās). Īpaši tas sakāms par pētījumiem pirmsskolas
pedagoăijā (Daina Lieăeniece), ăimenes pedagoăijā (Blāzma Vikmane),
vērtībizglītībā (Anita Līdaka), sadarbības pedagoăijā (Ilze Miėelsone), sociālajā
pedagoăijā (Rita UkstiĦa). Akadēmiskā personāla publikāciju sarakstu sk.
3.pielikumā. (Akreditācijas dokumentu kopā)

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums
Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmas „Izglītības zinātĦu
maăistrs pedagoăijā” darbība tiek finansēta no:
1) valsts budžeta līdzekĜiem (10 vietas),
2) studentu pašfinansējuma,
3) no citiem LiepU pašieĦēmumiem.
Programmas izmaksas pilna laika studijās sk. 7.pielikuma 7.15.punktā.
(Akreditācijas dokumentu kopā)
LiepU infrastruktūra ir pietiekama, lai īstenotu studiju programmas vajadzības.
Studijas pārsvarā notiek divās ēkās – universitātes centrālajā ēkā (Lielajā ielā 14) un
Pedagoăijas un sociālā darba fakultātes ēkā (Baseina ielā 9). Abās ēkās studentiem
pēc nepieciešamības tiek piedāvātas iespējas izmanot audio un video iekārtas un

dažādu projekcijas aparatūru, universitātes centrālajā ēkā studentiem ir pieejamas
datorklases.
Studentu rīcībā ir bibliotēka ar plašu literatūras klāstu pedagoăiskajā,
psiholoăiskajā un metodiskajā literatūrā, lasītava un datorlasītava ar bezvadu internetu
un pieeju informācijas un datu bāzēm, kā arī studijām nepieciešamo materiālu
pavairošanas iespējām (maksas pakalpojums). Kā studentu mācību un izglītojošajām
interesēm vairāk atbilstošās datu bāzes minama ProQuest (Information and
Learning), kas nodrošina pieeju rakstiem par dažādu zinātĦu nozarēm, kā arī pilnu
tekstu rakstiem no zinātniskajiem žurnāliem un citiem informācijas avotiem (ap 8000
nosaukumu). Terminoloăiska rakstura informācijas noskaidrošanai ir pieejamas datu
bāzes Letonika un Rubricon (krievu valodā). Bibliotēkas abonētās datu bāzes Leta,
Lursoft, Nais, Ebso tiešsaites režīmā, CD-ROM (UNESCO Key Data on Education,
Encyclopedia Britannica) u.c. nodrošina studentu pieeju plašai informācijai, kas
izmantojama studiju un pētnieciskajā darbā.
Studiju kursu docētājiem regulāri tiek piedāvāti mācību un akadēmiskās
literatūras katalogi, t. sk. ārvalstu izdevniecību katalogi, kas izmantojami studiju
literatūras pasūtīšanai.
Kopš 2008. gada septembra darbu ir uzsācis Izglītības zinātĦu institūts
(direktore – Dr. paed. profesore A. Līdaka). Izglītības zinātĦu institūta Mediotēkā tiek
uzglabāti un ir pieejami studijām aizstāvētie nepublicētie studentu darbi (maăistra
darbi) un citi studijām nepieciešamie metodiskie materiāli.

10.Ārējie sakari
10.1.Sadarbība ar darba devējiem
Akreditācijas ziĦojuma sagatavošanas laikā tika veiktas pārrunas ar vairākiem
ilggadējās sadarbība partneriem, kuri var piedalīties studiju programmas absolventu
pedagoăiskās darbības vērtēšanā: ar Liepājas 2. vidusskolas direktori Edīti Plamši,
Liepājas pilsētas Izglītības
Dobeles 1. vidusskolas direktori Ăertrūdi Zabaštu,
pārvaldes vadītāju Ludmilu Molčanovu, viĦas vietnieci metodiskajos jautājumos
Aldu Ėesteri. Labi sadarbības kontakti programmas direktorei ir izveidojušies ar
Eiropas Sociālā Fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākĜos” vadības grupu un projektā iesaistītajiem
pedagogiem ekspertiem, Aizputes un Salaspils novada pedagogiem, interešu
izglītības iestāžu vadītājiem.
Nozīmīgs studiju programmas darbības novērtējums ir regulāras „SWH
Grupa” valdes priekšsēdētāja Aināra Gulbja veicināšanas stipendijas 2.kursa
studentiem par piedalīšanos zinātnisko darbu konkursā. Pārskata periodā ir saĦemtas
18 stipendijas.
10.2.Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Studiju programmas daudzo gadu darbības rezultātā laba sadarbība ir
izveidojusies ar Latvijas augstskolu (Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās
Universitātes, Daugavpils Universitātes, Rēzeknes augstskolas un Rīgas pedagoăijas
izglītības un vadības akadēmijas) docētājiem gan studiju programmu pilnveides
procesā, gan zinātniski pētniecisko aktivitāšu īstenošanā, kā arī vairāku Eiropas
Savienības kopīgi īstenoto projektu kontekstā:
• 2009 – līdz šim brīdim ESF darbības programma „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
1.2.2.1.5. apakšaktivitāte „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības

•
•

•
•
•

sistēmas
optimizācijas
apstākĜos”,
vienošanās
Nr.2009/0196/1DP/1/2/2/1/5//09/IPIA/VIAA/001;
2009 – līdz šim brīdim ESF „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo
mācību
priekšmetu
kompetences
paaugstināšana”,
vienošanās
Nr.
2009/0274/1DP/1.2.1.2.2/09/IPIA/VIAA/003;
2009 – līdz šim brīdim projekts RELAIS PLUS „Sociālo darbinieku, kas strādā ar
novārtā atstātiem bērniem, pusaudžiem un veciem cilvēkiem, profesionālo
vajadzību diagnosticēšana un novērtēšana”, Nr. 2009-1-GR1-LEO 05-01855,
LEONARDO DA VINCI Izglītības un kultūras Mūžizglītības programma ;
2006 – 2008 ERAF projekts „Inovatīvi programmatūras inženierijas spēĜu
risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju attīstīšanai”;
2006 – 2008 Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aăentūras un ESF
nacionālās programmas projekts „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla
nodrošinājums izveide”;
2005 – 2008 ESF projekts „Doktorantūra un maăistrantūra e- studiju tehnoloăiju
jomā atbilstoši Lisabonas mērėiem RTU, DU un LPA” u.c.

Studiju programmas docētāji (D. Lieăeniece, A. Līdaka, A. Samuseviča) regulāri
tiekas ar kolēăiem no ŠauĜu Universitātes (Lietuva) zinātnisko konferenču
organizēšanas jautājumos un zinātnisko rakstu rediăēšanas procesā.
Absolventi atzinīgi novērtēja iespēju piedalīties vācu kolēău (H. Lorencs, H.
Asselmeijers, R. Keks) no Hildesheimas Universitates vadītājās nodarbībās (2005. –
2008).
Studiju programmas studentiem bija iespēja piedalīties prof. Dainuvītes
Blūmas (2008), asoc.prof. Aivara LasmaĦa (2009), prof. Ausmas Šponas (2010)
vieslekcijās Liepājas Universitātē pedagoăisko pētījumu metodoloăijā.

11. Studentu iespējas turpināt studijas citā studiju programmā vai
citā augstskolā
Ja tiek pārtraukta maăistra programmas „Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā”
darbība, LiepU maăistrantiem ir iespējas turpināt studijas atbilstošā programmā
Daugavpils Universitātē. To nodrošina vienošanās starp Daugavpils Universitāti un
Liepājas Universitāti. (09. 07. 2004., sadarbības līgums atjaunots 2010. gada oktobrī)

12.Secinājumi
Akadēmiskā augstākās izglītības studiju programma „Izglītības zinātĦu
maăistrs pedagoăijā ” laikposmā no 2004.gada līdz 2010.gadam ir īstenota atbilstoši
valsts, Kurzemes reăiona un Liepājas Universitātes interesēm. Tās studiju saturs,
programmas struktūra un organizācija atbilst valsts akadēmiskajā izglītības standartā
(MK Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu Nr.2, 2002. gada
3.janvārī) noteiktajām prasībām.
Būtiskas izmaiĦas programmas struktūrā un saturā atskaites periodā nav
īstenotas. Programmas saturs ir pilnveidots ar studiju priekšmetu kursiem,
orientējoties uz aktualitātēm izglītības un pedagoăijas zinātnēs, kā arī akceptējot
studējošo izteiktos vēlējumus atbilstoši viĦu zinātniskajām interesēm.

Studiju programmas realizācija ir nodrošinājusi tās beidzējiem iespēju iegūt
izglītības zinātĦu maăistra grādu pedagoăijā, ir attīstījusi viĦu pētnieciskā darba un
pedagoăisko problēmu risināšanas kompetences, motivējusi tālākai pedagoăisko
problēmu izpētei un risināšanai, kā arī studijām doktorantūrā.
Objektīvu un subjektīvu faktoru dēĜ būtiski ir samazinājies programmā
studējošo studentu skaits.
Akreditācijai tiek piedāvāta saturiski pilnveidota studiju programma
„Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā”.
Studiju programmas darbības konstatētās attīstības un pilnveides iespējas ir
fiksētas programmas attīstības plānā, kas izstrādāts turpmākajiem 6 gadiem.

13.Programmas attīstības plāns
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pētījumu rezultātu
aprobācija un
popularizēšana
studiju programmā
Pētnieciskās
sadarbības
aktualizēšana
Nodrošināt
studentiem iespēju
patstāvīgi plānot un
īstenot zinātniskās
diskusijas un
pieredzes apmaiĦas
ar docētājiem

2010./2011.2015./2016.
studiju gads
(rudens
semetros)

Ikgadējas studentu
un absolventu
anketēšanas un
aptaujas rezultātu

2010./2011.2015./2016.
studiju gads
(pavasara

Maăistra
darbu
zinātniskie
vadītāji

2010./2011.- Studiju
2015./2016. programmas
studiju gads studenti
(visu gadu)

LiepU KVS
vadītāja
Daiga
Ercuma,

Izpildes
apliecinājums
LiepU
bakalaura
studiju
programmu
absolventu
informētība
par studiju
iespējām
programmā
Studiju
programmas
piedāvājums
Latvijas
informatīvajā
telpā
Īstenotas
kopīgas
sadarbības
formas,
pieredzes
paplašināšana
Maăistrantu
informētība
par docētāju
pētniecību,
motivācijas
veicināšana
pētnieciskajā
darbā
Diskusijas,
semināri,
jaunas
sadarbības
formas
pētniecības
kompetenču
attīstīšanā
Regulāras
atgriezeniskās
saites ieguve
par studējošo

studiju
programmas
organizāciju
un kvalitāti

analīze;
iegūto faktu
izmantošana studiju
programmas
attīstībai

semestros)

studiju
programmas
direktore
Alīda
Samuseviča

un absolventu
apmierinātību
ar studiju
kvalitāti

II.

Pašnovērtējumam pievienotie
pielikumi

1. LiepU Senāta lēmums par studiju
programmas realizāciju

2. Studiju programmā iesaistītā
akadēmiskā personāla saraksts

Akadēmiskā personāla saraksts
N.
p.k. Vārds, uzvārds

Amats,
ievēlēts vai uz
laiku
pieĦemts
darbā

1.

Dina Bethere

lektore,
ievēlēta LiepU

2.

Daina Celma

asociētā
profesore
ievēlēta LiepU

3.

Kārlis Dobelis

4.

Olga Glikasa

docente,
ievēlēta Liepu

5.

Edvīns Ăingulis

profesors,
ievēlēts Liepu

docents,
ievēlēts LiepU

Izglītības iestāde, kurā iegūta augstākā Zinātniskais
izglītība, kvalifikācijas ieguves gads
un
akadēmiskais
grāds
Krievijas Valsts ped. univ., surdopedagoga
kvalifikācija(1991);Mag.paed.(TartuUniv.
2002); no 2005.- studijas LiepU
Pedagoăijas doktorantūrā
LVPI, vidusskolas latviešu valodas un
literatūras skolotāja kvalifikācija (1974);
LU VadībzinātĦu doktorantūra (19992004), Dr.oec.(2004)
LPI, vidusskolas fizikas un matemātikas
skolotāja kvalifikācija (1960); Baltkrievijas
Valsts univ., fizikas un matemātikas zin.
kand.(1978); Dr.mat. (1992) –
nostrifikācija LU
DPI, bioloăijas, ėīmijas un
lauksaimniecības pamatu speciālista
kvalifikācija (1966); LU maăistrantūra
(1992- 1993); Dr.paed. (DPI 1996)
LVU Matemātikas studiju programma
(1973); PSRS PZA Mācību satura un
metožu zinātniski pētnieciskā institūta
aspirantūra pedagoăijas studiju programma
matemātikas metodikā (1983 – 1987);
Pedagoăijas zinātĦu kandidāts (1988);

Plānotie studiju kursi

Mag.paed.

• Inovācijas
speciālajā izglītībā

Dr.oec.

• Izglītības vadības
teorija un prakse

Dr.math.

• Izglītības pētījumu
datu apstrāde

Dr.paed.

• Veselības izglītība

Dr.paed.

• Izglītības
sistemoloăija
• IKT izglītībā

Dr.paed. (1992)- nostrifikācija LU

6.

7.

Ārija Kolosova

Inta Klāsone

8.

Diāna Laiveniece

9.

Daina Lieăeniece

10.

Anita Līdaka

11.

Linda Mackeviča

12.

JeĜena Mihejeva

LU, vēsturnieka, vēstures un tiesību pamatu
docente
ievēlēta LiepU pasniedzēja kvalifikācija (1981); LU
Dr.hist.

asociētā
profesore,
ievēlēta LiepU

asociētā
profesore,
ievēlēta LiepU
profesore,
ievēlēta LiepU
profesore,
ievēlēta LiepU
asociētā
profesore,
ievēlēta LiepU
docente,
ievēlēta LiepU

aspirantūra (1981 –1984); LU vēstures
zinātĦu kandidāts (1989); Dr.hist.( 1993) nostrifikācija LU
A. I .Hercena ěeĦingradas Valsts
Pedagoăiskais institūts, rasēšanas,
darbmācības, tēlotājmākslas skolotāja
kvalifikācija (1983); Pedagoăijas zinātĦu
kandidāte, Krievijas ZinātĦu Akadēmijas
Personības attīstības institūts Estētiskās
audzināšanas pētījumu centrs Maskavā
(1995); Dr.paed. (1995)- nostrifikācija LU
LVPI, vidusskolas latviešu valodas un
literatūras skolotājas kvalifikācija (1987);
Mag.paed. (LPA,1999); Dr.paed. (LU PPI,
2004)
LVU, filologa, angĜu valodas skolotāja
kvalifikācija (1964); ped. zin. kand. (LVU,
1976); Dr.paed. (1993) – nostrifikācija LU;
Dr.hab.paed. (LU, 1997)
LVPI, pamatskolas skolotāja kvalifikācija
(1985); Mag.paed. (LU, 1993); Dr.paed.
(LU PPI, 1999)
LPA, pirmsskolas skolotāja, pirmsskolas
mūzikas skolotāja, angĜu valodas skolotāja
kvalifikācija (1994);LU PPI doktorantūra
mūzikas pedagoăijā, Dr.paed.( 1999)
ěeĦingradas Hercena Valsts ped. inst.,
pirmsskolas psiholoăijas pasniedzēja
kvalifikācija (1975); psih.zin. kand. (S.

• Skolu vēsture

• Mākslas pedagoăija
Dr.paed.

Dr.paed.

• Zinātnes valoda

Dr.paed.

• Izglītības filozofija
• Vērtībizglītība

Dr.paed.
Dr.paed.

Dr.psych.

• Mūzikas pedagoăija
un psiholoăija

• Pedagoăiskā
psiholoăija

13.

Ilze Miėelsone

14.

Ilma Neimane

15.

Rita Rupeika

asociētā
profesore,
ievēlēta LiepU
docente,
ievēlēta LiepU

Pēterburgas ped. univ. 1993); Dr.psych.
(1994) – nostrifikācija LU
LVPI,
pirmsskolas pedagoăijas un
psiholoăijas pasniedzēja, pirmsskolas Dr.paed.
audzināšanas
metodiėa
kvalifikācija
(1987); LU doktorantūra, Dr.paed.(1996)
LVPI, matemātikas skolotāja kvalifikācija
(1984); LU dokotrantūra, Dr.paed. (1993)

RPI inženiera kvalifikācija
lektore,
ievēlēta LiepU (1982); LPA maăistra grāds pedagoăijā
(1998); DU Pedagoăijas doktorantūra
(2008)
LVPI, pamatskolas skolotāja kvalifikācija
(1980); ped. zin. kand. (LU, 1987);
Dr.paed. (1993) – nostrifikācija LU

16.

Alīda Samuseviča

profesore,
ievēlēta LiepU

17.

Irina StrazdiĦa

docente,
LVPI, pirmsskolas pedagoăijas un
ievēlēta LiepU psiholoăijas pasniedzēja, pirmsskolas
audzināšanas metodiėa kvalifikācija
(1985); LU doktorantūra, Dr.psych.
(1994)
LVPI, vidusskolas matemātikas skolotāja
asociētā
kvalifikācija (1969); SDSPA Attīstība
profesore,
sociālā
pedagoga kvalifikācija (2002); LU
ievēlēta LiepU

18.

Rita UkstiĦa

PPI Izglītības zinātĦu maăistrs (sociālā
pedagoăija) (2004); LU Dr.paed.

(1995)

Dr.paed.

Mg.paed.
Dr.paed.

Dr.psych.

Dr.paed.

• Karjeras izglītība
• Sadarbības
pedagoăija
• Pieaugušo izglītība
• Izglītības teorijas
• Aktualitātes
didaktikā
• Problēmbalstītā
izglītība
• Izglītības pētījumu
metodoloăija
• Starpkultūru
izglītība
• Pedagoăiskā
saskarsme
• Personības teorijas
• Kritiskā domāšana

• Sociālā pedagoăija
• Bērna intelektuālā
attīstība

19.

Irēna Valdmane

20.

Blāzma Vikmane

21.

Silvija Zaėe

LVPI, pamatskolas skolotāja kvalifikācija
lektore,
ievēlēta LiepU (1979); Mag.paed. (LU, 1995); LU

asociētā
profesore,
ievēlēta LiepU
docente,
ievēlēta LiepU

Pedagoăijas doktorantūra (1995 – 1998)
LVK, kordiriăenta kvalifikācija
(1969);LPA Izglītības zinātĦu maăistrs
pedagoăijā (2007); LU Dr.paed. (1995)
LPI, pamatskolas skolotāja kvalifikācija
(1964); Hercena ěeĦingradas Valsts
pedagoăiskā institūta aspirantūra (19791982); pedagoăijas zinātĦu kandidāts
(1982); Dr.paed. (1992)- nostrifikācija LU

Mg.paed.
Dr.paed.

Dr.paed.

• Alternatīvā
pedagoăija
• Ăimenes pedagoăija
• Socializācija
ăimenē
• Salīdzinošā
pedagoăija

3.Akadēmiskā personāla
zinātniskās pētniecības biogrāfijas (CV)
un publikāciju saraksts

DINA BETHERE
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Personas dati:
Dzimšanas gads: 1968
Kontaktadrese: Grīzupes ielā 30; LV 3414 Liepāja

ZiĦas par darba vietu:
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401
E-pasts: dina.bethere@liepu.lv

Izglītība:
2005.- 2008. Studijas LiepU pedagoăijas doktorantūrā. Promociju darba tēma :
« Skolas mikrosistēmas kapacitāte izglītības pārejas posmu kvalitātes nodrošināšanā”.
2000.– 2002. Maăistrantūra Tartu Universitātē (Igaunija). Maăistra darba tēma
«Грамматическая структура латышской жестовой речи”.
1986.- 1991. Studijas 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.
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
Magister artiumi speciālās pedagoăijas jomā
Profesionālā darbība:
2007./ 2008. studiju gadā lekcijas speciālajā pedagoăijā Erasmus starptautiskās
studentu apmaiĦas programmā Elblongas universitātes studentiem
No 2007. līdz šim laikam- LiepU Izglītības zinātĦu institūta zinātniskā asistente.
No 2006. gadu sadarbība ar Jūrmalas koledžu (lektore)
No 2005. gada sadarbība ar Rēzeknes Augstskolas
pedagoăijas katedru
No 2002. līdz šim laikam -otrās maiĦas skolotājs Liepājas speciālajā
internātpamatskolā.
No 1999. - 2002. - zinātniskā līdzstrādniece Latvijas nedzirdīgo savienības Zīmju
valodas centrā.
No 1994. līdz šim laikam - LiepU pedagoăijas katedras lektore.
Docējamie kursi: Ievads speciālajā pedagoăijā, Speciālā pedagoăija un tās vēsture,
Speciālā pirmsskolas pedagoăija, Integratīvā pedagoăija, Latviešu nedzirdīgo zīmju
valodas pamati u. c.
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Inovācijas speciālajā pedagoăijā, Speciālā pedagoăija un tās vēsture, Speciālā
pirmsskolas pedagoăija, Integratīvā pedagoăija, Latv. nedzir. zīmju valoda u.c
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
Pētniecības jomas:
- integratīvās izglītības nodrošinājums Latvijas izglītības sistēmā;
- alternatīvās komunikācijas līdzekĜu izmantošana speciālajā izglītībā;
- izglītības pārejas posma pirmsskola – skola kvalitātes nodrošinājums

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
Bethere D. Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas gramatikas pamati. – Rīga: LNS,
2004. – 32 lpp.
D. Bethere. Verbālās un alternatīvās komunikācijas līdzekĜu salīdzinājums//
Sabiedrība, integrācija, izglītība. Rakstu krājums. – Rēzekne, 2005
Bethere D. Izglītības programmu individualizācija bērniem ar speciālajām
vajadzībām: Mācību līdzeklis. – Liepāja, 2006. – 45 lpp.

-

-

-

Bethere D. Gewaehrleistung der Ausbildung mehrfachbehinderter Kinder// Spring
University 2007, 2. Changing Education in a Changing Society. – Klaipeda
University, 2007, - p. 24 – 33
Bethere D. Alternatīvie komunikācijas sistēmas un to izmantošana// Rokasgrāmata
sociālā darba speciālistiem.- Liepāja, 2007. – 262. – 272. lpp.
D. Bethere. Aktuelle und langfristige Tendenzen bei der Qualitätserhöhung
beruflicher und akademischer Bildung von Behindertenpädagogen in Lettland.//
Lehrer/-innenbildung in Europa. Konferenzband Pädägogische Hochschule Wien,
2008
Bethere, D. (2009). Ekositēmiska pieeja bērnu ar speciālajām vajadzībām sagatavošanai
iekĜaujošajai izglītībai pamatskolā//Sabiedrība, integrācija, izglītība. Rēzekne. 495.-504.
lpp.

Bethere, D., Lidaka, A. (2009). Assuring educational continuity on macro system
level. Problems of Education in the 21 st Century. Education Policy. Management
and Quality, 12, 22-29. ICID 887500
Bethere, D. (2010). Skolotāju profesionālās kompetences izglītības pārejas posma
vadīšanā iekĜaujošās izglītības kontekstā. Grām.: Sabiedrība. Integrācija. Izglītība.
Rēzekne. 357.- 366.
Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Projekti:
Latvijas Nedzirdīgo savienības ESF finansētā projekta „Klusuma pasaule” (2009 –
2013) rīcības plāna sadaĜas „Zīmju valoda” eksperte (2009)
Erasmus IP „Teacher Education for working with Inclusive Education at Schools –
TEACHWISE” nacionālā koordinatore (2009)
Comenius multilaterālā projekta „Transitions and multilingualism - TRAM” (2009
– 2013) nacionālā koordinatore
UNESCO European Agency for development in special needs education projekts
„Imigrant Pupils with Special Educational Needs” (2006 -2009)
ERSF projekts „Profesionālās izglītības pedagogu, kuri strādā ar jauniešiem ar
speciālām vajadzībām, profesionālā pilnveide”(līguma
Nr.2007/0095/VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.7./0011/0002) Jūrmalas koledžā
(2007 - 2008)
Starptautiskais projekts „Transition – Ausbildung zum Übergangsbegleiter für
frükindliche Bildungsprozesse” (2006 – 2008).
Comenius multilateral project „Transitions and multilingualism - TRAM”
Elternverein Baden-Württemberg e.V. ; (līguma Nr. 2009-3902/001-001),
koordinatore LiepU (2009-2012)
-

Valodu prasmes:
latviešu (dzimtā), krievu (brīvi), vācu (brīvi), angĜu (sarunvalodas līmenī), komunikatīvās
prasmes latviešu nedzirdīgo zīmju valodā

2010. gada 27. septembrī

/Dina Bethere/

DAINA CELMA
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Personas dati:
Dzimšanas gads: 1950
Kontaktadrese: Stendera 5-3, Liepāja, LV - 3401

ZiĦas par darba vietu:
Liepājas Universitāte, VadībzinātĦu katedras asoc.prof.
Liepājas Universitātes, VadībzinātĦu institūta direktore, Lielā iela 14, Liepāja, LV- 3401,
63423568
E-pasts: daina.celma@liepu.lv
Izglītība:
1999-2004 Latvijas Universitāte Vadībzinātnes doktorantūra.
1994-1996 Latvijas Universitāte Pedagoăijas maăistrantūra.
1970-1974 Liepājas Valsts Pedagoăiskais institūts, vidusskolas latviešu valodas un
literatūras skolotājs.
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
2004. Dr.oec. (Ekonomikas doktors izglītības vadībā), asoc.prof.
Profesionālā darbība:
No 2008 Liepājas Universitāte VadībzinātĦu institūta direktore
No 2006 Liepājas Universitātes VadībzinātĦu asociētā profesore
1998-2006 Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, lektore,
docente.
1989-1996 Talsu rajona Skolu valde, Skolu valdes priekšsēdētāja.
1996-1998 Rīgas pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, projektu vadītāja.
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Izglītības vadības teorija un prakse, Vadības teorija I, Vadības teorija II, Modernā
menedžmenta teorijas, Izglītības iestāde kā mācīties spējīga organizācija, Karjeras
pakalpojumu vadība u.c.
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
1999-2004 Vadībzinātnes. Izglītības vadība, „Vadības procesi izglītības vadībā”.
Monogrāfija „Vadītājs un vadīšana izglītībā”, 2006.
Dalība projektos:
1. 2008.01.04. - 2008.31.12. IZM projekts „Augstākās izglītības vajadzību izpēte un
studiju programmu optimizācija Kurzemes plānošanas reăionā”. Projekta vadītāja.
2. 2007.01.06. - 2007.31.12. IZM projekts „Pilsētu attīstības stratēăiju pārraudzība”.
Pētniece.
3. 2006.augusts ESF projekts „Izglītības iestāžu vadības komandu profesionālo
kompetenču pilnveide”. Konsultante.
4. 2006.01.06. - 2006.31.12. IZM projekts „Pētniecības un augstākās izglītības kohēzija
vadībzinātĦu nozarē”. Pētniece.
Konferences:

1. Starptautiskā zinātniskā
2010.gadā.

konference Liepājas Universitāte, Sabiedrība un kultūra,

2. Starptautiskā zinātniskā
2009.gadā.

konference Liepājas Universitāte, Sabiedrība un kultūra,

3. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Kazahstānā 2008.
4. Starptautiskā zinātniskā konference Liepājas Universitāte, Sabiedrība un kultūra,
2008.gadā,
5. Starptautiskā konference Liepājas Pedagoăijas akadēmijā 2007.gadā,
6. Starptautiskā konference Liepājas Pedagoăijas akadēmijā 2005.gadā,
7. ENIDERM 2005 (European Network of Improving Research and Development in
Educational management) Brno,
8. Starptautiskā konference Liepājas Pedagoăijas akadēmijā 2004.gadā,
9. ENIRDEM 2004 Conference
(European Network for Improving Research/
Development in Educational Management), Helsinki,
Kongresi:
1. Starptautiskais skolu efektivitātes un attīstības kongress Kanādā (ICSEI) 2009.g.
2. Starptautiskais skolu efektivitātes un attīstības kongress Nīderlandē (ICSEI) 2004.g.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
1. Celma D., Golubeva A. Professional Development of Study Program Managers:
Topicality and Esssence. Scientific Methodical Centre „Scientia Educologica”,
„Problems of Education in the 21st Centry”, ISSN 1822 – 7864, Lithuania, 2010.
http://www.jbse.webinfo.lt./Problems of Education.htm.
2. Celma D. Problems of developing education institutions as learning organizations in
Latvia. Vancouver: International Congress for School Effectiveness and Improvement
New Departures for a Learning World of Quality and Equality, 2009.
http://www.icsei2009.org/
3. Celma D. Change of Paradigms in education institution culture. Жамбыл
гуманитарлык – техникалык университет, 2008.г – 374 с ISBN 9965–8889-06-6.
4. Celma D., Lūsēna – Ezera I. Teamwork – The basis of Sucessful Work of an
Organization – Education Management 3 (52) / 2007. – Institute of Economic in
Latvia.
5. Celma D. Monogrāfija. Vadītājs un vadīšana izglītībā: teorija un prakse. - Rīga: RaKa,
2006.
6. Celma D. PārmaiĦas Latvijas Izglītībā skolotāju skatījumā. Pedagoăija:teorija un
prakse.- Liepāja,2005. 253.-261.lpp.
7. Celma D., Ivanova I., Zīds O. Research in Educational management and School
Culture. //Leadership and School Culture-opportunities and challenges-Helsinki, 2004.10 lpp.
8. Celma D. Direktora loma pašpārvaldošas skolas veidošanā. LU Zinātniskie raksti.
Nr.675. Izglītības vadība.- Rīga, 2004. 56.-63. lpp.
Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Kopš 2006 Liepājas Universitātes augstākās profesionālās maăistra studiju programmas
„Vadībzinības” direktore
Papildus izglītība:
• 2009 Seminārs „Kvalitatīvā pētniecība”, Liepājas Universitāte VadībzinātĦu institūts.

•
•
•

2008 Profesionālās pilnveides kursi PR jomā „Jaunākās PR teorijas un prakses
tendences Latvijā un Eiropā”, Liepājas Universitāte;
2007-2008 Forums „Efektīva pārvaldība un partnerība” Latvijas Darba devēju
konfederācija, Valsts Kanceleja;
2006 Profesionālās pilnveides kursi, „Jaunākās tendences skolu pārvaldē”,
Lielbritānijas pieredze. Liepājas Universitāte.
Projekti:
• 2006.01.09. – 2006.29.12. „Izglītības vadības un skolvadības tematika izglītības
iestāžu vadītājiem” un „Izglītības vadības un skolvadības tematika izglītības
iestāžu vadītāju vietniekiem”. Projekta vadītāja.
Valodu prasmes:
Latviešu – dzimtā valoda
AngĜu – labi
Vācu – labi
Krievu – labi

2010. gada 27. septembrī

/Daina Celma/

KĀRLIS DOBELIS
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Informācija par personu:
Dzimis 1937. gada 26. oktobrī Liepājā
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu:
Adrese:Lielā iela 12 dz. 65, tel.34-21797
Amats: docents, Liepājas Universitāte Lielā iela 14; Matemātikas un informātikas
katedra tel. 634-07746; fakss: (371)634-24223; e-pasts: karlis.dobelis@liepu.lv
Profesionālā un akadēmiskā izglītība:
1956 - 1960 – studijas Liepājas Pedagoăiskajā institūtā Fizikas un matemātikas
fakultātē; kvalifikācija: vidusskolas fizikas un matemātikas skolotājs
Zinātniskais grāds:
Fizikas – matemātikas zinātĦu kandidāts, V.I. “ěeĦina Baltkrievijas Valsts universitātes
specializētā padome K 056.03.10, 1978.g., disertācijas tēma-“ IZĥĒMUMU KONUSU
APKĀRTĥU STRUKTŪRA” ; nostrificēta 1992.g. LU promocijas padome matemātikā, Dr.
math.
Profesionālā darbība (pēdējie 6 gadi):
No 2010 līdz šim - Dabas un sociālo zinātĦu fakultātes docents
2007 – 2010 Matemātikas un informātikas katedras vadītājs
2001 – 2007 - Matemātikas un informātikas katedras docents
Akadēmiskie kursi:
Diferenciālvienādojumi, Kompleksā mainīgā funkciju teorija, Varbūtību teorija un
matemātiskā statistika, Kvalitāte un tās nodrošināšana, Pētījumu datu apstrāde
Zinātniskā darbība:
Diferenciālvienādojumi
–
diferenciālvienādojumu
kvalitatīvā
teorija;
diferenciālvienādojumu sistēmas atrisinājumu trajektoriju izturēšanās izpēte izĦēmumu
konusu apkārtnē.
Metodiskā darbība- matemātikas mācīšanas jautājumi vidusskolā, augstskolā
Izglītības teorijas jautājumi – Latvijas izglītības sistēmas integrācija Eiropā; Studiju
procesa kvalitātes jautājumi
Publikācijas:
pavisam 41 publikācija: 13 zinātniskas publikācijas – diferenciālvienādojumu teorijā;
11 – izglītības organizācijas un izglītības kvalitātes jautājumos;16 – matemātikas mācīšanas
metodikā, 1 – biogrāfiska rakstura
Nozīmīgākās publikācijas (pēdējie 6 gadi):
K.Dobelis. On Education Mathematics Teachers in the Liepāja Academy of Pedagogy:
Teaching Mathematics:Retrospective and Perspectives 4 th International Conference.Talin23.24 May 2003. – p. 15 – 18
K.Dobelis. On The study programme Bachelor Of Sciences In Mathematics and its Potentional
Development:Teaching Mathematics:Retrospective and Perspectives 5th International
Conference. Liepaja 7.– 8 may.(tēzes)2004. – p. 33. –34.
K. Dobelis. Augstas klases matemātiėis // Laikmets un personība. Rakstu krājums, 5. laidiens,
R., RaKa,2004. 349. – 355.lpp.

K. Dobelis. Par dabaszinātĦu bakalaura matemātikā studiju programmu un tās iespējamo
attīstību Liepājas pedagoăijas akadēmijā. // Matemātikas mācīšana: vēsture un perspektīva. 5.
Starptautiskā zinātniskās konferences materiāli, Liepāja, LPA, 2005. 51. – 56. lpp.
Dobelis K. On the study programme mathematics at the Liepāja academy // Teaching
mathematics: retrospective and perspectives. 7th international conference May 12. – 13, 2006.
Abstracts. Tartu: Eesti matemaatika selts, 2006., p.17.
Dobelis K. Education of Mathematics Teachers in the Liepāja Academy of Pedagogy. // IX
International Conference 16-17 May 2008 Teaching Mathematics: Retrospective and
Perspectives. Abstracts, Vilnius pedagoginis universitetas, 2008., p. 38. - 39.
K. Dobelis, A. Kukuka. E – studies: Reality and Perspectives in the Department of
Mathematics and Computer Studies of Liepāja Academy of Pedagogy. Opus universale.
Kulturowe, edukacyjne i technologiezne prezestsznu internetu.. OBLICA INTERNETU.
Elblag, 2008, 74. – 78. pp.
K. Dobelis Darba kultūra – kvalitātes nodrošināšanas priekšnosacījums. Sabiedrība un kultūra.
Rakst krājums 11. Liepājas Universitāte, 2009.g. lpp.494. – 498.
Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Tempus 1 – dalībnieks, koordinators Tempus Phare projektā Contract n0 CME – 03524 – 97,
Developing Internal Quality Assurance Systems in Teacher Training in Liepaja and Daugavpils
ERAF projekta “Inovatīvi programmatūras inženierijas spēĜu risinājumi zināšanu sabiedrības
prasmju attīstīšanai” darba grupas vadītājs
Apliecības, sertifikāti:
Apliecība – Latvijas Universitāte, Latvijas izglītības informācijas sistēma, Elektroniskās
tabulas Microsoft Excel 97, 24 stundu programma, 1998. g.-Apliecība, Elektroniskās tabulas
Microsoft Excel, 24 stundu programma, 1998. g. Sertifikāts, Mācību spēku profesionālās
attīstības programma, Oregon State University, 1998.Apliecība, Pedagogu izglītības un
tālākizglītības problēmas, 24 stundu programma 1998.g.Apliecība, Problēmbalstīta izglītība,24
stundu programma, 2001. g.Apliecība, e – studiju didaktika, 2003.g.DIPLOMS Certificate Nr.
2002 – 793 General English 60 stundas Valodu mācību centrā held at PSLC no 09.09.2002.
līdz 22.12. 2002.
Sertifikāts NR.0873 Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide/Inovācijas augstākās
izglītības sistēmā/ Izglītības darba vadība;kursi no 2005. 21 .09. – 2006. 01. 02. Latvijas
universitāte.
Apbalvojumi:
Latvijas Republikas IZM Atzinības raksts, 1997.,1999.g.
Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts 2000.g.
Trīszvaigžu ordenis 5. Šėira, 2001.g.
LPA Atzinības raksts 2004.
Prasmes:
Svešvalodu zināšanas: angĜu, krievu val.
Prasme strādāt ar datoru Microsoft Word un Microsoft Excel programmās

2010. gada 27.septembrī

/Kārlis Dobelis/

OLGA GLIKASA
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 08.10.1943.
Kontaktadrese: Klaipēdas iela 116-9, Liepāja, LV-3416
ZiĦas par darba vietu:
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401
E-pasts: olga.glikasa@liepu.lv
Izglītība:
1995. - 1996.gads Daugavpils Pedagoăiskā Universitāte, Dr. paed., doktorantūra eksterni;
1992.-1993.gads Latvijas Universitāte, maăistrantūra;
1962.-1966.gads Daugavpils pedagoăiskais institūts.
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
2008. līdz šim Liepājas Universitātes docente, dr.paed;
2003.- 2006. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas docente, dr.paed.;
1999. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas lektore.
Profesionālā darbība:
2007. līdz šim brīdim LiepU Izglītības zinātĦu institūta pētniece.
1994. līdz šim LiepU Vides zinātĦu katedras vadītāja.
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Cilvēka anatomija un fizioloăija 1KRP
Vides veselība 2KRP (kopā ar I.Kužnieci)
Veselības izglītība 1KRP
Sabiedrības veselības veicināšana 2KRP
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
2003. Nozare – Pedagoăija, apakšnozare – vides un veselības izglītība, veselības metodiskais
aspekts sākumskolā un augstskolā.
2007. līdz šim pētniecības darbs LiepU Izglītības zinātĦu institūtā.
Izpētes tēma – Skolēnu un studentu veselības izglītība dzīvesprasmju apguves kontekstā.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
Glikasa O., ZeltiĦa M. The Scope of Education in Ecology in Liepaja. // The Aims and Scope of
the Education in Ecology. – Elblag ( Poland ) : Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa, 2003. –
17. lpp.
Glikasa O. Veselības mācība sociālo zinību blokā. 6.starptautiskās zinātniski metodiskās
konferences „Cilvēks un vide“ rakstu krājums. – Liepāja: LiePA, 2007. – 81.-86. lpp.
Glikasa O. Studentu pētnieciskā darba izvēle un motivācija veselības izglītībā LPA.
7.starptautiskās zinātniski metodiskās konferences „Cilvēks un vide“ rakstu krājums. – Liepāja:
LiePA, 2008. – 24 .-30. lpp.
O.Glikasa. Studentu pētnieciskā darba izvēle un motivācija veselības izglītībā. 7.starptautiskās
zinātniski metodiskās konferences „Cilvēks un vide” rakstu krājums. – Liepāja: LiePA, 2008.24.-30.lpp.
L.Karule, Glikasa O., M.ZeltiĦa. Izglītība ilgtspējīgai attīstībai. //Skolotājs, 1. nr. 2009.- 14. 17.lpp.

Glikasa O., L.Karule. Vides informācijas pedagoăiskais aspekts. 8.starptaustiskās zinātniski
metodiskās konferences „Cilvēks un vide” rakstu krājums. – Liepāja: LiePA, 2009.- 44.-49. lpp.
Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
LiepU Senāta locekle,
Senāta zinātniskā sekretāre.
Projekti:
IZM projekti „Dabas pētnieks” un
„Pirmie soĜi zinātnē”;
IZM projekts „Multidisciplinārās sadarbība piekrastes ilgtspējīgai attīstībai”.
Valodu prasmes:
Latviešu – dzimtā valoda
Krievu – brīvi
AngĜu – ar vārdnīcas palīdzību

2010. gada 27.septembrī
/Olga Glikasa/

EDVĪNS ĂINGULIS
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas dati: 1950.
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu
Dzīvo: Kungu ielā 30/34, dz.12, Liepājā, LV - 3400
Tālr. 63420794
Darba v.: Liepājas Universitāte, Dabas un sociālo zinātĦu fakultāte
Lielā ielā 14, Liepājā, LV – 3401, Tel. 634 07734
e-pasts: edvins.gingulis@liepu.lv
Izglītība:
1983 – 1987 PSRS PZA Mācību satura un metožu zinātniski pētnieciskā institūta
aspirantūra pedagoăijas studiju programma matemātikas metodikā;
1968 – 1973 P.Stučkas LVU Matemātikas studiju programma.
Zinātniskais grāds:
1992 Pedagoăijas doktors;
1988 Pedagoăijas zinātĦu kandidāts.
Profesionālā darbība (pēdējie 6 gadi):
No 2003.g. − Liepājas Universitātes Matemātikas un informātikas katedras profesors
1999. - 2003.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Matemātikas un informātikas
katedras asociētais profesors
1997. – 1999.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Matemātikas un informātikas
katedras docents
Zinātniskā darbība (pēdējie 6 gadi):
Pedagoăija, skolas pedagoăija, matemātikas mācīšanas metodika skolā, galvenā tēma:
“Skolēnu matemātiskās spējas un to attīstība”.
• 2008.gadā vadīju IZM finansētu pētniecības projektu "Iekšējā modelēšana
elementārajā matemātikā"
• 2007.gadā vadīju pētījumus LZP finansētā grantā № 07. 2038
"Starppriekšmetu saikne matemātikas, lietišėās informātikas, ekonomikas un
biznesa pamatu apguvē 10.-12.klasē, risinot optimizācijas uzdevumus".
• 2005.gadā vadīju IZM pasūtītu pētījumu par pamatskolas matemātikas mācību
līdzekĜu (grāmatu) pieejamību un kvalitāti.
• 2003.gadā vadīju pētījumus LZP finansētā grantā № 03. 1017 “6., 9. un
12.klases skolēnu matemātisko spēju diagnosticēšana”.
Publikācijas:
Zinātniskās publikācijas (skaits):
Monogrāfijas – 3;
zinātniski raksti – 20;
referātu tēzes – 26
Publicētā mācību literatūra (skaits):
2 mācību grāmatas, 13 mācību līdzekĜi.
Akadēmiskie kursi:
Izglītības sistemoloăija, ăeometrija, matemātikas vēsture, projektīvā ăeometrija, u.c.

No 1985. g. skolēnu matemātisko spēju attīstība (2 vai 3 KRP)
Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
2006 – līdz šim profesionālās maăistra studiju programmas direktors matemātikas un
informātikas didaktikā.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
1. Гингулис Э.Ж. Развитие математических способностей учащихся.
Чебоксары: Чувашский государственный педагогический университет им. И.
Я. Яковлева, 2007. – 154 c.
2. Диагностирование математических способностей учащихся 6, 9 и 12 классов
// Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives. Proceedings of the 5th
International Conference. Liepaja, Liepaja Academy of Pedagogy, 2005., p. 84 −
95.
3. Шестнадцать научных семинаров и конференций по дидактике математики и
истории её развития в Балтийских странах. // Teaching Mathematics:
Retrospective and Perspectives. Proceedings of the 5th International Conference.
Liepaja, Liepaja Academy of Pedagogy, 2005., p. 7 − 12, соавтор Aжубалис A.
4. The difference in learning mathematics among boys and girls // VI International
Conference 13 − 14 May 2005 Teaching Mathematics: Retrospective and
Perspectives. Proceedings. Vilnius: Vilniaus Universitas, 2005, 76 − 81 p.
5. Математические способности учащихся: их структура, тестирование и
развитие // Методология и технологии образования в ХХΙ веке: математика,
информатика, физика: материалы Междунар. науч. конф., г. Минск, 17-18
нояб. 2005 г. / Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка; редкол. И.С. Ташлыков [и
др.]; отв. ред.: И.С. Ташлыков, В.В.Шлыков. – Мн.: БГПУ, 2006, с. 179 – 182.
6. Ăingulis E. Некоторые аспекты качества учебников математики // Teaching
Mathematics: Retrospective and Perspectives, Proceedings of the 7-th International
Conference, Tartu, University of Tartu, May 12-13, 2006, 61 – 65 pp.
7. Ăingulis E. Inner mathematical modelling in Textbooks for 5th – 6th grades . In:
Teaching mathematics: retrospective and perspectives. Proceedings 8th
international conference / Editors Agnis Andžāns, Dace Bonka, Gunta Lāce. Rīga,
University of Latvia / Mācību grāmata, 2007. 263 pp.; p. 89 – 94.
8. Ăingulis E. Some ideas on teaching mathematics in Latvia in the 1920s–30s and
nowadays. In: Teaching mathematics: retrospective and perspectives, Proceedings
of the 10th International Conference, Tallinn University, May 14-16, 2009, p. 162
– 168. ISBN 978-9985-58-688-4.
9. Ăingulis E. The teacher – promoter of students’ mathematical abilities. //
Proceedings of the 2nd International conference „Gifted Children: Chalenges and
Possibilities”. Kaunas: Kaunas University of Techology, 2010. p. 39 – 43. ISBN
978 – 9955 – 25 – 761 – 5.
Mācību līdzekĜi:
1. Kā saprast un iemācīties matemātiku. Rīga: RaKa, 2005. 120 lpp.
2. Ievads ăeometrijas pamatos. Liepāja: LiePA, 2007. 66 lpp.
3. Diferenciālăeometrijas elementi. – Liepāja: LiePA, 2007. 51 lpp.
4. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas matemātikas olimpiādes 2005 – 2007:
Mācību līdzeklis. Liepāja: LiePa, 2007. 80 lpp., līdzautore A.Kukuka.
5. Domāšanas tehnoloăijas: mācību līdzeklis. Liepāja: LiePA, 2008. 75 lpp.
6. Projektīvā ăeometrija: mācību līdzeklis. Liepāja: LiePA, 2008. 58 lpp.
7. Matemātikas vēsture: metodisks līdzeklis. Liepāja: LiePA, 2009. 88 lpp.

Kvalifikācijas celšana citās augstskolās vai pētniecības iestādēs:
2008.gada aprīlī lekcijas Bulgārijā Veliko Tarnovas Universitātē
2008.gada aprīlī lekcijas Sofijas Universitātē
2007.gada aprīlī lekcijas Rostokas Universitātē
Darbs konferenču orgkomitejās:
1. Darbojos 11. starptautiskās zinātniskās konferences Matemātikas mācīšana:
vēsture un perspektīvas organizācijas komitejā. Konference notiks 2010.gadā DU.
2. Vadīju 5. starptautiskās zinātniskās konferences Matemātikas mācīšana: vēsture
un perspektīvas organizācijas komiteju. Konference notika 2004.gadā LPA.
3. Vadīju 3.starptautiskajai zinātniskās konferences Matemātikas mācīšana: vēsture
un perspektīvas starptautisku orgkomiteju. Konference notika 2001.gadā LPA.
Darba novērtējums:
2006.gada Luda BērziĦa starptautiskā radošo darbu konkursa laureāts kā didaktisko un
metodisko izdevumu autors (matemātikā), goda raksts un balva par īpašu ieguldījumu
Latvijas izglītības attīstībā

Svešvalodas
Krievu – brīvi; vācu – sarunu valodas līmenī; angĜu – lasu ar vārdnīcu

/Edvīns Ăingulis/
2010.gada 27.septembrī

ĀRIJA KOLOSOVA
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Personas dati:
Dzimšanas gads: 1958.gada 27. septembris
Kontaktadrese: Dzērves iela 24, Liepāja, LV- 3411, tālr. 634 – 33776; mob. 28239642

ZiĦas par darba vietu:
Liepājas Universitāte, Dabas un sociālo zinātĦu fakultāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV – 3401
Tālr.634 07737
E-pasts: arija.kolosova@liepu.lv

Izglītība:
1981. – 1984. - Aspirantūra LU vēstures specialitātē
1976.- 1981. - LU Vēstures – filozofijas fakultātē iegūta kvalifikācija “Vēsturnieks, vēstures un
tiesību pamatu pasniedzējs”

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
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:
2009. – pašlaik – LiepU Dabas un sociālo zinātĦu fakultātes domes locekle.
2008. – pašlaik – Baltijas pedagoăijas vēsturnieku asociācijas biedre.
2007. – 2010 – LiepU Kurzemes Humanitārā institūta Zinātniskās padomes locekle.
2006. – 2009 – LiepU Zinātnes padomes locekle.
2001., 2002., 2005., 2007.,2010. – nolasīts lekciju kurss „Latvijas vēsture” Klaipēdas
Universitātes Lietuviešu filoloăijas un latviešu valodas programmas studentiem
2002. – 2008 – LiepU studiju programmas “Sociālo zinību skolotājs” direktore
2000. – pašlaik – LiepU studiju programmas “Vēstures un sociālo zinību skolotājs” direktore
1991. – pašlaik - Liepājas Universitātes docente
1996. – pašlaik - Latvijas Vēstures skolotāju biedrības locekle
1995. – 2006. - Liepājas rajona Nīcas vidusskolas vēstures un politikas un tiesību skolotāja
1988. – 1991. - Liepājas Pedagoăiskā institūta vecākā pasniedzēja
1981. – 1988. - Liepājas Pedagoăiskā institūta pasniedzēja

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Latvijas vēsture,
Vēstures mācīšanas metodika,
Latvijas skolu vēsture,
Vispārējo seno laiku vēsture,
Vispārējā viduslaiku vēsture,
Vispārējā jauno laiku vēsture,
Vispārējā jaunāko laiku vēsture,
Sociālo zinību mācīšanas metodika,

Baltu etniskā vēsture.

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
Zinātnes nozare – vēsture
Pētījuma tēma – historiogrāfija: Latvijas vēsture; pedagoăija: vēstures mācīšanas metodika.

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
1. Sociālo zinību skolotāju sagatavošanas programmu veidošana – skolas un augstskolas sadarbības
sastāvdaĜa // Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums V. – Liepāja: LiePA, 2003., 544. – 551.lpp.
2. Vēstures mācīšanas metožu izvēle skolā: problēmas, risinājumi // Sabiedrība un kultūra. Rakstu
krājums VI. – Liepāja; LiePA, 2004., 356. - 362.lpp.
3. Vēstures avotu pētniecības problēmas // Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums VII. - Liepāja;
LiePA, 2005., 70. – 74.lpp.
4. Ieskats 1905. gada revolūcijas norisēs Liepājā // Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums VIII. –
Liepāja; LiePA, 2006., 96. – 101.lpp.
5. Komunistiskās ideoloăijas ietekme uz pedagogu sagatavošanu Latvijā padomju periodā:
historiogrāfiskais aspekts // Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums IX. – Liepāja; LiePA, 2007.,
400. – 405.lpp.
6. Personības izvērtējuma problemātika vēstures gaitā: Liepājas vēstures piemērs // Sabiedrība un
kultūra. Rakstu krājums X. – Liepāja; LiePA, 2008., 524. – 532.lpp.
7. Liepājas skolas 1919 – 1940 // Vēsture: avoti un cilvēki. Daugavpils Universitātes Humanitārās
fakultātes XVIII zinātniskie lasījumi. Rakstu krājums. Vēsture XII. 103. – 109.lpp.
8. Latvijas vēstures krustpunkti bērnības atmiĦu interpretācijā // Sabiedrība un kultūra. Rakstu
krājums XI. - Liepāja; LiePA, 2009., 42. – 48.lpp.

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Valodu prasmes: latviešu – dzimtā
krievu – brīvi pārvaldu
vācu - pārvaldu
angĜu – ar vārdnīcas palīdzību

2010.gada 27.septembrī

/Ārija Kolosova/

INTA KLĀSONE
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 1957
Kontaktadrese: Kuršu iela 20, Liepāja, LV - 3401
ZiĦas par darba vietu:
E-pasts: inta.klasone@liepu.lv
Izglītība:
2003.g.-2005.g. studijas LPA, diploms: sērija PDA Nr.0915, 2005. Pamatizglītības skolotāja
angĜu valodā;
1978.g.-1983.g studijas . A. I .Hercena ěeĦingradas Valsts Pedagoăiskajā institūtā,
Mākslinieciskās grafikas fakultātē, kvalifikācija: rasēšanas, darbmācības, tēlotājmākslas
skolotāja, diploms 3B Nr.634126;
1972.g. – 1976.g. mācības Liepājas Lietišėajā mākslas vidusskolā šūšanas – modelēšanas
specialitātē
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
1995.g. Pedagoăijas zinātĦu kandidāte, promocijas darbs aizstāvēts Krievijas ZinātĦu
Akadēmijas Personības attīstības institūtā Estētiskās audzināšanas pētījumu centrā Maskavā
par tēmu: „Mākslinieciskā izglītība Latvijā no 1918. – 1940. gadam”.
1995.g. Pedagoăijas doktora zinātniskais grāds (Ar Latvijas Universitātes habilitācijas un
promocijas padomes 1995. gada 10. oktobra lēmumu N 11), Doktora diploms C-D Nr.001319 ,
Pamats: Krievijas Federācijas AK 1995. gadā piešėirtais pedagoăijas zinātĦu kandidāta grāds
par disertāciju „Mākslinieciskā izglītība Latvijā no 1918. – 1940. gadam”.
Docente no 2003 – 2007. gadam;
Asociētā profesore no 2007. gada līdz šim brīdim.
Profesionālā darbība:
Asociētā profesore Liepājas Universitātē, Kuršu ielā 20; Liepāja, LV-3401
Pētnieks Liepājas Universitātes Izglītības ZinātĦu institūtā
2009. g. 26.10 – 01.11. ar ERASMUS/SOCRATES Stipendijas atbalstu pieredzes apmaiĦa un
novadītas 5 stundas Sakarijas universitātē Turcijā, Mākslas fakultātē;
2006.g. 19. 05.- 26.05 ar ERASMUS/SOCRATES Stipendijas atbalstu pieredzes apmaiĦa un
novadītas 8 stundas Mākslas un Dizaina universitātē Kluž-Napokā Rumānijā, Mākslas
pedagoăijas nodaĜā.
2004. 24.05. – 28.05 ar ERASMUS/SOCRATES Stipendijas atbalstu pieredzes apmaiĦa
novadītas 8 stundas Stavangeras Universitātē, Norvēăijā.
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Vizuālā māksla un tās mācīšanas metodika; Mākslas pedagoăija; Mākslas filozofija un
izglītība;Krāsu un formu uztveres pamati; Jaunrades psiholoăija.
Zinātniski pētnieciskā un radošā darbība (pēdējie 6 gadi): Mākslinieciskās izglītības
teorētisko pamatu izstrāde Latvijā
2010. Dalība 5. Starptautiskajā vizuālās mākslas simpozijā: Konkrētais un abstraktais vizuālās
mākslas kompozīcijā. Plenērs "Figurāla kompozīcija" 2010. gada 22. jūlijs – 29. jūlijs
2009. Dalība 4. Starptautiskajā vizuālās mākslas simpozijā: Konkrētais un abstraktais vizuālās
mākslas kompozīcijā. Plenērs "Portrets"2009. gada 17. jūlijs – 24. jūlijs
2008. Dalība izstādē „Švelnus vejas” mākslas galerijā „Laiptai” ŠauĜos ( Lietuva )

2007. Apliecība par piedalīšanos 20 stundu kvalifikācijas paaugstināšanas programmā
„Plenērā – Simpozijā „Samtainais vējš” ŠauĜu Universitātē
2007. Apliecība par piedalīšanos 36 stundu tālākizglītības programmā „Profesionālās
meistarības pilnveide vizuālās mākslas skolotājiem izglītības satura īstenošanai vispārējā vidējā
un pamatizglītībā”. Programmas kods A2 9014146295. SaskaĦojums ar IZM nr. 1076.
Apliecības nr. E – 0077
2007. Dalība LPA Mākslas un darbmācības katedras organizētajā starptautiskajā Simpozijā
mākslas pedagogiem: Plenērs: Ūdens vizuālajā mākslā. Diskusija: Abstraktais un konkrētais
vizuālās mākslas kompozīcijā. Apliecība.
2007. Dalība Liepājas Pedagoăijas akadēmijas docētāju Mākslas izstādē Liepājas Pedagoăijas
akadēmijā
2007. Dalība Liepājas Pedagoăijas akadēmijas docētāju Mākslas izstādē ŠauĜu Universitātes
mākslas galerijā
2006. Dalība LPA Mākslas un darbmācības katedras organizētajā starptautiskā Simpozijā
mākslas pedagogiem. Plenērs: Liepājas senā arhitektūra. Diskusija: Konkrētais un abstraktais
vizuālās mākslas kompozīcijā”. Apliecība.
2005. Sertifikāts par piedalīšanos 3. Starptautiskā Mākslas terapijas konferencē- vasaras skolā
2005. Certificate ( ITP – Art Therapy Training Institution validated by the University of
(London) of Attendance“Transpersonal art psychoterapy“ 18.07 – 21.07. 20., Ventspils,
Latvija.
2005. Sertifikāts un dalība konferencē: Longman Elt Conference “ The History of Innovation:
Meeting the Needs of Today and Tomorrow
.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
Klasone I. New paradigm in art education: Experience and solutions. (2010, 219 – 232 p.),
The International Humanization of Education ( IAHE), Kongressband 2009, Hochschule und
Schule in der internationalen Diskussion. Chansen und Risiken neuer Entwicklungen.
Schneider Verlag Hohengehren, D-73666 Baltmannsweiler 2010, Druck: Druckerei Djurcic,
Schorndorf
Klasone I. Challenges in the Implementation of Art Education in Liepaja University (Latvia):
Realization and Development. (2009, 154 – 166 p.). Под общ. ред. Певзнера м. н.,
Ильяшенко Н. Н. „Development of Universities in the Context of Internationationalization of
Higher Education”,; НовГУ имени Ярослава Мудрова, - Великий Новгород, 2009. – 443
lpp., ISBN 978–5–98769–069 -7
Klasone I. Назначение искусства в формировании межкультурного диалога. (2009., 166
p. – 183 p.), KULTUURIDE DIALOOG – VÕIMALUS VÕI PARATAMATUS? II
TEADUSARTIKLITE KOGUMIK, Koostaja M. Muldma, DIALOGUE OF CULTURES –
POSSIBILITY OR INEVITABILITY II, Compiled by M. Muldma TALLIN, Tallin
University, ISBN 978-9985-58-628-0; ISSN 1736 – 6534, 444 p.,
Klāsone I. Mākslas izglītības attīstības tendences, (2009., 36. – 42. lpp. ). Skolotājs 3 (75)
2009, Pasūtījuma indekss 2044, SIA „Izdevniecība RaKa”, licences Nr. 2 – 0471
Klāsone I. (2007, 108. – 113. p.) Role de l’art plastique dans la processusde formation des
professeurs. Spring University. Changing education in a changing society. ATEE. Klaipeda
University, Lithuania
Klāsone I. (2007, 80. – 87. p. ) The important of artistic culture in the development of
personality. 5th International JTET conference on Theories and Practices for Education of
Suistainable Development May 30 – June 2, 2007, Debrecen, Hungary , ISSN 1588 2284
Klāsone I. (2007) Mākslas audzinošā loma vēsturiskā skatījumā Latvijā.// TEORIJA UN
PRAKSE, V, Liepāja, 360. – 366.lpp.

Klāsone I. (2007) Mākslas izpratnes veidošana zīmēšanas stundās Latvijā 1920. – 1930.
gados. (iesniegts publik.) referāts 10.starptautiskajā zinātniskajā konferencē SABIEDRĪBA UN
KULTŪRA. CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBA ZINĀŠANU SABIEDRĪBĀ , Rakstu krājums.
Liepāja– 7 lappuses.
Klāsone I. (2007, 87.-91.p.) Some aspects of the changes of Art Teachers’ Training in Latvia.
5th International Scientific Conference 27th October, 2006 Teachers’ Training in the 21st
Century: Changes and Perspectives. Siauliai, Lithuania, ISBN 978-9986-38-819-7
Klāsone I. (2005) Vizuālā stāsta nozīmība mākslas izglītībā. SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA,
IZGLĪTĪBA, Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2005.gada 25. un 26. februāris. –
Rēzekne, 69. – 75. lpp.
Klāsone I. (2004) Daži aspekti radošuma izpratnes veidošanā. Teorija un prakse skolotāju
izglītībā II. 1. daĜa Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga: RPIVA, 189. – 193.
lpp.
Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi): Projekti:
2010 - Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātajā Ministru kabineta (MK) noteikumu
projektā „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma
1.2.2.1.5.apakšaktivitātē „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākĜos"" īstenošanā – Vizuālā māksla;
2010 - Eiropas Sociālā Fonda atbalstītā projektā „UBUS/ Unity of the Balts Under the Sun”LLII – 078, projekta koordinatore;
2006.- 2007 Eiropas Sociālā Fonda atbalstītā projektā „Karjeras izvēles iespējas mākslā un
mūzikā „ līguma Nr. 2006/0131/VPD/ESF/PIAA/05/APK/3.3.7.2./0124/0303
2006. – 2007 – Eiropas Sociālā Fonda atbalstītā projektā „ Tālākizglītība e-kursa
„Datordizains
IT
speciālistiem
izstrāde
un
aprobācija”
līguma
Nr.
VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.4.2./0110/0094
2007 – Eiropas Sociālā Fonda atbalstītā projektā „Liepājas Pedagoăijas akadēmijas
Informācijas Tehnoloăiju studiju programmas kvalifikācijas prakse” Finansēšanas līgums
Nr:2007/0035/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0046/0094
2007 - Eiropas Sociālā Fonda atbalstītā projektā „Liepājas Pedagoăijas akadēmijas
Datordizaina studiju programmas kvalifikācijas prakse”
Finansēšanas līgums
Nr:VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0047/0094
2005.-2006 - Eiropas Sociālā Fonda atbalstītā projektā „ Sociālās atstumtības riskam pakĜauto
ăimeĦu Sociālās rehabilitācijas centra un programmu izveide VaiĦodes internātpamatskolā”
līgums : VPD1/ESF/NVA/04/GS3.3.5.2/0001/0008/17
Valodu prasmes: latviešu pārvaldu brīvi, angĜu un krievu valodu pārvaldu sarunvalodas līmenī

2010. gada 27.septembrī

/Inta Klāsone/

DIĀNA LAIVENIECE
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimusi 1964. gada 21. aprīlī Liepājā
ZiĦas par dzīves vietu un darba vietu:
Dzīves vietas adrese: Liepāja LV 3401, Graudu iela 43 – 65, tel. 63422340, 29769476
amats: Liepājas Universitātes Latviešu valodas katedras asociētā profesore un katedras
vadītāja
darba vietas adrese: Liepāja LV 3401, Kūrmājas prospektā 13; tel. 63483783; fakss
(371) 63483779
e-pasta adreses: diana.laiveniece@liepu.lv vai diantra@gmail.com
Akadēmiskā un profesionālā izglītība:
2004. g. aizstāvēts promocijas darbs “Latviešu (dzimtās) valodas mācību modelis
pusaudžu vecuma skolēniem” LU Pedagoăijas zinātĦu Promocijas padomē; iegūts
pedagoăijas zinātĦu doktora grāds (Dr. paed.) skolas pedagoăijas apakšnozarē
1999. g. LPA aizstāvēts maăistra darbs latviešu valodas metodikas vēsturē un iegūts
pedagoăijas maăistra grāds (Mg. paed)
No 1983. g. līdz 1987. g. studijas V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskajā institūtā
latviešu valodas un literatūras specialitātē, iegūta latviešu valodas un literatūras
skolotāja kvalifikācija
Profesionālā darbība (pēdējie 6 gadi):
Kopš 2008. g. 11. novembra ievēlēta asociētā profesora amatā valodniecības nozares
lietišėās valodniecības apakšnozarē
2008. – 2010. LiepU Latviešu valodas katedras vadītāja
Kopš 2007. g. 15. septembra LPA Latviešu valodas katedras vadītājas p. i.
Kopš 2005. g. 1. septembra docente LPA Latviešu valodas katedrā
Kopš 2007. g. profesionālās augstākā izglītības maăistra studiju programmas “Valodas,
literatūras un kultūras didaktika” (iepriekš – “Lingvodidaktika”) direktore
Kopš 2006. g. pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
“Biroja administrēšana” direktore
2003. – 2007. otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
“Latviešu valodas un literatūras skolotājs” direktore
2002. – 2006. otrā līmeĦa profesionālās augstākās tālākizglītības studiju programmas
“Pamatizglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs” direktore
Akadēmiskie kursi: Zinātnes valoda, Komunikācijas teorija; Lietišėo rakstu kultūra;
Akadēmiskā rakstīšana; Mūsdienu latviešu valoda; Latviešu valodas kultūra; Latviešu valodas
mācību metodika; Lingvodidaktika; Latviešu valodas kā svešvalodas mācību metodika;
Latviešu valodas metodikas vēsture; Klasvadība u.c.
Zinātniskās darbības jomas: lingvodidaktika; latviešu valodas metodikas attīstības vēsture;
mūsdienu latviešu valodas mācību saturs; valodas kultūra; zinātnes valoda
Darbība projektos:
1. Eiropas sociālā fonda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma
1.2.2.1.5. apakšaktivitātes “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākĜos” projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākĜos” (Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)
pedagogu profesionālās pilnveides programmas “Latviešu valoda 5. – 6. klasē” vadītāja (no
2010.)

2. Eiropas
sociālā
fonda
projekta
2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003003
“Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana” (Vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/
003) darba grupas locekle (no 2010.)
3. Eiropas sociālā fonda projekta „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai”
(Vienošanās Nr. 2008/0003/1DP/1.2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/002) aktivitātes Nr. 3 “Mācību un
metodisko līdzekĜu izveide latviešu valodā un literatūrā” autoru grupas vadītāja (no 2010.)
4. Eiropas kopienas EQUAL projekta “Soli pa solim” Liepājas rajona komponentes valodas
apguves metodikas darba grupas locekle (2005. – 2006.), no 2006. g. 1. jūlija līdz 2007. g.
30. jūnijam – valodas apguves metodikas darba grupas vadītāja
5. IZM ISEC projekta “Latviešu (dzimtās) valodas mācību līdzekĜu vēlamās kvalitātes
raksturojums pamatskolas 4. – 6. klasē” darba grupas vadītāja (2005.)
6. IZM ISEC projektā “Latviešu valodas mūsdienīga apguve skolā: teorija un prakse”
Kurzemes novada koordinatore (1998. – 2000.)
7. IZM ISEC pētījuma “Mācību un pārbaudes darbi latviešu valodā” darba grupas vadītāja
(1996. – 1998.)
Lekcijas ārvalstu augstskolās:
Vīnes Universitātes Skandināvistikas nodaĜas studentiem novadīts nodarbību kurss “Latviešu
valoda II” (48 stundas) (Austrija, 2008. gada 7. – 30. aprīlis)
PoznaĦas Adama Mickeviča Universitātes Baltistikas nodaĜas studentiem nolasītas lekcijas
“Latviešu izglītības sistēma un valsts valodas apguve” un “Latviešu valoda kā mācību
priekšmets skolā” (Polija, 2007. gada 9. marts)
Prasmes: svešvalodu (krievu un vācu) zināšanas; prasme strādāt ar datoru (programmas:
“Microsoft Word”; “Microsoft Excel”; “Microsoft PowerPoint”); e-studiju vides “Blackboard
Learning System MLTM” instruktore; e-studiju vides “Moodle” instruktore; B kategorijas
autovadītāja apliecība (1997.)
Kvalifikācijas pilnveide (pēdējie 6 gadi):
1. Profesionāla e-studiju metožu un tehnoloăiju izmantošana studiju procesā (RTU 2007. g.
14. apr. – 8. dec., apliecība TA Nr. 4050, 4 KRP, ESF projekta Nr. 2006/0063/VPD1/
ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0051/0007)
2. Praxisseminar zu Fragen der Projektarbeit mit Migranten/ Auswandern (Bildungswerk der
Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommern/ Deutschland – 2006. g. maijs)
3. Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide/ Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/
Izglītības darba vadība (LU – 2005. g. sept. – 2006. g. febr.)
4. e-studiju didaktika (LPA Reăionālais Tālmācības centrs – I līmenis 2003.; II līmenis
2004.)
Profesionālie sasniegumi:
• LPA Gada balva sociālajās un izglītības zinātnēs (2006.)
• LPA atzinības raksts par ieguldījumu latviešu valodas metodikas attīstībā (2003.)
• Profesora Luda BērziĦa prēmija par monogrāfiju “Valodas mācības pusaudzim” (2003.)
• Kanādas, Toronto un Hamiltonas Daugavas Vanadžu kopas atzinības raksts Latvijas
pedagogu un augstskolu mācībspēku – mācību grāmatu un palīglīdzekĜu autoru konkursā
par nozīmīgu devumu izglītības attīstībā (par mācību līdzekĜa “Darbs dara darītāju”
manuskriptu) (2000.)
Sabiedriskā darbība:
Kopš 2009. gada jūnija LiepU Senāta locekle
Kopš 2009. gada jūnija LiepU Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietniece

Kopš 2008. gada aprīĜa LPA Humanitārās fakultātes domes priekšsēdētāja
Kopš 1998. gada LPA Satversmes locekle, kopš 2005. gada LPA Satversmes sekretāre (līdz
2009. gadam)
Publikācijas (pēdējie 6 gadi):
Metodiskie ieteikumi latviešu valodas apguvei (bez starpniekvalodas) I līmenis. Autori: Vineta
Ernstsone, Daiga Joma, Diāna Laiveniece, Linda Lauze, Ineta Stadgale. Liepāja, 2006. 138
lpp.
Laiveniece, Diāna. Latviešu valodas mācību saturs vidusskolā – esošais un nepieciešamais.
Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums 12. Liepāja : LiePA, 2007, 183.–190. lpp.
Laiveniece, Diāna. Teksta definīciju varianti lingvistiskajā literatūrā un latviešu valodas
mācību grāmatās. Filologija, 15. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2010, 83.–90. lpp.
Laiveniece, Diāna. Teksta sintakses un tekstveides jautājumi latviešu valodas mācību
līdzekĜos: 20. gadsimta 60.–80. gadi. Vārds un tā pētīšanas aspekti : rakstu krājums 13 (1).
Liepāja : LiePA, 2009, 98.–112. lpp.
Laiveniece, Diāna. Dzimtās valodas mācību modeĜa darbības produktivitātes pārbaudes norise
un rezultāti. Valodu apguve : problēmas un perspektīva IV. Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja
: LiePa, 2005, 54. – 61. lpp.
Laiveniece, Diāna. Gustavs Braže – pirmais latviešu rakstu darbu metodikas autors. Letonikas
otrais kongress. Kurzemes novada kultūrvēsturiskais mantojums, tā izpēte un saglabāšana.
Liepāja : Liepājas Universitāte, 2008, 83.–94. lpp.
Laiveniece, Diāna. Iespējas skolotāju sagatavošanai darbam ar latviešu valodas kā svešvalodas
apguvējiem. Konferences “Imigrantu integrācijas aspekti Latvijas sociāli ekonomiskajā vidē”
rakstu krājums. Liepāja, 2007, 60.–66. lpp.
Laiveniece, Diāna. Latviešu (dzimtā) valoda kā mācību priekšmets: atskats uz meklējumu un
pārmaiĦu ceĜu 15 gadu garumā (1991 – 2006). Latviešu valoda 15 neatkarības gados :
lingvistiskā situācija, attieksme, procesi, tendences. Rīga : Zinātne, 2007, 349. – 369., 549.–
550. lpp.
Laiveniece, Diāna. Latviešu valodas mācību vēsture: pētījumi par latviešu valodas mācību
grāmatām (skolu gramatikām) un mācību līdzekĜiem. Latviešu valoda – pastāvīgā un mainīgā :
Valsts valodas komisijas raksti, 3. sēj. Rīga : Valsts valodas komisija, 2007, 158.–178. lpp.
Laiveniece, Diāna. Mācīties domāt, lai varētu, spētu un prastu, jeb Eseja par mūsdienu
latviešu valodas skolotāja profesionālās kompetences attīstību. Skolotāja Almanahs, 2006, Nr.
1. (5.), 7.–10. lpp.
Laiveniece, Diāna. Par kādu modes lietu latviešu valodā. Valodas prakse : vērojumi un
ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums Nr. 1.Atb. red. Sarmīe LegzdiĦa. Rīga : LU
Akadēmiskais apgāds, 2005, 65.–70. lpp.
Laiveniece, Diāna. Par “neērtiem” tekstiem latviešu valodas mācību grāmatās. Valodu apguve
: problēmas un perspektīva V. Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja : LiePA, 2006, 101.–106.
lpp.
Laiveniece, Diāna. Par un ap prievārdu “dēĜ”. Valodas prakse : vērojumi un ieteikumi.
Populārzinātnisku rakstu krājums Nr. 3. Atb. red. Gunta Smiltniece. Rīga : LU Akadēmiskais
apgāds, 2007, 69.–79. lpp.
Laiveniece, Diāna. Reportāža no notikuma vietas: priedēkĜa -ie aktualizēšanās 21. gadsimta
sākuma latviešu valodā. Valodas prakse : vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu
krājums Nr. 4. Atb. red. Linda Lauze. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 53.–61. lpp.
Laiveniece, Diāna. Teksts kā mācību satura un valodas integrācijas nodrošinātājs dzimtās
valodas mācību procesā. Tagad, 2006, Nr. 3, 4.–9. lpp.

Laiveniece, Diāna. Valodas kultūra studentu interpretācijā jeb Eseja par valodas vērtības
apziĦu. Valodas prakse : vērojumi un ieteikumi. Populārzinātnisku rakstu krājums Nr. 2. Atb.
red. Sarmīte LegzdiĦa. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2006, 5.–23. lpp.
Laiveniece, Diāna. Valodas un runas nošėīruma aktualizācija mūsdienu latviešu
lingvodidaktikā. Tagad, 2009, Nr. 1, 2.–7. lpp.
Mācību literatūra:
Bikše, Kaspars, Laiveniece, Diāna. Latviešu valoda vidusskolai. I daĜa : mācību grāmata.
Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 183 lpp.
Bikše, Kaspars, Laiveniece, Diāna. Latviešu valoda vidusskolai. I daĜa : uzdevumu un tekstu
grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 134 lpp.
Bikše, Kaspars, Laiveniece, Diāna. Latviešu valoda vidusskolai. II daĜa : mācību grāmata.
Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. 231 lpp.
Bikše, Kaspars, Laiveniece, Diāna. Latviešu valoda vidusskolai. II daĜa : uzdevumu un tekstu
grāmata. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. 184 lpp.
Laiveniece, Diāna. Darbs dara darītāju : III daĜa. Rīga : RaKa, 2007. 164 lpp.
Zusina Sandra, Laiveniece Diāna. Valodas pasaule. Latviešu valoda 4. klasei : darba lapas.
Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
Zusina Sandra, Laiveniece Diāna. Valodas pasaule. Latviešu valoda 4. klasei : mācību
grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 140 lpp.
Zusina Sandra, Laiveniece Diāna. Valodas pasaule. Latviešu valoda 4. klasei : tekstu grāmata.
Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 125 lpp.
Konferenču aktivitāte (2000 – 2010)
20 starptautisku zinātnisku konferenču referente
7 metodisku konferenču un semināru referente
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DAINA LIEĂENIECE
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
ZiĦas par dzīves
vietu:
ZiĦas par darba
vietu:
Profesionālā un
akadēmiskā izglītība:
Zinātniskais grāds:

1940
Klaipēdas 130-27, Liepāja, LV-3416, 2 9937748,
daina.liegeniece@liepu.lv
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14 , Liepāja, LV – 3401, 6 34077 81,
daina.liegeniece@liepu.lv, 6 3424223
1959 – 1964 P.Stučkas Latvijas Valsts universitāte filologs, angĜu
valodas skolotājs.
1997 Dr.habil.paed., Latvijas Valsts Universitāte
1992 Dr.paed., Latvijas Valsts Universitāte
1976 pedagoăijas zinātĦu kandidāts, Latvijas Valsts Universitāte

Papildus izglītība:

2008 „Jaunākās PR teorijas un prakses tendences Latvijā un
Eiropā”, organizators: Liepājas Universitāte (sertifikāts)
1997 – 1998 Kolumbijas Universitātes (ASV) Skolotāju koledža
(tālmācības kurss)

Profesionālā
darbība:

1998 līdz šim brīdim, Liepājas Universitāte, profesore (docējamie
kursi: Pirmsskolas pedagoăija, Izglītības filozofija, Sociālā
psiholoăija, Gerontoloăija, Etnopsiholoăija, Socializācijas pamati).

Zinātniskā darbība:

Pedagoăijas nozare, pirmsskolas pedagoăijas apakšnozare, pieaugušo
izglītība, gerontoloăija.
Pāreja no pirmsskolas uz sākumskolu kā pedagoăiska un sociāli
pedagoăiska problēma - LZP finansētā granta pētījumu grupas
vadītāja (2008.-2009.g.31.XII).
Mijiedarbība ar pedagogu kā vecākā pirmsskolas vecuma bērnu
attīstības veicinātāja – LZP finansētā granta pētījumu grupas vadītāja
(2003. – 2008.).
ES projekts „Profesijās – „Mazumtirdzniecības komercdarbinieks”,
„Sekretārs”, „Saimniecības vadītājs” (Nr.
2006/0197/VPDI/ESF/PIAA/06/APK/ 3.2.1./0002/0108 (izpildītājs
padomdevējs programmu un mācību līdzekĜu izstrādē).
IZM projekts (2008/IZM/01) Konstruktīva uzvedība kā pašregulācijas
līdzeklis mācību sasniegumu pilnveidē. (2008.g. projekta vadītāja)
Etnokomunikatīvās kompetences attīstība multikulturālā vidē (2001. –
2002.g.) (līdzdalība LU projektā, ko finansē LZP, vad. Dr.habil.psych.
M.Vidnere).
Kā palīdzēt bērniem (5-7g.) veidot savu identitāti (1997.-2000.) (LZP
finansētās granta pētījumu grupas vadītāja).
Kā palīdzēt pirmsskolas vecuma bērnam (5-6g.) kĜūt par pētnieku un
motivēt savu darbību (1993.-1997.) (LZP finansētās granta pētījumu
grupas vadītāja).
Pirmsskolēna personības veidošana (1991.- 1993.) (LZP finansētās granta
pētījumu grupas vadītāja).

2004 lekciju kurss Pieaugušo izglītībā (Androgoăijā) ViĜĦas
Pedagoăiskā Universitāte.
1999 lekciju kurss Gerontoloăijā Skipera Klementa v.n. Pedagoăiskajā
augstskolā Olborgā (Dānija)
2008 projekta IZM/2008/01 „Konstruktīva uzvedība kā
pašregulācijas līdzeklis mācību sasniegumu pilnveidē” ietvaros
darba seminārs Bergenas Universitātes Skolotāju koledžā (Novēăija)
Publikācijas:
Kopējais publikāciju skaits – 80
Zinātnisko publikāciju skaits – 39
Monogrāfijas – 4
1.Lieăeniece D. Речь педагога как мотивирующий фактор
деятельности дошкольников // Pedagogika: Mokslo darbai. Nr.71,
2004. – Vilnius: Vilnaus pedagoginis universitetas, 2004. - 47.51.lpp.
2. Lieăeniece D. Ž.Piažē un ě.Vigotska viedokĜi par bērna valodas un
domāšanas attīstību // Valodu apguve: problēmas un perspektīva 3.
Zinātnisko rakstu krājums. Liepājas Pedagoăijas akadēmija. - Liepāja
: LiePA, 2004. – 7.-13.lpp.
3. Lieăeniece D. Ētisko vērtību veidošanās iespējas vecākajā
pirmsskolas periodā // Teorija un prakse skolotāju izglītībā.
Starptautiska zinātniska konference II. - Rīga : RPIVA, 2004. - 126.134.lpp.
4. Lieăeniece D. Bērna un pedagoga „vienpriekšmeta darbība” pasaku
uztverē // Teorija un prakse skolotāju izglītībā. Starptautiska
zinātniska konference II. - Rīga : RPIVA, 2004. - 115.- 120.lpp.
5. Lieăeniece D. Slēptā programma ''("Hidden Curriculum") skolotāju
mijiedarbībā ar audzēkni // Sabiedrība, integrācija, izglītība.
Starptautiska zinātniska konference. - Rēzekne : RA izdevniecība,
2005. - 85.-89.lpp.
6. Lieăeniece D. Some aspects of holistic approach to education of 5-7
year old child // Teacher Education. Research Works 4. - Šiauliai :
ŠU, 2005. - 114.- 119.lpp. ISSN 1822-199X.
7. Lieăeniece D. Veseluma pieeja valodas attīstībā: problēmas un
risinājumi // Valodu apguve: problēmas un perspektīva 4. Zinātnisko
rakstu krājums. - Liepāja : LiePA, 2005. - 6.-8.lpp.
8. Lieăeniece D. Kopveseluma pieeja pirmsskolas vecuma bērna
kognitīvās attīstības izpratnē saistībā ar valodas un runas apguvi //
Valodu apguve: problēmas un perspektīva 5. Zinātnisko rakstu
krājums. - Liepāja : LiePa, 2006. - 290.- 299.lpp. ISSN 1407-9739.
9. Lieăeniece D. Dažādas pieejas 5 - 8 gadus veca bērna pašmotivētās
prosociālās uzvedības attīstībā // Sabiedrība, integrācija, izglītība.
Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. - Rēzekne : RA
Izdevniecība, 2007. - 192.-201.lpp.
10. Lieăeniece D. Holistic approach to understanding behaviour
problems of 6 - 10 year old children // Changing education in a
changing society / ATEE Spring University. - Klaipeda : Klaipeda
University, 2007. - 146.-153.lpp.

11. Lieăeniece D. Bērnu uzvedības problēmu klasifikācijas sistēmas
un terminoloăija to raksturošanai ASV un Anglijā veiktajos pētījumos
// Valodu apguve: problēmas un perspektīva 6. Zinātnisko rakstu
krājums veltīts starpkultūru dialogu gadam. Liepāja : LiePA, 2008. 35.-43.lpp. ISSN 1407-9739.
12. Lieăeniece D. Viedoklis par kreativitāti „iekĜaujošās” pedagoăijas
skatījumā // Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskas
zinātniskās konferences materiāli. - Rēzekne : RA Izdevniecība, 2008.
- 206.-212.lpp.
13. Lieăeniece D. Bērnu destruktīvas uzvedības cēloĦi: rietumos
veikto pētījumu analīze // Latvijas universitātes 67.konferences rakstu
krājums „Pedagoăija un skolotāju izglītība”. Rīga: LU, 2010.
Publikācijas citos starptautiski recenzētos izdevumos
1. Lieăeniece D. " Slēptās programmas ''("Hidden Curriculum") daži
metodoloăiskie aspekti // Pedagoăija: teorija un prakse III. Rakstu
krājums. Liepāja : LiePA, 2005. - 154.- 157.lpp. ISSN 1407-9143.
2. Lieăeniece D. Brīvība un vajadzība pēc varas konstruktīvas
disciplīnas nodrošināšanai klasē // Pedagoăija: teorija un prakse IV.
Rakstu krājums. - Liepāja : LiePa, 2006. - 191.- 196.lpp. ISSN 14079143.
3. Lieăeniece D. Dažādas pieejas kreatīvas individualitātes izpratnē un
attīstībā // Pedagoăija: teorija un prakse V. Rakstu krājums. - Liepāja
: LiePa, 2007. - 6.- 13.lpp. ISSN 1407-9143.
Metodiskie materiāli
1. Lieăeniece D. Daži gerontopsiholoăijas aspekti un sociālā
darbinieka iespējamā palīdzība vecajam cilvēkam // Sociālā darba
speciālistu rokasgrāmata. - Liepāja : LiePA, 2007. - 272.- 292.lpp.
ISSN 978-9984-821-11-5.
Tēzes starptautiskās zinātniskās konferencēs
1. Lieăeniece D. Holistic approach to understanding sustainable
perspectives on the transition from preschool to school // Daugavpils
Universitātes 50. Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. –
Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2008. -79.lpp.
Publikācijas pedagoăiskos žurnālos
1. Lieăeniece D. Pāreja no pirmsskolas uz sākumskolu. Pētījuma
analīze // Skolotājs. - Nr.6 (2008), 6.-13.lpp. ISSN 1407-1045.
1. Lieăeniece D. Pasaules robežas ir dvēseles robežas // Laikmets un
personība 11. Rakstu krājums. Sast. un lit. red. R.CimdiĦa. - Rīga :
RaKa, 2009. - 260.- 261.lpp.

Pieredze

ŠauĜu universitātes zinātnisko rakstu pedagoăijā ikgadēja recenzēšana
no 2001.gada.
RPIVA Zinātniskie raksti IV sējums (2004)

starptautiski
recenzētu rakstu
krājumu
recenzēšanā:

RPIVA Starptautiski recenzēts zinātnisko rakstu krājums „Radoša
personība, IV” (2006).
RPIVA. SIGNUM TEMPORIS / LAIKA ZĪMES Journal of
Pedagogy and Psychology (Volume 2, Number 1, September, 2009)
RPIVA. SIGNUM TEMPORIS / LAIKA ZĪMES Journal of
Pedagogy and Psychology (Volume 3, Number 1, 2010)
LiepU Starptautiski recenzēts zinātnisko rakstu krājums „Valodu
apguve: problēmas un perspektīva”(2000.-2010.g.)
LiepU Starptautiski recenzēts zinātnisko rakstu krājums „Sociālā
pedagoăija: izglītības un sociālās vides mijiedarbības sociāli
pedagoăiskais aspekts” (2007. un 2009.g.)

Apbalvojumi:

Liepājas Universitātes atzinības raksts „Par ieguldījumu augstskolas
attīstībā”. (2009)
Liepājas Universitātes atzinības raksts „Par ieguldījumu pedagoăijas
nozares pētniecisko projektu vadīšanā”. (2008)
Ierakstīta LPA Goda grāmatā. (2004)
Luda BērziĦa konkursa laureāte (zinātnieka diploms). (1999)
Latvijas republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas Atzinības raksts.
(1998)
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ANITA LĪDAKA
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Personas dati:
Dzimšanas gads: 29.07.1948.
Kontaktadrese: O.Kalpaka 109 – 28, Liepāja, LV – 3417
ZiĦas par darba vietu:
Liepājas Universitāte, Lielā ielā 14, Liepāja, LV – 3400
E-pasts: anita.lidaka@liepu.lv ; anitalidaka@inbox.lv
Izglītība:
1993 -1998 – LU PPI doktorantūra /ped.doktors/
1992 -1993.- LU svešvalodu fakultāte, maăistrantūra/ped.maăistrs/
1980–1985 V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts /pamatskolas skolotājs/
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
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 2009 – Liepājas Universitātes Izglītības zinātĦu institūta direktore, Vispārīgās
pedagoăijas katedras profesore,
2008 - 2010- SW-VirCamp (Social Work - Virtual
nr. 142767-LLP-1-2008-1-NO-ERASMUS-EVC, eksperte

Campus),

projekta

No 2008 – 2009 - Liepājas Universitātes Izglītības zinātĦu institūta direktore, Senāta
Akadēmiskās komisijas vadītāja, Pedagoăijas katedras asociētā profesore
No 2007 – 2008 – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Izglītības zinātĦu institūta direktore,
Senāta Akadēmiskās komisijas vadītāja, Pedagoăijas katedras asociētā profesore
No 2003- 2007 - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Pedagoăijas katedras vadītāja, asociētā
profesore, Senāta locekle
No 1998- 2003 - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Senāta locekle, Pedagoăijas un
psiholoăijas katedras vadītāja, docente
1996- 1998 - LPA Pedagoăijas un psiholoăijas katedras vadītāja, lektore
1992- 1996 – lektore Sākumskolas pedagoăijas katedrā
1990- 1992 – vecākā pasniedzēja Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Audzināšanas teorija un metodika
Pedagoăiskā meistarība
Apdāvinātu bērnu atpazīšana
Vērtībizglītība
Drāma kā pedagoăiska metode
Vērtībizglītība sociālā darba praksē

Socializācija: teorija un prakse
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
Zinātnes nozare – pedagoăija. Tēma “Vērtībizglītība, tās realizācijas iespējas”.
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
1. Bethere D., Lidaka A. Assuring educational continyity on macro system level//
Problems of Education in the 21st Century. Education Policy. Management and
Quality.Volume 12.- Lithuania, Siauliai: IndexCopernicus Journal Astract, 2009.
2. Līdaka A. Vērtībizglītība sociālā darba praksē// Mācību līdzeklis sociālā darba
speciālistiem. Izstrādāts ESF grantu shēmas projekta „Sociālā darba organizatoru
izglītošana
Saldus
un
Kuldīgas
rajona
pašvaldībām”
līguma
Nr.2005/6/VD1/ESF/NVA/04/GS/3.3.4./001/003 ietvaros- Liepāja: LiePA, 2008.- 114.158.lpp.
3. Līdaka A. Vērtības – personības veidošanās procesa nozīmīgs aspekts// Rokasgrāmata
sociālā darba speciālistiem. Izstrādāta ESF grantu shēmas projekta „Sociālo
rehabilitētāju
izglītošana
Kurzemes
reăiona
pašvaldībām”
līg.
Nr.
2005/7/VPD/ESF/NVA/04/GS/3.3.4./0001/0015 ietvaros- Liepāja: LiePA, -33.-44.lpp.
4. Lidaka A. Two approaches to moral education//Acta Pericemonologica rerum
ambientum. Debrecina. Papers in Environmental Studies. Tomus 2.- pp.39-48.
5. Lidaka A. Two approaches to moral education// 5-th International JTET Conference.
Abstracts. – Department of Applied Ecology University of Debrecen, Hungary, 2007.pp.18- 19.
6. Lidaka A. Werteerziehung: Proleme und Moglichkeiten// International Academy for the
Humanization of Education. Die Qualitat von Lehre und Unterricht vor neuen
Herausforderungen. Kompetenzen – Standards – Module. – pp.273-281
7. Lidaka A. Values in the school practice// Changing education in a changing society.
ATEE. Spring University 2007, 2.- Klaipeda University Lithuania, 2007.- pp.127- 135.
8. Līdaka A. Ieteikumi vērtībizglītības realizācijai. I - Liepāja: LiePA, 2007.- 63 lpp.
9. Līdaka A. Vērtībizglītības realizācija: problēmas un iespējas// Sabiedrība, integrācija,
izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli.- Rēzekne: RA Izdevniecība,
2007.- 201.- 208.lpp.
10. Lidaka A. Realization of the Values Education//Education for Democrasy as a Part of
Education for Sustainable Development. 4th International Journal of Teacher Education
and Training Conference: Post-Conference-Book.-Helsinki, 2007.- p.p.287-296.
11. Līdaka A. Vērtībizglītības realizācija: nozīmīgs personības veidošanos ietekmējošs
faktors// Pedagoăija: teorija un prakse. Rakstu krājums IV.- Liepāja: LiePA, 2006.180.- 190.lpp.
12. Līdaka A. Vērtību aktualizēšana pedagoăiskajā procesā// Teorija praksei mūsdienu
sabiedrības izglītībā. III Starptautiskā zinātniskā konference. Zinātniskie raksti.
Konferences referāti.- Rīga: RPIVA ULME, 2006.- 283.-293.lpp.
13. Lidaka A. Realization of the Values Education: Problems and Solutions in the
Teachers` Training Process// The 4-th International Journal of Teacher Education and
Training Conference Education for Democrasy as a Part of Education for Sustainable
Development. Sustainable development, culture and education. Conference guide. –
University of Helsinki, 2006. – pp.53-54.
14. Līdaka A. Skolotāja loma vērtībizglītības realizācijā// Pedagoăija: teorija un prakse.
Rakstu krājums III.- Liepāja: LiePA, 2005.- 183.- 188.lpp.
15. Līdaka A. Vērtībizglītība un tās realizāciju ietekmējošie faktori/ Skolotājs.- 3(51)2005.- 39.- 45.lpp.

16. Līdaka A. Vērtībizglītības realizāciju ietekmējošie faktori// Valodas apguve: problēmas
un perspektīva IV. Zinātnisko rakstu krājums.- Liepāja: LiePA, 2005.- 62.-66.lpp.
Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Projekti:
2010- Lithuanian Centre for Quality Assessment in Higher Education starptautiskā
eksperte visu līmeĦu sociālā darba studiju programmu izvērtēšanā
2008 - 2010- SW-VirCamp (Social Work - Virtual
nr. 142767-LLP-1-2008-1-NO-ERASMUS-EVC, eksperte

Campus),

projekta

2008- Islandes Universitātes un NordForsk projekts „Capacity Building for
Ph.D.Supervisors in Educational and Learning Research”
2008- Stratēăiskās analīzes komisijas Izglītības pētījuma „Pirmsskola kā pamats
sabiedrības attīstībai” pētniece
2007- Augstskolu mācībspēku tālākizglītības darbseminārs ESF līdzfinansētā projekta
„Latvijas pedagoăisko augstskolu mācībspēku profesionālo kompetenču pilnveide
zinātniskās
pētniecības
jomā”
ietvaros
(projekta
Nr.VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0151/0164)
2006- Lithuanian Centre for Quality Assessment in Higher Education starptautiskā
eksperte visu līmeĦu sociālā darba studiju programmu izvērtēšanā
2005-2007- Projekta „Vereinbarungsnummer: 225744-CP-1-2005-1-DE-LINGUA-L1”
(projekta vadītājs Vestfalenas koledža Paderbornā) dalībniece
2006-2007- ESF un Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aăentūras projekta
„Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla un nodrošinājuma izveide” dalībniece
Līg.Nr.2006/0129/VPDI/PIAA/06/NP/3.2.5.1./0001/0001/0504
2006- ESF projekta „Liepājas Jūrniecības koledžas pedagogu kompetenču paaugstināšana
mācību metodoloăijā un informāciju tehnoloăiju jomā” eksperte
Līg. Nr.2006/0040/VPDI/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0002/0216
2005-2008- Eiropas Sociālā fonda grantu shēmas „Sociālā darba speciālistu
apmācības”projekta „Sociālo rehabilitētāju izglītošana Kurzemes reăiona pašvaldībām”
eksperteLīg. Nr. 2005/7/VPD/ESF/NVA/04/GS/3.3.4./0001/0015
2005- UNESCO, Association for Living Values Education (ALIVE) Ninth International
LVEP Train-the-Trainer Workshop, Global Retreat Centre, Oxford, UK
2005- Foundation Oldenzaal – Letland projekta „Curriculumm for education for counselors in
the care for people with a mental retardation. In basis and secondary professional education”
eksperte
2004- Socrates/Comenius 2.1.contact seminar on ICT/Resources for Learner Centred
Learning in Reykjavik, Iceland dalībniece
No 2006- The International Academy for the Humanization of Education, elected
corresponding member
No 2007- BBCC National Coordinator

2010.gada 27.septembrī
/Anita Līdaka/

LINDA MACKEVIČA
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati: : Dzimusi 1964. gada 25. jūnijā, Liepājā
ZiĦas par

Dzīves vieta: Dzintaru ielā 40, Liepāja, LV - 3400, 29553461
Darba vieta: LiepU, Lielā ielā 14, Liepāja, LV - 3401, telefons: 34 22632,
fakss: 34 24223; e - mail: linda.mackevica@liepu.lv; http://www.lieppa.lv
Profesionālā un akadēmiskā izglītība:

1995. - 1999. Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas institūts,
doktorantūra, nozaru pedagoăija (mūzikas pedagoăija), promocijas darba
tēma “Mērėtiecīga mūzikas uztvere kā pirmsskolas vecuma bērnu
audzināšanas līdzeklis”.
1989. - 1994. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pirmsskolas un pamatskolas
pedagoăijas fakultāte; kvalifikācija – pirmsskolas skolotājs, pirmsskolas
mūzikas skolotājs, angĜu valodas skolotājs; specialitāte – pirmsskolas
pedagoăija un psiholoăija, angĜu valoda.
1979. - 1983. Liepājas Mūzikas koledža, klavieru nodaĜa, kvalifikācija –
mūzikas skolas pedagogs, koncertmeistars
Akadēmiskie un zinātniskie grādi:
Dr. paed., nozaru pedagoăija (mūzikas pedagoăija).
Piešėirts 1999. gadā, Latvijas Universitātes Habilitācijas un promocijas
padomē.
PROFESIONĀLĀ DARBĪBA
01.11.2009. – līdz šim laikam. LiepU Pedagoăijas un sociālā darba
fakultātes prodekāne, asociētā profesore;
01.09.2007. – līdz šim laikam. LiepU Izglītības ZinātĦu institūts, pētniece;
2000. - 2009. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Mūzikas katedras vadītāja,
asociētā profesore;
2000. - 2006. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Mūzikas katedras vadītāja,
docente;
Docējamie kursi: Mūzikas pedagoăija un psiholoăija, Klavierspēle
(iesācējiem un mūzikas skolotājiem), Mūzikas mācīšanas praktikums,
Zinātniskās pētniecības metodes pedagoăijā un mūzikā, Nozaru pedagoăija
(mūzikas pedagoăija), Mūzikas mācīšanas metodika, Organizāciju kultūra,
Pētniecība izglītībā, Karjeras izglītība.

1995. – 2000. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Mūzikas katedras asistente;
1983. -1991. Liepājas Mūzikas koledža, klavierspēles pedagogs.
AKADĒMISKĀ DARBĪBA
No 2006.10.10. – LiepU, asociētā profesore
2005. - līdz šim laikam. Otrā līmeĦa nepilna laika studiju programmas
„Skolotājs” direktore.
2003. – līdz šim laikam. LiepU, Pedagoăijas fakultātes Domes locekle;
2001. – 2009. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Senāta locekle;
2000. - 2009. LPA Mūzikas katedras vadītāja.
2000. - līdz šim laikam. LiepU Mūzikas katedras (tagad Nozaru pedagoăijas
katedras) zinātniski pētnieciskā darba vadītāja skolas pedagoăijas zinātnes
apakšnozarē, mūzikas pedagoăijā.
2000. – 2003. Otrās kvalifikācijas “Kristīgās mācības skolotājs”
programmas direktore.
1999. – 2001. LPA Satversmes sapulces locekle.
DARBĪBA PROJEKTOS
2009. - līdz šim laikam. Eksperte COMENIUS multilaterālajā starptautiskajā
projektā „Transitions and multilingualism – TRAM” (2009–2012). Projekta
koordinējošā institūcija: Elternverein Baden - Württenberg. Dalībvalstis:
Latvija, Nīderlande, Rumānija, Vācija, Zviedrija.
2010. – līdz šim laikam. Dalībniece ESF projektā „Profesionālajā izglītībā
iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences
paaugstināšana”. Projekta vienošanās Nr.
2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003.
2008.01. – 08. - Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas 3.2.7.1.
projekta “Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā”
eksperte, līgums Nr.
2005/0002/VPD1/ESF/PIAA/04/NP/3.2.7.1./0001/0001/0159.
2006. – 2007.04. – ES struktūrfondu Nacionālās programmas
3.2.7.1.projekta “Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības
sistēmā” aktivitātes 3.2. “Maăistra studiju programmas “Karjeras
konsultants” izveide” eksperte.
2005.09. – 2006.05. – ES struktūrfondu Nacionālās programmas
3.2.7.1.projekta “Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības
sistēmā” aktivitātes 1.1. “Skolotāju/profesionālās orientācijas praktiėu
apmācības pamatkursa un specializēto kursu izstrāde un rezultātu
prezentācija” eksperte.
2006.

2006. - 2008. 06. – starptautiska interdisciplināra projekta “The Occident
(About the Countries of the Declining Sun)” koordinatre (LPA,
Hildesheimas Universitāte (Vācija), Vologdas Valsts Pedagoăiskā
Universitāte (Krievija)).
2005. – 2008. – ERASMUS IP starptautiskā projekta “NEPME - Jaunas
perspektīvas mūzikas izglītībā” vadītāja (LPA, Vekšo Universitāte (Zviedrija), Hildesheimas

Universitāte (Vācija)).

1999. – 2005. LPA koordinatore starptautiskajam projektam “Demokrātija
izglītībā” (LPA - Liepāja, Vaxjo – Zviedrija, Aalborga – Dānija).
2004. – 2005. - dalībniece ERASMUS Thematic Network “ERIC (European
Resources for Intercultural Communication)” sub -projektā “Music and
Education” (Vācija, Nīderlande, Malta, Latvija).
ZINĀTNISKĀS UN PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS PILNVEIDE
2005.09. – 2006.02. Augstskolu mācībspēku pedagoăiskās pilnveides kursi
„Inovācijas augstākās izglītības sistēmā. Izglītības darba vadība”. Ir
sertifikāts (Nr. 0882).
2005. gada novembris – Varšavas Universitāte un Profesionālās un
tālākizglītības nacionālais centrs (Polija), studiju vizīte.
2005. gada septembris – studiju vizīte Lielbritānijā – Bredfordas karjeras
izglītības centrs un Hudersfīldas Universitāte.
24.-26.05. 2004. Prof. Emeritus J. Moreno (ASV) seminārs „Attēlojot
mūziku, kas skan jūsos. Mūzika grupu terapijā un psihodrāmā”. Ir sertifikāts.
2004. gada 17. – 21. 05. – Somija (Karis), starptautisks seminārs “Active
Citizenship and Informal Lifelong Education”. Ir sertifikāts.
ZINĀTNISKĀS INTERESES
Pētnieciskā darba virzieni – izglītība un kultūra, mūzikas pedagoăija un
psiholoăija, salīdzinošā mūzikas pedagoăija, mūzikas mācību saturs un
metodes, klavierspēles mācību metodes.
PROFESIONĀLIE SASNIEGUMI
2005. – LPA Atzinības raksts par starptautiskās sadarbības veicināšanu.
PUBLIKĀCIJAS:
Kopējais publikāciju skaits – 23;
Zinātnisko publikāciju skaits – 15;
Metodisko publikāciju skaits – 8. (pēdējie 6 gadi):

Mackēviča L. Skolēnu attieksmes un intereses par mūziku sekmēšana muzikālās audzināšanas
procesā// Teorija un prakse skolotāju izglītībā II. Starptautiskā zinātniskā konference
2004.gada 5. - 6. aprīlis. - Rīga: RPIVA, 2004. - 105. - 110. lpp.
Mackēviča L. Vecāku un skolotāju atbalsts kā bērna muzikālās attīstības faktors//Pedagoăija:
teorija un prakse IV. Zinātnisko rakstu krājums. – Liepāja: LiePa, 2006. – 204. – 210. lpp.
Mackēviča L. Enăele L. Spēlēsim klavieres! Mācību līdzeklis iesācējiem klavierspēlē. Liepāja: LiePa, 2006., 120 lpp.
ERASMUS International Project „New Perspectives in Music Education”. Materials of
Intensive Courses//Summarization of the materials: I. Valce, L. Mackevica. – LiePa, 2006., 40
pg.
ERASMUS starptautiskā projekta „Jaunas perspektīvas mūzikas izglītībā” Intensīvo kursu
materiāli//Materiālus sagatavoja un apkopoja: I. Valce, L. Mackēviča. – LiePa, 2006., 32 lpp.

ERASMUS International Project „New Perspectives in Music Education”.
Repertoire//Summarization of the materials: P. Bygdeus, W. Loffler, I. Valce, L. Mackevica. –
LiePa, 2006., 127 pg.
Mackevica L., Blauzde O. Jazz, Pop and Rock Music in Latvia// ERASMUS International
Project „New Perspectives in Music Education”. Jazz, Pop, Rock Music in our Cultures.
Summarization of the materials: L. Mackevica. – LiePa, 2007., pg. 31 – 45., ISBN 978-9984754-99-4.
Mackevica L., Petrauska, N. Perspectives and Challenges of Adult Education Department at
Liepaja Academy of Pedagogy // PENR3L/PASCAL 28th – 30th May 2008. Conference
Proceedings.
ERASMUS International Project „New Perspectives in Music Education”. Summary of the
Materials 2006-2008. Summarization of the materials: L. Mackevica. – LiePa, 2008., 132 pg.
Mackēviča L. Organizāciju kultūra karjeras attīstības procesā// Karjeras attīstības atbalsts–
izglītība, konsultēšanas, pakalpojumi. – SIA Jelgavas tipogrāfija, 2008., 173 – 197. lpp.
Blauzde. O., Mackēviča L. Improvizācijas metode skolēna personības socializācijas
procesā//Skolotājs. – 3 (75) 2009., 42.-46. lpp.
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/Linda Mackeviča/

JEěENA MIHEJEVA
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 16.06.1950
Kontaktadrese: Sporta iela 10-1, Liepāja, LV3401
ZiĦas par darba vietu:
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401
E-pasts: jelena.mihejeva@liepu.lv
Izglītība:
1988.-1992. Sanktpēterburgas Valsts Pedagoăijas universitātes
aspirantūra psiholoăijā, iegūta psihiliga-pētnieka kvalifikācija
1971.-1975. A. Hercena ěeningradas Valsts Pedagoăijas institūts, iegūta psiholoăijas
pasniedzējas kvalifikācija
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
1994.-Dr. psych. Piešėirts Latvijas Universitāte Psiholoăijas zinātnes habilitācijas
un promocijas Padomē
1993.- Psiholoăijas zinātĦu kandidāte, Sanktpēterburgas Valsts Pedagoăijas
universitāte
Profesionālā darbība:
1994.- līdz šim brīdim Liepājas Universitates docente
1978.- 1994. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas pasniedzēja, lektore
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Saskarsmes psiholoăija - 2 KRP
Sociālā psiholoăija
- 2 KRP
Pedagoăiskā psiholoăija - 1 KRP
Metodoloăija un zinātniski
pētnieciskās metodes
psiholoăijā
- 1 KRP
Profesionālā saziĦa
- 2 KRP
Profesionālās pilnveides - 2 KRP
psiholoăija
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
Pētnieciskās darbības virzieni: saskarsmes psihologija un profesionālās pilnveides
psiholoăija
Dalība konferencēs un semināros ar referātiem:

o II. starptautiskajā konferencē “Valodu apguve: Problēmas un
perspektīvas”.Liepājā 2004.gadā
o III.starptautiskajā konferencē “Pedagoăija: teorija un prakse” Liepājā 2004.gadā
o Seminārā “Eksistenciālā pieredze grupā.Vēlme.Iespējas.Pienākums” Rīgā
2004.gadā
o III.starptautiskajā konferencē “Valodu apguve: Problēmas un
perspektīvas”Liepājā 2005.gadā
o Starptautiskajā seminārā “Psihoterapeitiskā runa”ViĜĦā 2006.gadā
o Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē “Psiholoăija, bizness un
sabiedrības sociālajā jomā:Mūsdienu aktuālās problēmas Rīgā 2006.gadā
o Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē Psiholoăijas aktualitātes
mūsdienu izglītībā Liepajā 2007.gadā
o Starptautiskajā seminarā “Garīguma psiholoăija” Klaipēdā 2008.gadā
o ХII starptautiskajā konferencē “Sabiedrība un kultūra” Liepājā 2009.gadā

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
Кризис профессионального самоопределения //Sabiedrība un kultūra.Zinātnisko
rakstu krājums.- Liepāja: LiePa.2010.
Personības trauksmes un pašvērtējuma saikne jauniešu vecumā// Psiholoăijas aktualitātes
mūsdienu izglītībā. Zinātnisko rakstu krājums.-Liepaja: LiePa 2008.60.-66.lpp.
Когнитивная сложность руководителя и бизнес //Psiholoăija, bizness un sabiedrības
sociālā sfēra: mūsdienu aktuālas problēmas.- Rīga 2006.44.-47.lpp.
Профессиональные ориентиры как определяющие активность педагога //
Pedagoăija: teorija un prakse.III zinātnisko rakstu krājums.-Liepāja:LiePa.2005.143.-149.lpp.
Психологические аспекты бизнеса в современной Латвии// Проблемы предпринимательской деятельности. Rīga, 2004. T.3 N1.c.43.-49.
Игра как средство усвоения языковой культуры// Valodu apguve: Problēmas un
perspektīvas.
Zinātnisko rakstu krājums.-Liepāja:LiePa 2004.390.-395.
Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Psiholoăijas Augstskolas vieslektore
Liepājas skolu psihologu apvienības locekle
LiepU Mazās akadēmijas lektore
Projekti:
LZP finansēts grants № 03.1017 “6-9 un 12 klases skolēnu matemātisko spēju
diagnosticēšana”
Valodu prasmes:
Latviešu- brīvi
Krievu - dzimtā valoda
AngĜu - ar vardnīcas palīdzību.
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ILZE MIĖELSONE
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 1965.gads
Kontaktadrese: Lielā iela 14, LiepU
E - pasts: ilze.mikelsone@liepu.lv
ZiĦas par darba vietu:
Pedagoăijas fakultāte
LiepU, Lielā iela 14
E-pasts: ilze.mikelsone@liepu.lv
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, zinātniskie grādi
LiepU asociētā profesore
LR zinātniskais grāds Dr. paed., pedagoăijas teorijas un vēstures apakšnozarē. Piešėirts
1996. gadā LU Pedagoăijas zinātnes habilitācijas un promocijas Padomē.
Profesionālā darbība:
2010 – līdz šim brīdim Liepājas Universitātes Pedagoăijas un sociālā darba fakultātes
dekāne
2007 – līdz šim brīdim Liepājas Universitātes Pedagoăijas fakultātes dekāne
2006 – līdz šim brīdim Liepājas Universitātes asociētā profesore
2000- 2006 - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas docente
1988- 2000 – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas pasniedzēja, lektore
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Pilna
un
nepilna
laika
bakalaura
studiju
programmās:
„Pieaugušo
izglītība”,„Androgoăija”, „Cilvēka dzīves cikli”, „Kooperatīvā mācīsānās”, „Kreativitātes
pedagoăiskie pamati”.
Maăistratūras studiju programmās: „Pieaugušo izglītība”, „Karjeras izglītība”, „Cilvēka
sasniegumu motivācijas sekmēšana”, „Kreativitātes psiholoăija”, „Sadarbības
pedagoăija” .
Doktorantūras studiju programmās: „Holistiskā pieeja izglītībā”, „Augstskolu didaktika”
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
Latvijas Zinātnes Padomes projekti:
2004. – 2010. „Mijiedarbība ar pedagogu kā vecākā pirmsskolas vecuma bērnu
pašapziĦas un personības attīstības veicinātāja”.
ES fondu projekti:

2007. Socrates programmas Eiropas komisijas un Eiropas sadarbības tīkla PASCAL
projekts „Meeting minds, sharing experiences, on economic and social capital
development in learning cities and regions”
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).
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
Микельсоне, И. Опыт разработки магистерских программ.// Высшее образование в
России. – Но.8, 2009.-134.-141.с. ISSN 0869 -3617
Mikelsone, I. Development of Higher Education in Latvia Within the Context of
Bologna Declaration. /Development of Universities in the Context of Internationalization
of Higher Education.-Novgorod, Russia, 2009. -39. - 50. c. (ISBN 978-5 – 98769 – 069 –
7)
Mikelsone, I. New developments in Educational Science Courses after Bologna. /The
International Academy for the Humanization of Education (IAHE), Hildesheim,
Germany, 2009. (iesniegts publicēšanai).
Mikelsone, I. Karjeras attīstība cilvēka dzīves ciklos./ Karjeras attīstības atbalsts.
Izglītība, konsultēšana, pakalpojumi. SIA Jelgavas tipogrāfija. 2008. – 9.- 40.lpp.
Mikelsone, I., OdiĦa I. In-service Courses as a Means of Regenerating
Teachers’Community. „Cooperative Learning in Multicultural Societies: Critical
Reflections. (2008) Turīnā, Itālija.
Mikelsone I.,Odina I. Social Inclusion: Problems and Solutions in Teacher Education in
Latvia.//Lifelong Learning in Europe, 2007. Nr.2. KVS Foundation, Finland. – 108. –
115.pp.
Miėelsone I. Karjeras attīstības iezīmes dažādos cilvēka dzīves ciklos (bērnība, pusaudžu
vecums, jaunība).//Skolotājs, 2007.Nr.3 (63).- 10.- 17.lpp.
Miėelsone I. Analysis of Experience of Designing the Professional Master Study
Programme “Career Counselling” in Latvia. // 4th International Silk Road Symposium. Tbilisi, 2007. – 124.-130.pp
Miėelsone I. Nosacījumi pieaugušo uzskatu un attieksmes pret bērnu veidošanai./
Pedagoăija: teorija un prakse. Zinātnisko rakstu krājums IV.– Liepāja: LiePa, 2006.-222.229.lpp.
Miėelsone I. Kreativitātes un pieredzes ietekme uz cilvēku mainīgā vidē.// Skolotājs,
2004. Nr.6(48).- 43.- 45.lpp.
Miėelsone I. Sadarbīgās mācīšanās būtība un izpausmes mācību procesā. /Skolotāju
izglītības problēmas un to risinājumi.3.daĜa – Liepāja, 2003. – 168.- 175.lpp
Miėelsone I. Sasniegumu motivācijas un pašcieĦas veidošanās savstarpējā ietekme. //
Skolotājs, 2003, Nr.1. – 4. – 9. lpp
Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
2009 – līdz šim brīdim Izglītības Humanizācijas straptautiskās akadēmijas (IAHE)
Viceprezidente.
2006 – līdz šim laikam profesionālās izglītības zinātĦu maăistra studiju programmas
„Karjeras konsultants” programmas direktore
2005 līdz 2009 ZīdaiĦu mentālās veselības pasaules asociācijas(WAIMH) Latvijas
nodaĜas prezidente
2005.- līdz šim laikam Liepājas Universitātes Satversmes sapulces locekle.
2002- līdz šim brīdim Starptautiskās Kooperatīvās izglītības asociācijas (International
Association for the Study of Co-operation) biedre.
1998 - līdz šim brīdim Latvijas augstskolu pedagogu sadarbības asociācija.

Projekti:
2006.-2007. - Eksperts Šveices Ārlietu Federālā departamenta (Department of Peace
Policy and Human Security) (CIMERA) projekta „Multilingvālā izglītība Gruzijā”
(Multilingual Education in Georgia) apakšprojektā „ Multilinguālā izglītība – metožu
un pieeju attīstība valodas un mācību materiālu apguvē” (Multilingual Education –
Development of Methods and Approaches for Acquirement of Languages and
Educational Material).
Valodu prasmes: latviešu, krievu, angĜu.
2010.gada 27.septembris

/Ilze Miėelsone/

ILMA NEIMANE
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Personas dati:
Dzimšanas gads:1961
Kontaktadrese:
Dorupes iela 38 – 1, Liepāja, LV 3401
ZiĦas par darba vietu:
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV 3401
E-pasts: ilma.neimane@liepu.lv
Izglītība:
1990. – 1993. Latvijas Universitāte studijas doktorantūrā. (iegūts pedagoăijas doktora
zinātniskais grāds pedagoăijā)
1980. – 1984. Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts matemātikas fakultāte. (iegūta
matemātikas skolotāja kvalifikācija).
Papildu izglītība/kursi:
2009. Liepājas Universitāte „Kvalitatīvā pētniecība”
2009. Rēzeknes Augstskola „Izglītības kvalitāte Latvijas augstskolu izglītības
sistēmā”
2007. Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola (Pedagoăijas pētniecības
centrs). „Latvijas pedagoăisko augstskolu mācībspēku profesionālo kompetenču
pilnveide zinātniskās pētniecības jomā”
2007. Liepājas Pedagoăijas akadēmija. „Pedagoăija: teorija un prakse”
2005. - 2006. IZM, Lielbritānijas Padome, LSIA Tālākizglītības programma „Topošo
un jauno skolotāju mentoru sagatavošana”
2005. Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija. Profesionālās meistarības pilnveides
kursi „Veiksmīgas mācīšanās pamati”
2004. ViĜĦas „Universitāte.Educational reform and teacher training: current issues and
future prospects”
2004. Internationales Institut fur Europaische Bildung. European Competence for
Teachers in the Europe of the 25
2003. Liepājas Pedagoăijas akadēmija. „Vērtība didaktikas modeĜi reformpedagoăija
Vācijā”.
2001. Studienseminar f.d. Lehramt f.d. Sekundarstufe II, Gelsenkirchen I,. Methoden
in der Lehrerausbildung
2001. Liepājas Pedagoăijas akadēmija. Augstskolu pedagoăisko profesionālo studiju
programmu attīstība. „Kas ir problēmbalstīta izglītība”
2001. IZM Pedagoăijas izglītības atbalsta centrs. „Moderācijas tehnikas un
multiplikatoru darbības principi”
2000. IZM Pedagoăijas izglītības atbalsta centrs. ”Mācību darba organizācija un
metodes apvienotajās klasēs”
1999. SP aăentūra. „Vācu valodas tālmācības kurss(mittelstufe) ”
Danija. (Skiper Clement seminariet)How to teach with democracy and how to use
different methods in practice
1995. Latvijas Universitāte. „Ievads Freinet Pegagoăijā”
1995. Liepājas Pedagoăijas akadēmija. „Praktisks ievads atbalsta sniegšanā”

1995. Latvijas Universitāte. „Ievads Freinet pedagoăijā”
1994. Latvijas Universitāte. „Ievads atbalsta sniegšanā”
Akadēskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
1993. Liepājas Universitātes pedagoăijas doktora grāds;
1984. Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts iegūta matemātikas skolotāja
kvalifikācija.
Profesionālā darbība:
No 2002 līdz šim Liepājas Universitātes Studiju prorektore
2007 Programmas direktore doktoru studiju programmai „E – studiju tehnoloăijas un
pārvaldība”;
1996 Docente Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā
1995. – 1996. Lektore
1993. – 1995. Asistente
1984. – 1990. Vecākā laborante
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Pētījumu metodoloăija un metodes
Kvantitatīvā pētniecība un metodes pedagoăijā
Vispārīgā didaktika
Sporta pedagoăija
Pedagoăiskās domas attīstība pasaulē un Latvijā
Aktualitātes didaktikā
Darbs apvienotajās klasēs
Pedagoăisko tehnoloăiju didaktiskie principi

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
Mācību procesa organizācija apvienotajās klasēs
LPA kopīgu pamatnostādĦu izstrāde studiju programmu moduĜu ieviešanā

Studiju darba modernizācija augstākās izglītības iestādē
Studiju programmu attīstības stratēăija
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
Neimane I. Atbalstošas vides veidošana jauniešiem ar speciālām vajadzībām(metodiski
materiāli) – Liepāja: LiePa,2007. - 89 lpp. Zinātniskā konsultante;
Neimane I. Etwicklungstendenzen der Studiengange an der Padagogischen Akademie
Liepaja (LPA) ATEE Conference Changing Education in Changing Society Programme
2007.gada 3. - 5. maijs Klaipēdas Universitāte
Neimane I. Qualitätsentwiklung der Lehrerbildungs-Studiengänge an der LPA./
Pedagoăija: teorija un prakse. Rakstu krājums 4, LiePa 2006. – 134. – 239.lpp.
Neimane I. Pädagogische Akademie Liepaja, Lettland Entwicklungstenzen der
Studiengänge an der Pädagogischen Akademie Liepaja//Die Qualitat von Lehre und
Unterricht vor neuen Herausforderungen. Kompetenzen – Standards – Module. - 233 –
236.lpp.
Neimane I. Praktiska ievirze studentu patstāvīgajā darbā./ Pedagoăija: teorija un
prakse. Rakstu krājums 2, LiePa 2002. – 152. – 163.lpp.
Neimane I. Mācību procesa organizācija apvienotajās klasēs sākumskolā. / Pedagoăija:
teorija un prakse. Rakstu krājums 1. Liepāja, 2002. – 160.-168.lpp.
Neimane I. Frenē alternatīvās pedagoăijas pamatidejas./ . Mijiedarbības pedagoăijas
aktualitātes. Liepāja, 2000. – 177.-186.lpp.
Neimane I. Izglītības satura problēmas pamatskolā./ ”Izglītība Latvijā gadsimtu mijā.
Liepāja, 2000. – 190.-200.lpp.
Neimane I. Selestēna Frenē „brīvo tekstu” izmantošanas iespējas skolā./ „Skolotājs”,
1999. – Nr. 1 – 24.-23.lpp

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Projekti:

1. "Doktoramtūra un maăistrantūra e-studiju tehnoloăiju jomā atbilstoši Liesabonas
mērėiem RTU, DU un LPA";
2. „Doktora studiju programmu attīstība Liepājas Universitātē”;
3. „Maăistra studiju programmu attīstība Liepājas Universitātē”;
4. 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;
6. Phare 2002 projekts "Inovatīvi e - studiju risinājumi Liepājas Pedagoăijas
akadēmijā ekonomisko vajadzību virzītas izglītības kapacitātes stiprināšanai";
7. Institutional Capacity Building in Kurzeme Region, Latvia;
8. EU Phare Programme – Latvia.

Valodu prasmes:
Latviešu – dzimtā valoda
Krievu – brīvi
Vācu – brīvi
AngĜu – ar vārdnīcas palīdzību

2010. gada 27.septembrī

/Ilma Neimane/

RITA RUPEIKA
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1954.
Kontaktadrese: Ziedu ielā 5 dz.4, Liepāja, LV – 3401

Tālrunis: 9340503
ZiĦas par darba vietu: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV – 3401
Tālrunis.: (371)3426249 ; Fakss:(371)3424223
E-pasts: rita.rupeika@liepu.lv

Izglītība:

2008.g. pabeigtas studijas Daugavpils Universitātes Pedagoăijas doktorantūrā,
nokārtoti promocijas eksāmeni pedagoăijā un svešvalodā (angĜu valoda);
1998.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija; maăistra grāds pedagoăijā;
1975.g. – 1982.g. Rīgas Politehniskais institūts; inženieris;
1961.g. – 1972.g. J. RaiĦa Liepājas 6. vidusskola
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi: nav
Profesionālā darbība: 1986.g. – 2010.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Studiju daĜas
vadītāja;
1983.-1986. V. Lāča Liepājas Pedagoăiskais institūts, vecākā laborante;
1973.g.-1983.g. Rīgas Politehniskais institūts Liepājas Vispārtehniskā
fakultāte, sekretāre
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
2008.g. Tartu (Igaunija), Issues of Multiculturalism and Multilingualism in Modern Education
System konference. Publikācija rakstu krājumā.
2006.g. Brno(Čehija), The International Academy for the Humanization of Education
(IAHE)konference “New Challenges to Quality in Teaching and Learning! CompetenceStandards - Modules”. Publikācija rakstu krājumā.
2006.g. Helsinki (Somija), The Fourth International JTET konference “Sustainable
Development. Culture. Education. Publikācija rakstu krājumā.
2005.g. Rēzekne, starptautiska zinātniska konference “Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”.
Publikācija rakstu krājumā.
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
2010.g. Liepāja LiepU, starptautiskā zinātniskā konference „Izglītība un pilsoniskā sabiedrība”.
2008.g. Anadola (Turcija), 6th International JTET Conference, Collaboration on Education for
Sustainable Development kā doktorante zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšanā stenda
prezentācija.
2008.g. Tartu (Igaunija), Issues of Multiculturalism and Multilingualism in Modern Education
System konference. Referāts.
2007.g. Debrecena (Ungārija), The Fifth International JTET konference “Sustainable
Development. Culture. Education” kā doktorante zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšanā
stenda prezentācija.
2007.g. Liepāja LPA, 5.starptautiskā conference “Pedagoăija: teorija un prakse” kā doktorante
zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšanā.
2006.g. Brno(Čehija), The International Academy for the Humanization of Education (IAHE)
uzĦemta kā locekle.
2006.g. Brno(Čehija), The International Academy for the Humanization of Education
(IAHE)konference “New Challenges to Quality in Teaching and Learning! CompetenceStandards - Modules”. Referāts.

2006.g. Helsinki (Somija), The Fourth International JTET konference “Sustainable
Development. Culture. Education” kā doktorante zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšanā
stenda prezentācija.
2005.g. ViĜĦas Pedagoăijas universitāte, starptautiska zinātniska konference “Izglītības
paradigmu attīstība: teorija un prakse”. Referāts.
2005.g. Fehta (Vācija), 3.starptautiskā JTET konference “Sustainable Development. Culture.
Education” kā doktorante zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšana
2005.g. Rēzekne, starptautiska zinātniska konference
“Sabiedrība, Integrācija, Izglītība”. Referāts.
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Pamatstudijās:
Ievads problēmizglītībā, A daĜa, 1 kredītpunkts
Lietišėie pētījumi sociālajā darbā, B daĜa, 2 kredītpunkti
Personības kvalitāte un tās pilnveide, C daĜa, 1 kredītpunkts
Sociālais darbs ar nevalstiskām organizācijām, B daĜa, 1 kredītpunkts
Skolvadība
Soli pa solim
Maăistra studijās:
Problēmbalstīta izglītība, B daĜa, 1 kredītpunkts
Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
2010.gads starptautiskā pētījuma metodoloăiskais seminārs projekta RELAIS PLUS (Nr. 20091-GR1-LEO 05-01855).
2010.gads LiepU, 4.sociālā darba conference “Sociālā darba aktualitātes: sociālais darbs ar
dažādām sociālām grupām”.
2010.gads
projekta
„Doktora
studiju
attīstība
LiepU”
(vienošanās
Nr.
2009/0127/1DP/1.1.2.1.2./09/IPIA/VIAA/018) ietvaros piedalīšanās lekcijās un praktiskās
nodarbībās.
17. oktobris 2009.g. Rēzekne 13. Latvijas augstskolu studiju prorektoru un studiju darba
organizētāju seminārs.
2009.g. Akadēmiskās Informācijas centrs, Akadēmisko Programmu aăentūra. „Kvalifikācijas
ietvarstruktūru un neformālās izglītības atzīšanas izmantošana” starptautiska konference.
2009.g. LiepU un Liepājas pils. un rajona skolu direktoru, mācību pārziĦu un skolotāju
seminārs.
2009. g. P.StradiĦa veselības un sociālās aprūpes koledža „Koledžas izglītība teorijā un praksē”
konference.
2009.g.LiepU, 3.sociālā darba conference “Sociālā darba aktualitātes: sociālais darbs ar
dažādām sociālām grupām”.
2007.g. Akadēmisko programmu aăentūra „ ĒCTS un ERASMUS studiju perioda akadēmiskā
atzīšana Latvijas augstskolās” seminārs.
2007.g. Liepāja LPA, 1.sociālā darba conference “Sociālā darba aktualitātes “
darba grupas vadītāja – Sociālā darba speciālistu sagatavošana.
2007.g. Latvijas Rektoru padome, IZM, LU, Akadēmisko programmu aăentūra „Kvalitātes
nodrošināšanas sistēmu veidošana augstskolu un programmu iekšienē” starptautisks seminārs.
Liepājas Pedagoăijas akadēmija un IZM, 11. Latvijas augstskolu studiju prorektoru un studiju
darba organizētāju seminārs.
2006.g.(Līgatne) Latvijas Universitāte un IZM, 10. Latvijas augstskolu studiju prorektoru un
studiju darba organizētāju seminārs.
2006.g. Rīga Banku augstskola. Socrates projekta 2005-1660/001 SO2-21BOPR seminārs
“BoloĦas process un trīsciklu sistēma”.

2006.g. Rīga Latvijas Rektoru padome, Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas
Universitāte seminārs “Valstu sasniegumu vērtēšanas kritēriji BoloĦas procesa uzdevumu
izpildē līdz 2007.gadam un Latvijas iespējas šos kritērijus sasniegt”.
2006.g. Jūrmala LR IZM, Lielbritānijas Padome, Latvijas Skolotāju Izglītotāju asociācijas
konference “Jauno un topošo skolotāju mentori”.

2010.gada 27.septembrī

/Rita Rupeika/

ALĪDA SAMUSEVIČA
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Personas dati
ZiĦas par dzīves
vietu
ZiĦas par darba
vietu
Profesionālā un
akadēmiskā izglītība

Zinātniskais grāds
Papildus izglītība

1956. dzimšanas gads
Toma iela 41-1, Liepāja, LV- 3401, tālrunis:63481502,
Liepājas Universitāte, Lielā 14, Liepāja, LV- 3401, tālr. 63407760,
e-pasts: alida.samusevica@liepu.lv, fakss: 63424223
1984 – 1987 Latvijas Valsts Universitāte
Pedagoăijas un psiholoăijas katedras aspirante;
1976 – 1980 Liepājas Pedagoăiskais institūts, Pamatskolas
pedagoăijas fakultāte, studente, iegūta pamatskolas skolotājas
kvalifikācija
1993. gads - nostrifikācija, pedagoăijas doktora grāds, Latvijas
Universitāte
2008 – ESF un VIKNVA informatīvi izglītojošais seminārs
„Pedagogs izglītības kvalitātei”, sertifikāts Nr. IIS 379, 6 stundas
2006- 2008, Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts
aăentūra, sertifikāts Nr.ETI 091, iegūts pedagogu tālākizglītības
eksperta statuss
2006 – 2008, Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts
aăentūra, sertifikāts Nr. TLP 091, „Pedagogu tālākizglītības
metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” 172 stundu apjomā
2008 – Izglītības attīstības centrs, apliecība Nr. 2008/2-4/41
„Starpkultūru dialoga veicināšana” 36 stundu apjomā
2007 – RPIVA tālākizglītības kursi „Latvijas pedagoăisko
augstskolu profesionālo kompetenču pilnveide zinātniskās
pētniecības jomā”, apliecība Nr.2007/14, 32 stundas
2005 -2006, British Council, Izglītības Satura un Eksaminācijas
Centra (ISEC) mentoru sagatavošanas kursi , augstskolas mentora
apliecība, 200 stundas
2005 LR Izglītības un zinātnes ministrija, Lielbritānijas Padome,
Latvijas Skolotāju izglītotāju asociācija, tālākizglītības programma
Topošo un jauno skolotāju mentoru sagatavošana (programmas
kods A2 – 9014310040), 36 stundas
2004- Izglītības attīstības centra tālākizglītības programma
„Skolotājs mūsdienu daudzveidīgajā pasaulē jeb izglītības
programmu īstenošana starpkultūru un bilingvālās izglītības
kontekstā” (programmas kods A2 9014330081), apliecības Nr.
2004/1026, 36 stundas
2000 – 2003 SFL programmas „PārmaiĦas izglītībā” un IZM
sadarbības projekta „Atvērtā skola” tālākizglītības programma
„Starpkultūru un bilingvālā izglītība”, apliecības Nr.04-418, 292st.

Profesionālā darbība

2008 - līdz šim brīdim Liepājas Universitātes Izglītības zinātĦu
institūta vadošā pētniece, Personības pilnveides centra vadītāja
2003 - līdz šim brīdim Senāta priekšsēdētāja.
2004 – 2008 Liepājas Universitātes Pedagoăijas doktorantūras
direktore.
1997 - līdz šim brīdim Vispārīgās pedagoăijas apakšnozares
vadītāja.
1994 - līdz šim brīdim studiju programmas „Izglītības zinātĦu
maăistrs pedagoăijā” direktore.
1997 - līdz šim brīdim Zinātnes padomes locekle.
1989 – 1997 LPA Pirmsskolas un speciālās pedagoăijas fakultātes
dekāne
1987 - līdz šim brīdim, Liepājas Universitāte, Pedagoăijas katedras
docētāja,
2003 – līdz šim Pedagoăijas katedras profesore (Izglītības pētījumu
metodoloăija, Pētījumu metodoloăija, Konfliktoloăija, Konfliktu
vadība, Atbalsta sniegšana un konsultēšana, Cilvēkresursu vadība,
Izglītības socioloăija, Pedagoăijas zinātnes attīstība, Efektīva
komunikācija)
Dalība projektos:
2006 – 2008 ERAF projekta „Inovatīvi programmatūras
inženierijas spēĜu risinājumi zināšanu sabiedrības prasmju
attīstīšanai” – projekta vadītāja.
2006 – 2008 Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts
aăentūras un ESF nacionālās programmas projekts „Pedagogu
tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājums izveide”.
2007 – 2008 ESF projekta „Varēt un uzdrošināties būt pašam”
3.3.7. aktivitāte: Jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšana
izglītības sistēmā- metodisko materiālu eksperte
2006 – 2008 ESF projekts „Izglītības programmu pilnveide Saldus
profesionālajā vidusskolā” – izglītības attīstības eksperte.
2005 – 2006 Sociālās integrācijas projekts „Draudzīgi un
motivējoši zināšanu sabiedrības risinājumi jauniešiem ar
speciālajām vajadzībām sociālai integrācijai” – izglītības eksperts.
2005 – 2008 ESF projekts „Doktorantūra un maăistrantūra estudiju tehnoloăiju jomā atbilstoši Lisabonas mērėiem RTU, DU
un LPA” – programmu attīstīšanas eksperts. u.c.
Darbība profesionālajās organizācijās un padomēs:
2006 - līdz šim The International Academy for the Humanization of
Education (IAHE) locekle.
2003 – līdz šim brīdim Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas

locekle
2003 – līdz šim brīdim Latvijas Universitātes Pedagoăijas nodaĜas
Profesoru padomes locekle
2003 – līdz šim brīdim Baltijas pedagoăijas vēsturnieku asociācijas
biedre
1997 – līdz šim brīdim Latvijas pedagoăijas Zinātnieku Asociācijas
biedre.
Darbība redkolēăijās:
-ŠauĜu Universitātes (Lietuva) zinātniskā žurnāla „Teacher
Education” zinātniskās redkolēăijas locekle
-Liepājas Universitātes rakstu krājuma „Sabiedrība un kultūra”
redakcijas kolēăijas locekle
-Liepājas Pedagoăijas akadēmijas rakstu krājuma „Pedagoăija:
teorija un prakse” redkolēăijas vadītāja
-Izdevniecības RaKa žurnāla „Skolotājs” redkolēăijas locekle
Zinātniskā darbība

Nozīmīgākās
publikācijas

Pedagoăijas nozare, vispārīgās pedagoăijas apakšnozare.
Zinātniskās pētniecības tēmas veltītas pedagoăiskā procesa un
audzināšanas problēmu, skolotāju profesionālās kompetences
izpētei, konfliktu risināšanai un analīzei, aktuāliem sociālās
mijiedarbības un personības veidošanās jautājumiem.
Samuseviča, A. Pirmsskolas skolotāju konfliktu risināšanas
kompetences paaugstināšana //ATEE Spring University CD Teacher
of the 21 st Century: Quality educationa for quality teaching, Riga,
2010, 101 – 108.
Samuseviča A., Tomsons Dz., Tomsone V. Competence
Development and Technology Enhanced Learning in Higher
Education //Development of Universities in the Context of
Internationalization of Higher Education. Великий Новгород: НовГУ
имени Яррослава Мудрого, 2009. 167.- 180 c.
ISBN 978-5-98769-069-7
Samuseviča, A. The Value of Emotional Intelligence in Teacher
Education // Collaboration on Educationa for Sustainable
Development. The 6th International Conference Sustainable
Development, Cultur and Education June 4-7, 2008. Eskisehir /
Turkey: Anadolu University, Conference Proceeding CD
Samuseviča, A. Lehrerausbildung in Lettland: Herausforderungen
und Entwicklungsperspektiven// Lehrer/-innenbildung in Europa:
Konferenzband Wien, 8. und 9.Mai 2008. PHWien:LIT VERLAG
GmbH& Co. KG Wien 2008, S. 23. – 27. LIT VERLAG Dr.W. Hopf
Berlin 2008 ISBN 978-3-7000-0826-2 (Osterreich), ISBN 978-38258-1274-4 (Deutschland)
Samuseviča A. Межкультурный диалог в Латвии: проблемы и
решения // Dialogue of Cultures – Possibility or Inevitability? II,
Tallinn: Tallinn University, 2009. 149. – 165. pp. ISBN 978-9985-58628-0, ISSN 1736-6534

Самусевича А. Межкультурное образование – оптимальная
модель латвийской системы образования // Acta et commentationes
collegii Narovensis. Tartu Ulikooli Narva kolledži toimetised.
Multikultuurilise hariduse aktuaalsed kusimused kaasaegses
uhiskonnas: pedagoogiline teooria ja praktika. Актуальные вопросы
мультикультурного образования в современном обществе:
педагогическая теория и практика.XI/1.Narva, 2008., 35. – 44. cтр.
Samuseviča, A. Pētījumu metodoloăija //Mācību līdzeklis sociālā
darba speciālistiem. Liepāja: LiePA, 2008. – 259. - 280.lpp. ISBN
978-9984-821-22-1
Samuseviča, A. Stresa un konflikta menedžments // Mācību līdzeklis
sociālā darba speciālistiem. Liepāja: LiePA, 2008. – 281. - 306.lpp.
ISBN 978-9984-821-22-1
Samuseviča A. Pedagoăisko kompetenču attīstības dinamika
skolotāju izglītībā //Sabiedrība, integrācija, izglītība: Starptautiskās
zinātniskās konferences materiāli 2006. gada 24. – 25. februāris.
Rēzekne:RA Izdevniecība, 2007. – 185. – 190. lpp. ISBN 978-9984779-40-9
Samuseviča A. Audzināšanas problēmas ăimenē //Sabiedrība,
integrācija, izglītība: Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli
2007. gada 23. – 24. februāris. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2007. -306.
– 314. lpp. ISBN 978-9984-41-6
Samuseviča A. Formation of citizenship in multicultural society
//Kultura, literatura i sztuka w edukacji jezykowej w šwietle badan
empirycznych / Pod red.Jana Kidy. Rzeszow: Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowkiego, 2007. – 98. – 106. ISBN 978-83-7338272-5
Samuseviča A. Losung von Konflikten in der Schule: Erfahrung und
Moglichkeiten //Changing Education in a changing Society. Spring
University 2007,2. Klaipeda: Klaipeda University Lithuania, 2007. –
205. – 217.S. ISSN 1822-2196
Samuseviča A., PoĦemecka V. Higher Education: Changes,
Challenges and Development // Mokytoju rengimas XXI amžiuje:
Pokyčiai ir perspektyvos: Tarptautines mokslines konferencijos
medžiaga. Šiauliu universitetas: Šiauliu universiteto leidykla, 2007. 6.
– 12. ISBN 978-9986-38-819-7
Samuseviča, A. Interaction between a Teacher – Mentor and a
Student as a Problem Training Educational communication
Competences //Mokytoju ugdymas. Mokslo darbai. Teacher
Education. 2007. Nr.7, 62.- 71. ISSN 1822-119X
Samuseviča, A. Reflection on Teacher Education in the Context of
sustainable Development of Society // ACTA
PERICEMONOLOGICA rerum ambientum, Tomus 2.- Debrecen:
Printed at theUniversity and National Library, UD, Hungary, 2007. –
P.286. – 295.
Samuseviča A. Pedagoăisko kompetenču attīstības dinamika
skolotāju izglītībā //Sabiedrība, integrācija, izglītība: Starptautiskās

zinātniskās konferences materiāli 2006. gada 24. – 25. februāris.
Rēzekne:RA Izdevniecība, 2007. – 185. – 190. lpp. ISBN 978-9984779-40-9
Samuseviča A. Audzināšanas problēmas ăimenē //Sabiedrība,
integrācija, izglītība: Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli
2007. gada 23. – 24. februāris. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2007. -306.
– 314. lpp. ISBN 978-9984-41-6
Samuseviča A. Innovationen in der Lehrerbildung in Lettland //
Globalisierung der Wirtschaft – Internationalisierung der
Lehrerbildung / A.Krūze, I.Mortag und D.Schulz (Hrsg.). – Leipzig:
Leipziger Universitatsverlag, 2006. – S. 143. – 151.
Samuseviča A. Studentu pētnieciskā darbība pedagoăiskās identitātes
veidošanās kontekstā // Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā.
III Starptautiskā zinātniskā konference. Zinātniskie raksti.
Konferences referāti. – Rīga: Tipogrāfija “ULMA”, 2006. – 395. –
400. lpp
Samuseviča A. Vecāku iesaiste izglītības reformas realizēšanā //
Valodu apguve: problēmas un perspektīva IV: Zinātnisko rakstu
krājums. – Liepāja: LiePA, 2005. – 106. – 112.lpp.
Samuseviča A. Audzināšanas darba problēmu analīze pedagoăiskajā
procesā //Pedagoăija: teorija un prakse. Rakstu krājums III. –
Liepāja: LiePA, 2005. – 189. – 195.lpp.
Apbalvojumi

-Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aăentūras
Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības izglītošanā,
2008. gada 3.decembrī
-Izglītības attīstības centra (IAC) Atzinība par sadarbību un
ieguldījumu iekĜaujošas, darbīgas un atvērtas sabiedrības veidošanā,
aktīvi iesaistoties projekta „Starpkultūru dialoga veicināšana” (2007.
gada jūlijs – 2008. gada novembris)
-Latvijas Foruma Ilgtspējīgas izglītības vadībai Pateicība par augsti
profesionālu un saistošu sniegumu konferencē „Pirmsskolas izglītība
mūsdienu bērniem – metodes un terapijas”, 2006. gada 30. novembrī
-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 u.c.

2010.gada 27.septembrī
/Alīda Samuseviča/

IRINA STRAZDIĥA
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 1963.g. 1. septembris
Kontaktadrese: Liepāja, Siena 7 – 26 , LV - 3401
ZiĦas par darba vietu:
LiepU, Dabas un sociālo zinātĦu fakultāte, Lielā ielā, 14, Liepāja, LV – 3401
Tālr.: 26185139
E-pasts:
irina.strazdina@liepu.lv
Izglītība:
1991. – 1994. Studijas Latvijas Universitātes klātienes nodaĜas doktorantūrā;
1981. – 1985. Studijas LVPI . Specialitāte – pirmsskolas pedagoăijas un psiholoăijas
pasniedzējs, pirmsskolas audzināšanas metodiėis
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
1994.g. – Dr. psych. Disertācijas tēma: “Pirmsskolas vecuma bērnu atsvešinātība ăimenē”
Profesionālā darbība:
No 2010.gada septembra LiepU Dabas uz sociālo zinātĦu fakultātes prodekāne;
No 2007. g. septembra LiepU Izglītības zinātĦu institūts – vadošais pētnieks attīstības
psiholoăijā;
No 2003.g. – 2010.g.jūlijam - Psiholoăijas katedras vadītāja;
No 2003.g. – 2010.g.jūnijam - LiepU Pedagoăijas fakultātes Domes locekle;
No 2000.g. Studiju programmas “Psiholoăijas skolotājs” direktore;
No 2006.g. Psiholoăijas katedrā docente;
No 1999.g. līdz 2006.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Pedagoăijas un psiholoăijas katedra,
asociētā profesore;
No 1999.g. līdz šim laikam LiepU zinātniskās apakšnozares vadītāja attīstības psiholoăijā;
No 2009.g. LiepU Senāta locekle;
No 1997.g. līdz 2006. g. LPA Izdevējpadomes locekle;
1997. – 1999.g. LPA Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā docente.
1994. – 1997.g. LPA Pirmsskolas audzināšanas katedrā lektore.
1991. – 1994.g. studijas LU doktorantūrā klātienes nodaĜā.
1985. – 1991.g. LPA Pirmsskolas audzināšanas katedrā lektore.
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
attīstības psiholoăija, dzimumu psiholoăija, kritiskā domāšana, cilvēkresursu vadība,
pieaugušo psiholoăija, ievads studijās, personības attīstības teorijas; vispārīgā psiholoăija,
personības attīstības teorijas, saskarsmes psiholoăija, emocionālā inteliăence.
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
2009.gada 4.decembrī piedalīšanās II starptautiskā zinātniskā konferencē „Sociālā pedagoăija:
izglītības un sociālās vides mijiedarbības sociāli pedagoăiskais aspekts”, Liepājā, LiepU.
Referāta tēma „Krīze un personības pašrealizācijas iespējas”.
2008.- 2009. – piedalīšanās projektā „Kritiskā domāšana daudzveidības veicināšanai”.
The International scientific conference "Issues of Multiculturalism and Multilingualism in
Modern Education System".- Narva College of the University of Tartu.- April 17 - 19, 2008
Возможности развития критического мышления в процессе высшего образования.-

Acta et commentationes collegii Narovensis IX/2 - Tartu Ulikool Narva Kolledž.- 124.139.lpp.- ISSN 1406-8257.
2008. g. 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;
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
1. 2008. g. Critical thinking in facilitation active life position of students – Konference
Collaboration on education for sustainable development - tēžu krājums The 6th International
Sustainable Development, Anadolu University, Eskisehir – 41. lpp.
Stenda referāts „Collaboration on education for sustainable development” - The 6th
International JTET Conference (BBCC 2008) Sustainable Development, Anadolu University,
Eskisehir, Turkey, 4. – 7. jūnijs. Sertifikāts
2. Возможности развития критического мышления в процессе высшего образования.Acta et commentationes collegii Narovensis IX/2- The International scientific conference
"Issues of Multiculturalism and Multilingualism in Modern Education System".- Narva
College of the University of Tartu, April 17 - 19, 2008.- Tartu Ulikool Narva Kolledž.- 124.139.lpp.- ISSN
1406-8257.
3. Efektīvu stratēăiju pielietošanas iespējas studentu patstāvīgajā darbā.– iesniegta
publicēšanai LPA starptautiskā zinātniskā konferencē “Pedagoăija: teorija un prakse”.–
2003.– 8 lpp.
Possibilities of Using Efficient Strategies for Students’ Individual Work.- Handed in for
publication in the materials of the international scientific conference of the LPA “Pedagogy:
Theory and Practice”.- 2003 - P.8.
4. Bērnu psiholoăija. 1.daĜa– Liepāja, LiePa, 2003. – 92 lpp.
Children’s Psychology. Part I- Liepāja LiePa, 2003-P.92.
5. Lasīšanas prasmju pilnveides iespējas kritiskās domāšanas attīstīšanā studiju procesā.– LPA
III starptautiskā zinātniskā konference “Valodu apguve: problēmas un perspektīva”.– 2003.– 6
lpp.
Possibilities of Perfecting Reading Skills through Developing Critical Thinking during the
Study Process.- Publication in the materials of the third international scientific conference of
the LPA “Acquisition of Languages: Problems and Perspectives”.-2003, P.6.
6. THE FIFTH INTERNATIONAL JTET CONFERENCE, May 3-June 2, 2007, University of
Debrecen,
Feasible Development of Students’ Professional and Social Competence by Using Strategies of
Critical Thinking.
Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Projekti:
2008. -2009. g. Projekts „Aktuālu, uz vajadzībām balstītu un pilnveidotu kritiskās domāšanas
(KD) attīstīšanas programmu izstrādāšana un aprobēšana”. Otrais projekts no cikla „Kritiskā
domāšana daudzveidības veicināšanai ”
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
2004.g. 28.jūnijs – 2.jūlijs- darbs Izglītības attīstības centra tālākizglītības programmā
„Skolotājs mūsdienu daudzveidīgajā pasaulē jeb izglītības programmu īstenošana starpkultūru
un bilingvālās izglītības kontekstā” – 36 stundas, sertifikāts.
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. 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.
2004.g. novembrī darbs kā lektorei IZM finansētajā tālākizglītības programmā Pedagogu
profesionālās meistarības pilnveidei „Sociālo un psiholoăisko problēmu diagnosticēšana un
atbalsta organizēšana skolēniem”.
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.
Valodu prasmes:
Latviešu valoda – dzimtā
krievu valoda – pārvaldu brīvi
vācu valoda – ar vārdnīcas palīdzību
angĜu valoda - sarunvalodas līmenī

/Irina StrazdiĦa/
2010.gada 27.septembrī

RITA UKSTIĥA
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)
Personas dati:
Dzimšanas gads: 1946. gada 19. februāris
Kontaktadrese:
Liepāja, Alejas iela 37/39 – 41 tel. 2 9534359
E – pasts uksrita@one.lv
ZiĦas par darba vietu: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401
E – pasts rita.ukstina@liepu.lv
Izglītība: 2002.- 2004.g. LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūts, Izglītības zinātĦu maăistrs
(sociālā pedagoăija)
2001.- 2002. g. Sociālā darba un sociālās pedagoăijas augstskola „Attīstība”,
kv. Sociālais pedagogs
1965. – 1969. g. Liepājas V. Lāča Valsts pedagoăiskais institūts,
kv. Vidusskolas matemātikas skolotāja
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
2007g. . Liepājas Pedagoăijas akadēmijas asociētā profesore.
2002.- 2004.g. LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūts, Izglītības zinātĦu maăistrs
(sociālā pedagoăija)
1995.g. Pedagoăijas doktore, dipl. C-D No003150
Profesionālā darbība:
2006. g. – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas as. profesore (sociālā pedagoăija)
2006. g. - Liepājas Pedagoăijas akadēmijas docente (sociālā pedagoăija)
2000.g. – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas docente
1997.-1999.g. Liepājas Pedagoăijas akadēmijas lektore
1994.- 1997.g. Liepājas Pedagoăiskās augstskolas Pirmsskolas pedagoăijas katedras
vadītāja
1986.- 1994.g. Liepājas Pedagoăiskās augstskolas lektore
1974.-1986.g. Liepājas pilsētas 33. un 39. bērnudārza vadītāja
1970.-1974.g. Liepājas pilsētas 28. bērnudārza audzinātāja
1969.-1970.g. Liepājas rajona Virgas pamatskolas skolotāja
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Sociālā pedagoăija, Bērnu intelektuālā attīstība,
Jaunatnes politika valstī , Starpinstitucionālā sadarbība sociālā pedagoga darbā, Novērtēšana
sociāli pedagoăiskajā darbā u.c.
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
1. IZM projekts „Konstruktīva uzvedība kā pašregulācijas līdzeklis mācību sasniegumu
pilnveidē” (2008. gads)
2. LZP projekts „Mijiedarbība ar pieaugušo kā pirmskolas vecuma bērna pašapziĦas un
personības attīstības veicinātāja”.(2004–līdz šim laikam)
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
UkstiĦa R. Sociālā pedagoga kompetences nesekmīgo pusaudžu sociālās funkcionēšanas
veicināšanā / Zin. rakstu krājums: Sabiedrība, integrācija, izglītība. – Rēzekne, 2009., 656 667.
UkstiĦa R. Sociālo pedagogu profesionālo un akadēmisko studiju programmas pilnveides
iespējas/ / Zin. rakstu krājums: Sociālā pedagoăija: Izglītības un sociālās vides
mijiedarbības sociāli pedagoăiskais aspekts. – Liepāja: LiePA, 2008., 488 – 503. lpp.

UkstiĦa R. Vides ietekme uz pusaudžu socializācijas procesu internātskolā sociālā
pedagoga skatījumā / Zin. rakstu krājums: Sabiedrība, integrācija, izglītība. – Rēzekne,
2007., 416 – 425. lpp.
UkstiĦa R. Pusaudžu neapmierināto vajadzību ietekme uz attiecību veidošanos ăiemenē /
Zin. rakstu krājums: Sabiedrība, integrācija, izglītība. – Rēzekne, 2007., 138. – 148.. lpp.
UkstiĦa R. Pusaudža nesekmības un sociālās vides mijsakarības.// Sabiedrība, integrācija,
izglītība. Zinātnisko rastu krājums. [Elektroniskā versija] – Rēzekne, 2005.
UkstiĦa R. Atsevišėu valstu pedagoăiskās pieredzes izpēte par bērna un pedagoga
mijiedarbības aspektiem attīstošā vidē / Raksts zin. konf. „Pedagoăija: teorija un prakse” –
Liepāja: LiePA, 2005. –182..– 190. lpp
UkstiĦa R. Ăeometrisko figūru izmantošana pirmsskolas vecuma bērnu domāšanas
attīstībai / raksts žurn. Pirmsskolas izglītība 2005/3, 12 – 15. lpp.
Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Piedalīšanās projektos:
1. Kopprojekts ar Norvēăiju u.c. valstīm „Social Work Virtual Campus”par sociālo
darbinieku un sociālo pedagogu izglītošdanu starptautiskā programmā ar e - vides
palīdzību. Uzsākts 2008. gada septembrī.
2. Kopprojekts ar ViĜĦas Universitāti „Development of rehabilitation and reintegration
programme for children using drugs” (2008 2009. gads)
3. „EQUAL projekts „Soli pa solim”.
Kopprojekts ar BeĜăiju, Lietuvu, VācijU, Latvijas migrācijas lietu pārvaldi, Liepājas pilsētu
un rajonu u.c. institūcijām par patvēruma meklētāju bērnu un ăimeĦu integrāciju sabiedrībā.
Izstrādāta apmācības programma sociālajiem pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, vadīti
kursi par speciālistu (sociālo pedagogu, sociālo darbinieku)sagatavošanu darbam ar bēgĜiem
un viĦu ăimenēm. (2005. – 2007. gads)
4. Eksperte Liepājas rajona Izglītības pārvaldes koordinētajā kopprojektā par bērnu brīvā
laika pavadīšanas iestāžu, bērnu rehabilitācijas un krīžu centru, probācijas dienestu
speciālistiem:
„Sociālās atstumtības riskam pakĜauto ăimeĦu Sociālās rehabilitācijas centra
programmu izveide VaiĦodes internātpamatskolā” 2007.g.
Valodu prasmes: krievu, angĜu (sarunvalodas līmenī)

2010.gada 27.septembrī
/ Rita UkstiĦa/

IRĒNA VALDMANE
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Personas dati:
Dzimšanas gads: 1957
Kontaktadrese: Dzintaru iela 82 -18, Liepāja, LV 3416

ZiĦas par darba vietu:
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja LV 3401
E-pasts: irena.valdmane@liepu.lv

Izglītība:
1993 –1996 Latvijas Universitātes PPI doktorantūra
1992 –1993 Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultātes (Pedagoăijas un psiholoăijas
katedras)
maăistrantūra, iegūts pedagoăijas maăistra grāds
1975 –1979 V.Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskais institūts
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
2010. - Liepājas universitātes lektore, Mg.paed.
Profesionālā darbība:
2010- Pedagoăijas un sociālā darba fakultāte; lektore
1991-2010 - Pedagoăijas fakultātes prodekāne; lektore
2002 -2010 studiju programmas “Sākumskolas skolotājs” direktore
IZI Alternatīvās izglītības centra vadītāja
2009 – atkārtoti ievēlēta par lektori Pedagoăijas katedrā
2003 – ievēlēta par lektori Pedagoăijas katedrā
2002 – ievēlēta par studiju programmas “Sākumskolas skolotājs” direktori
1991 – pieĦemta darbā par prodekāni Pamatskolas pedagoăijas fakultātē
1991 – 2003 - asistente Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā
1989 –1991 - vecākā laborante Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā
1983 – 1989 – metodiėe Mācību daĜā
1982 – 1983 – vecākā laborante Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā
1979 – 1982 – 48.PPTV
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Vispārīgā pedagoăija
Didaktika
Alternatīvā pedagogija
Mācīšanās stili
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
Nozare: vispārīgā pedagoăija. Tēma: Pedagoăiskā procesa humanizācija: realitāte un
perspektīva. Individuālā tēma: Vispārīgās pedagoăijas aktualitātes un topošo skolotāju
pedagoăiskās kompetences veidošanās izglītības procesa humanizācijas aspektā.
Dalība Starptautiskās Izglītības humanizācijas akadēmijas konferencē Liepājā (2010) ar
referātu „ Reformpedagoăijas kontekstuālā saikne ar pilsoniskas sabiedrības aspektiem
Latvijā”
Dalība LiepU konferencē „Sociālā pedagoăija: izglītības un sociālās vides
mijiedarbības sociāli
pedagoăiskais aspekts” (2009) ar referātu „Skolēna pašrealizācija
skolā kā
demokrātiskas
sabiedrības pilsoĦa veidošanās aspekts: alternatīvo skolu pieredze
Dalība LiepU IZI 1.konferencē (2009)ar referātu „ Reformpedagoăijas kontekstuālā
saikne ar skolas humanizācijas procesiem 21.gadsimtā”.

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
Valdmane I. Dzimtās valodas apguve valdorfskolās// Valodu apguve: problēmas un
perspektīva. Zinātnisko rakstu krājums. - Liepāja: LiePa, 2006.- 111.-118.lpp.
Valdmane I. Skolas feminizācija: problēmas un perspektīva// Pedagoăija: teorija un prakse.
Rakstu krājums. - Liepāja: LiePa, 2006.
Valdmane I. Valdorfa bērnudārzs. Mācību līdzeklis.- Liepāja: LiePa, 2007.- 36 lpp.
Valdmane I. Frīdriha Frēbela pedagoăija. Mācību līdzeklis.- Liepāja, LiePa, 2008.-54 lpp.
Valdmane I. Skolēna pašrealizācija skolā kā demokrātiskas sabiedrības pilsoĦa veidošanās
aspekts: alternatīvo skolu pieredze// Sociālā pedagoăija: izglītības un sociālās vides
mijiedarbības sociāli pedagogiskais aspekts.Rakstu krājums.-Liepaja: LiePa, 2010.

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
2010 – uzĦemta par Starptautiskās Izglītības humanizācijas akadēmijas locekli
Projekti, kursi
2010 – ERASMUS darbinieku mobilitāte Hildesheimas Uni (Vācija) „International Week at
the Uni Hildesheim”
2009 – „Transition” (pārejas posmu organizēšana) Ludvigsburgas (Vācija) Pedagoăiskajā
augstskolā; COMENIUS mobilitāte
2008 – līdzdalība IZM ISEC / DU pētījumā „Obligātās pirmsskolas un sākumskolas izglītības
izvērtējums un pilnveides iespējas”
2007 – IZM ISEC pasūtījuma projekta „1.klases skolēnu gatavība pamatizglītības satura
apguvei” vadība un realizācija
2007 – tālākizglītības kursi „Ganzheitlicher Ansatz in der Paedagogik F.Froebels”(Veseluma
pieeja F.Frēbela pedagoăijā; 40 st.); Vācija, Starptautiskā Frēbela akadēmija
2007 – tālākizglītības kursi - S.Amonašvili autorseminārs „Humānās izglītības pamati
izglītības vidē”(A1 – 9014310033; 40 st.), apl.Nr.07-1895
Valodu prasmes:
Latviešu valoda- dzimtā, vācu valoda – brīvi, krievu – labi, angĜu – ar vārdnīcas palīdzību

2010.gada 27.septembrī

/Irēna Valdmane/

BLĀZMA VIKMANE
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Personas dati:
Dzimšanas gads: 06.10.1946.
Kontaktadrese: Graudu iela 20 – 6, Liepāja, LV3401

ZiĦas par darba vietu:
Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV3401
E-pasts: blazma.vikmane@liepu.lv

Izglītība:
2005. – 2007. Liepājas Pedagoăijas akadēmija, Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
1964. – 1969. Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija, Izpildītāju fakultāte,
kordiriăentu nodaĜa
Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
2007. Izglītības zinātĦu maăistrs (sociālā pedagoăija)
1995. Pedagoăijas zinātĦu doktors (mūzikas pedagoăija)
Profesionālā darbība ( pēdējie seši gadi):
2010. Asociētā profesore Pedagoăijas un sociālā darba fakultātē
2009. – 2010. Docente Vispārīgās Pedagoăijas katedrā
2003. – 2009. Docente Pedagoăijas katedrā
2000. – 2003. Docente Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā
Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi): Tautas pedagoăija, Ăimenes socializācija,
Indigo bērnu audzināšana un izglītošana u.c.
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
Latvijas Zinātnes Padomes finansētie granta pētījumi:
- Pāreja no pirmsskolas un sākumskolu kā pedagoăiska un sociāla parādība (2008 2009), Nr. 09.1021
- Mijiedarbība ar pedagogu kā vecākā pirmsskolas vecuma bērna pašapziĦas un
personības attīstības veicinātāja (2004 – 2008), Nr. 04.1252
Latvijas Izglītības Ministrijas atbalstītais pētījums:
- Konstruktīva uzvedība kā pašregulācijas līdzeklis mācību sasniegumu pilnveidē (2008),
Nr. 2008/IZM/01
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
Vikmane, B. Socializācija ăimenē. Liepāja: LiePa, 2009., 444 lpp. (ISBN 978-9984-821-86-3)
Vikmane, B. Mācību motivācijas veidošanās problēmas pārejot no pirmsskolas uz skolu.
Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2009. gada
27.-28. februāris. Rēzekne, 2009., 454. – 464. lpp. (ISBN 978-9984-44-018-7)
Vikmane, B. ĂimeĦu resocializācijas problēma sociālajā pedagoăijā. Sociālā pedagoăija:
Izglītības un sociālās vides pedagoăiskais aspekts I. Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja: LiePa,
2008., 403. – 420. lpp. (ISBHN 978-9984-821-51-1)
Vikmane, B. Cooperation between the preschool teacher and the music teacher: problems and
solutions. Changing Education in a Changing Society, 2. Klaipeda University, Lithuania,
ATEE - Association for Teacher Education in Europe, 2007., pp. 293 – 302 (ISSN 1822-2196)
Vikmane, B. Possibilities of Improving Professional Competence of Pre-school Teachers by
way of Integration Interpretation of Music in the Pedagogical Process. MOKYTOJU
RENGIMAS XXI AMŽIUJE: POKYČIAI IR PERSPEKTYVOS. Tarptautines mosklines
konferencijos medžiaga. Šiauliu universitetas, 2007. 108. – 114. pp.(ISBN 978-9986-38-819-7)

Vikmane, B. Ăimenes ietekmes uz pusaudžu socializāciju sociālpedagoăiskais aspekts.
Sabiedrība, Integrācija, Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2007. gada
23.-24. februāris. Rēzekne, 2007., 431. – 439. lpp. (ISBN 978-779-41-018-6)
Vikmane, B. Mūzikas integrācija pirmsskolā – pedagogu profesionālās sadarbības
kompetence un problēma. Pedagoăija: teorija un prakse V. Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja:
LiePa, 2007., 32. – 39. lpp. (ISSN 1407-9143)
Vikmane, B. Bērna muzikālās vajadzības un iespējas sadarbībā ar vecākiem. Rīgas
Pedagoăijas un Izglītības Vadības augstskolas III starptautiskā zinātniskā konference 2006.
gada 6.-8. aprīlis: Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībai. Rīga: RPIVA, 2006., 498.502. lpp.
Vikmane, B. Bērna un pedagoga muzikālās sadarbības iespējas rotaĜu procesā. Pedagoăija:
teorija un prakse IV. Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja: LiePa, 2006., 314. – 321. lpp. (ISSN
1407-9143)
Vikmane, B. Mūzika un otrās valodas apguves mijiedarbība pirmsskolas vecumā. Valodu
apguve: problēmas un perspektīva V. Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja: LiePa, 2006., 49. –
54. lpp. (ISSN 1407-9739)
Vikmane, B. Muzikālā izglītība Latvijas tautskolās un bērnudārzos (no 19. gadsimta vidus līdz
20. gadsimta pirmajai trešdaĜai). Pedagoăijas vēstures pētniecība Baltijas valstīs.
Starptautiskas zinātniskās konferences 2004. gada 14.-15. maijs rakstu krājums. Rīga: RaKa,
2004., 221.-233. lpp. (ISBN 9984-15-610-9)
Vikmane, B. Mūzikas uztvere – vārdu krājuma paplašināšanas līdzeklis. Valodu apguve:
problēmas un perspektīva III. Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja: LiePa, 2004., 98. –106. lpp.
(ISSN 1407 – 9739)
Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
2009./2010. Vispārējās Pedagoăijas katedras vadītājas pienākumu izpilde
Pedagogu profesionālās meistarības pilnveides programmu organizēšana un vadīšana:
2007. Darba organizācija un metodika korekcijas klasēs vispārējās izglītības iestāžu
pedagogiem. (Programmas vadītāja)
2004.- 2007. Pirmsskolas izglītības skolotājs (kods 46141). Otrā līmeĦa profesionālās
augstākās izglītības studiju programma, akreditēta 2005. gada 16. maijā, Nr. 855 (Programmas
direktore)
Projekti:
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas projekts Izglītības attīstības
pamatnostādnes 2007. – 2013. gadam „(Grozījumu veikšana Pirmsskolas izglītības
programmā”)
2003. – 2002. ESF projekts Pedagoăiskās korekcijas programma IKT jomā izstrāde un
īstenošana jauniešiem ar zemu pamatprasmju līmeni
Valodu prasmes:
Krievu (labā līmenī), angĜu (vidējā līmenī)
2010. gada 27. septembrī
/Blāzma Vikmane/

SILVIJA ZAĖE
Dzīves un darba gājums
(curriculum vitae)

Personas dati:
Dzimšanas gads: 17.03.1942.
Kontaktadrese: Klaipēdas iela 59/63-31, Liepāja, LV-3416

ZiĦas par darba vietu: Liepājas Universitāte, Lielā iela 14, Liepāja, LV-3400
E-pasts: silvija.zake@liepu.lv

Izglītība:
1960.-1964. Liepājas Pedagoăiskais institūts
1979.-1982. Hercena ěeĦingradas Valsts pedagoăiskā institūta aspirantūra

Akadēmiskie nosaukumi, zinātniskie grādi:
1992. – un šodbrīd Liepājas Universitātes docente
1982. – Pedagoăijas zinātĦu kandidāts
1992. – Pedagoăijas doktore

Profesionālā darbība:
No 1978.g. līdzšim brīdim Liepājas Universitātes docente

Akadēmiskie kursi (pēdējie 6 gadi):
Pedagoăijas teoriju attīstības vēsture;
Latvijas pedagoăiskās domas attīstība;
ANO bērna tiesību konvencija;
Salīdzinošā pedagoăija;
Profesionālās izglītības sistēmas attīstība;
Inovācijas profesionālajā izglītības sistēmā;
Mācību metodiskie līdzekĜu izveide;
Bērnu un jauniešu organizācijas pasaulē.

Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 6 gadi):
ANO konvencijas „Bērna tiesību aizsardzība” apguves pedagoăiskie aspekti.

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējie 6 gadi):
1. „Skolas Kurzemē un Zemgalē 17. gadsimtā” grāmatā „Filosofija”? kultūras kultūra”- 2008
2. Ieskats pedagoăiskās domas attīstībā 18. gs. Latvijā. Filosofija? Kultūras kultūra. 2007 g.
3.Vēsturisks ieskats sabiedrības attieksmes pret bērnu izmaiĦās. „Sociālā darba speciālistu
rokasgrāmata „ LiePa , 2007, 61-67. lpp.

Papildus ziĦas par profesionālo darbību (pēdējie 6 gadi):
Studiju programmas „Profesionālās izglītības skolotājs” direktore
Valodu prasmes:
1. latviešu – dzimtā valoda
2. krievu – brīvi
3. angĜu – brīvi
4. poĜu – ar vārdnīcas palīdzību

2010. gada 27.septembris
/Silvija Zaėe/

Studiju programmas „Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā” akadēmiskā
personāla publikācijas (2005 – 2010), kas saistītas ar studiju programmā
docējamo kursu saturu
1. Bethere, Dina. Izglītības programmu individualizācija bērniem ar speciālajām

vajadzībām: Mācību līdzeklis. – Liepāja, 2006. – 45 lpp.
2. Bethere, Dina. Gewaehrleistung der Ausbildung mehrfachbehinderter Kinder// Spring

University 2007, 2. Changing Education in a Changing Society. – Klaipeda University,
2007, - p. 24 – 33
3. Bethere, Dina. Aktuelle und langfristige Tendenzen bei der Qualitätserhöhung

beruflicher und akademischer Bildung von Behindertenpädagogen in Lettland.//
Lehrer/-innenbildung in Europa. Konferenzband Pädägogische Hochschule Wien, 2008
4. Bethere, Dina. Ekositēmiska pieeja bērnu ar speciālajām vajadzībām sagatavošanai
iekĜaujošajai izglītībai pamatskolā//Sabiedrība, integrācija, izglītība. Rēzekne, 2009.,
495.-504. lpp.
5. Bethere, Dina, Lidaka, Anita. Assuring educational continuity on macro system level.
Problems of Education in the 21 st Century. Education Policy. Management and
Quality, 2009. 12, 22-29. ICID 887500
6. Bethere, Dina. Skolotāju profesionālās kompetences izglītības pārejas posma
vadīšanā iekĜaujošās izglītības kontekstā. Grām.: Sabiedrība. Integrācija. Izglītība.
Rēzekne,2010., 357.- 366.
7. Celma, Daina. Problems of developing education institutions as learning organizations
in Latvia. Vancouver: International Congress for School Effectiveness and
Improvement New Departures for a Learning World of Quality and Equality, 2009.
http://www.icsei2009.org/
8. Celma, Daina. Change of Paradigms in education institution culture. Жамбыл
гуманитарлык – техникалык университет, 2008.г – 374 с ISBN 9965–8889-06-6.
9. Celma, Daina, Lūsēna – Ezera I. Teamwork – The basis of Sucessful Work of an
Organization – Education Management 3 (52) / 2007. – Institute of Economic in
Latvia.
10. Celma, Daina. Monogrāfija. Vadītājs un vadīšana izglītībā: teorija un prakse. - Rīga:
RaKa, 2006.

11. Celma, Daina. PārmaiĦas Latvijas Izglītībā skolotāju skatījumā. Pedagoăija:teorija un
prakse.- Liepāja,2005. 253.-261.lpp.
12. Dobelis, Kārlis. Darba kultūra – kvalitātes nodrošināšanas priekšnosacījums.
Sabiedrība un kultūra. Rakst krājums 11. Liepājas Universitāte, 2009.g. lpp.494. – 498.
13. Glikasa, Olga. Veselības mācība sociālo zinību blokā. 6.starptautiskās zinātniski metodiskās
konferences „Cilvēks un vide“ rakstu krājums. – Liepāja: LiePA, 2007. – 81.-86. lpp.

14. Glikasa, Olga. Studentu pētnieciskā darba izvēle un motivācija veselības izglītībā LPA.
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4.Studiju kursu programmas

KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Izglītības pētījumu metodoloăija
Methodology of Educational Research
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
A daĜa
2

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Alīda Samuseviča
Vispārīgās
pedagoăijas katedra
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
80

Amats, grāds
profesore, pedagoăijas doktore

st.)

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

5

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

5
5-6
Eksāmens
Nav noteikts
Pedagoăija / vispārīgā pedagoăija
Pilnveidot studentu patstāvīgās pētnieciskā darba
kompetences pedagoăisko problēmu risināšanā.

*Kursa uzdevumi

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.
*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Studiju kursā pilnveidotas un attīstītas studentu
kompetences:
• formulēt pētījuma mērėi, hipotēzi, uzdevumus,
plānot pētījumu, atrast un studēt tam nepieciešamo
informāciju;
• veikt teorētiskos un empīriskos pētījumus, iegūto
datu apstrādi, izmantojot datortehniku, analizēt
iegūtos rezultātus,
• formulēt secinājumus, ieteikumus pedagoăisko
problēmu risināšanā un turpmākajiem pētījumiem,
• izstrādāt metodiskas vai zinātniskas publikācijas,
informatīvos materiālus pedagoăiskajām
konsultācijām un maăistra darbu,

• uzstāties konferencēs vai semināros, aizstāvēt
maăistra darbu,
• atbilstoši saviem pētījumiem, izvēlēties tematus
papildus studijām, tālākizglītošanās veidus un
pētāmās problēmas zinātniskiem darbiem,
• nodrošināt savu un savā vadībā veikto pētījumu
ētiskumu.

Kursa valoda

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju kursā tiek veidota studentu
izpratne par pētnieciskās darbības
nepieciešamību un nozīmību
pedagoăiskajā procesā, tiek
aktualizēti pētniecības principi,
analizēti pētījuma veidi,
sistematizēta informācija par
pētniecisko procesu un tā
organizācijas pamatprasībām,
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
vai izglītības zinātnēs.

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Study course builds students' understanding of the
importance of research activities in the pedagogical
process, updating the principles of research; the study
course analyzes the types of research, systematic
information on the research process and its
organizational requirements, acquired theoretical and
empirical research work methods, logic and structure of
research development. This course develops students'
skills in working with diverse theoretical sources of
information to practice empirical research methods:
document analysis, observation, questioning, testing,
case studies, etc. Students’ independent research skills
are developed: to create a research program, to develop
the experimental design and implementation of applied
research in pedagogy and education sciences.
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I;
II daĜa …, ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas
pārbaudes formas)

Ievads zinātniskajā pētniecībā.
Zinātne un izglītības pētījumu metodoloăija.
Izglītības pētniecība
Izglītības pētījuma veidu raksturojums.
Pētījuma plānošana.
Pētījuma problēmas izvēle un raksturojums.
Maăistra darba ievads un zinātniskās
kategorijas.
Pētījuma programmas izstrāde un pētījuma
organizācija.
Pētījuma jautājumu izvirzīšana
Pētījumu metodika.
Datu iegūšanas teorētiskās un empīriskās
metodes.
Kvalitatīvie pētījumi. Biogrāfiskie pētījumi.
pieredzes
refleksija.
Personīgās
Kontentanalīze. Novērojumi, monitorings,
aptaujas. Ekspertmetodes Modelēšana un
gadījumu analīze. Eksperimentālā darbība
pedagoăijā.
Validitātes
novērtējums.
Mērījumi un skalas. Skalu veidi. Validitāte,
drošums, objektivitāte.
Sadarbība ar psihologiem un nozaru
speciālistiem.
Publikāciju izstrāde un referāta sagatavošana
pētījuma problēmā
*Studenta patstāvīgais darbs

Apjoms
stundās

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

2

lekcija

6

lekcijas

10

semināri

2

lekcija
*Apjoms stundās

1.Ievads pētnieciskā darba metodoloăijā.
5 stundas
Patstāvīgas literatūras studijas par pētījumu
zinātniskās valodas īpatnībām, pētījumu
veidiem, izmantojamajām metodēm.
Pētījuma problēmas pamatojums.
5 stundas
2.Pētījuma plānošana. Pētījuma
programmas izstrādāšana.
30 stundas
3.Problēmas teorētiskās koncepcijas
izstrāde: literatūras studijas un analīze.
15 stundas
4.Pētījumu metodika: pētījuma
eksperimentās programmas izstrādāšana.,
metožu izvēle un pamatojums.
5 stundas
5.Pētījumu prezentācija. Maăistra darba
prezentācijas sagatavošana; prezentāciju
savstarpējais vērtējums.
*Prasības KRP iegūšanai
Akumulējošais eksāmens, ko veido: (1) sekmīgi veikti
patstāvīgie pētnieciskie darbi, pieredzes prezentēšana
semināros, (2) pētījuma iestrādes (maăistra darba)
prezentācija.
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*Mācību pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra

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. Bogdan, Robert C. Qualitative Research for
Education: an Introduction to Theory and Methods/
Robert C. Bogdan, Sari Knopp Biklen. 5th ed. New York: Pearson, 2006. - 304 p
6. Internet Research Methods: A Practical Guide for
the Socila and Behavioural Sciences / Claire
Hewson, Peter Yule, Dianna Laurent, Carl Vogel. London: SAGE Publ., 2003. - 155 p.
7. Hackley, Christopher E. Doing research projects
in marketing, management and consumer research/
by Chris Hackley. - New York: Routledge, 2003. 210 p.
8. Wengraf, Tom. Qualitative Research Interviewing:
Biographic Narrative and Semi-Structured
Methods/ Tom Wengraf. - London: SAGE
Publications, 2001.- 398 p.
9. Clough, Peter. A Student's Guide to Methodology:
Justifying Enquiry/ Peter Clough and Cathy
Nutbrown. - London: SAGE Publications, 2002. 212 p.
10. Mason, Jennifer. Qualitative Researching/
Jennifer Mason. Second Edition. - London: SAGE
Publications, 2002. - 223 p.
1. Nucho, A.O., Vidnere, M. Intervēšanas
prasme.Rīga: RaKa, 2003.
2. Lasmanis, A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes
metodes pedagoăijas un psiholoăijas pētījumos.
1.grāmata.Rīga:Izglītības soĜi, 2002.236 lpp.
3. Graziano, Anthony M. (1932-1932-). Research
methods: a process of inquiry/ Anthony M.
Graziano, Michael L. Raulin. 6th ed. - Boston:
Pearson Allyn and Bacon, 2007. - 448 p.
4. Corbetta, Piergiorgio. Social Research: Theory,
Methods and Techniques/ Piergiorgio Corbetta;
Transl. from the Italian by Bernard Patrick. London: SAGE Publications, 2003. - 328 p.
5. Ramazanoglu, Caroline (1939-1939-). Feminist
methodology: challenges and choices / Caroline
Ramazanoglu with Janet Holland. - London: Sage ;
Thousand Oaks, Calif., 2002.- 195 p.
6. Silverman, David. Interpreting Qualitative Data :
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Methods for Analysing Talk, Text and Interaction /
David Silverman. 2nd edition. - London : SAGE,
2001. - 325 p.
12. Curran, James. Researching the Small Enterprise
/ James Curran, Robert A.Blackburn. - London :
SAGE Publications, 2001. - 180 p.
1. McCulloch, Gary. Documentary Research in
Education, History, and the Social Sciences / Gary
McCulloch. - London: RoutledgeFalmer, c2004. ix, 148 p.- Pieejams arī tīmeklī WWW URL:
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0412/200302701
2.html.
2. Buckingham, Alan. The Survey Methods
Workbook : from Design to Analysis / Alan
Buckingham and Peter Saunders. - Cambridge, UK
: Polity ; Malden, MA, 2004. - Pieejams arī tīmeklī
WWW.URL:
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip045/2003013538
.html.
A.Samuseviča

27.09.2010.

Kursa autors:
Paraksts

Kurss
apstiprināts:
PSDF

Dekāns/
prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes protokols Nr.
/ Institūta Zinātniskās padomes
protokols Nr. 5
Datums
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Skolu vēsture
History of school
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
C daĜa
1

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Ārija Kolosova
Dabas un soc. zin.
fakultāte
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
40

Amats, grāds
Dr.hist. docente

st.)

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

4

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

4
5-6
ieskaite
vēlamas zināšanas pedagoăijas vēsturē, Latvijas
vēsturē
Pedagoăijas vēsture
Pamatot Latvijas skolu vēstures saturu, pētniecības
nepieciešamību, aktualitāti

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

1) izanalizēt galvenās tendences skolu vēstures
pētniecībā, apkopot materiālu par konkrētu skolu
vēsturi;
2) izanalizēt skolu vēstures materiāla praktiskās
pielietošanas iespējas.
Iegūt zināšanas un pētnieciskās prasmes pedagoăijas
vēstures problemātikā saistībā ar skolu vēstures izpēti.

Kursa valoda

Latviešu

*Kursa uzdevumi

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Tiek iegūts priekšstats un zināšanas
par Latvijas skolu vēstures
pētniecības nepieciešamību un
aktualitāti. Analizēta problemātika,
kas raksturīga Latvijas skolu
vēstures pētniecības procesā,
sniegts priekšstats par vēstures
avotiem un izmantošanas iespējām.

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
The concept and knowledge of necessity‘s reasons
about history of school in Latvia. Problems in process
of research a history of school in Latvia is analysed.
The source and methods of history is researched.
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …,
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas)

1.
Ievads.
Skolu
vēstures
pētniecības
nepieciešamība, aktualitāte. Latvijas skolu muzeju
asociācijas darbības mērėis. Skolu muzeju darbības
vēsturiskā pieredze un mūsdienu iespējas.
Pētniecības problēmas.
2. Vēstures avoti: dokumenti, valdību lēmumi,
atmiĦas, dzīvesstāsti u.c. Arhīvu un muzeju
izmantošanas iespējas skolu vēstures izzināšanā.
Subjektīvisms un objektivitāte vēstures pētniecībā.
3. Ieskats Latvijas skolu vēstures nozīmīgākajos
posmos, problēmās. Skolas veidošanās un attīstība
konkrētā laikmeta politisko un ekonomisko
problēmu līkločos.
4. Skolu vēstures materiāla praktiskās pielietošanas
iespējas pedagoăiskajā darbībā: novadpētniecība,
projektu darbi, izziĦas materiāli, audzināšanas
pasākumi u.c. Pieredzes analīze

Apjoms
stundās

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

4 st.

lekcija

4 st.

lekcija

4 st.

seminārs

4 st.

seminārs

*Studenta patstāvīgais darbs

*Apjoms stundās

1. Skolu vēstures izpēte konkrētā skolā. Mērėis: 12 st.
noskaidrot skolu vēstures izpētes situāciju, avotu
bāzi, problēmas.
2. Sagatavot darbu par vienu no izvēlētajām
12 st.
tēmām:
2.1. Atsevišėu skolu vēstures posmu un
problemātikas raksturojums pēc literatūras.
Mērėis: iepazīt literatūru, apkopot un
analizēt
izvelēto
skolu
vēstures
problemātiku.
2.2. Praktiskā pieredze skolu vēstures materiāla
izmantošanā pedagoăiskajā darbībā. Mērėis:
pamatot
skolu
vēstures
materiāla
pielietošanas iespējas, kā arī iespējamās
problēmas.
*Prasības KRP iegūšanai
*Mācību pamatliteratūra

teorētiskā kursa apguve un patstāvīgā darba
prezentācija
1. Staris A. Skolas un izglītība Rīgā no
sendienām līdz 1944.gadam. – R., 2000.
2. Vičs A. Iz latviešu skolu vēstures. – R.,
1992.
3. Vičs A. Latviešu skolu vēsture. – R., 1994.
4. SalmiĦš A. Latvijas skolu izveidošanas un
attīstība feodālisma periodā. – R., 1980.
5. Ruberts J. Tautas izglītības rītausmā. – R.,
1978.
6. Latvijas skolu vēstures avoti./ J.Ruberta
redakcija – R., 1974.

Nr. S-7-1, V_3, Lappuse 114 no 223

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi avoti

7. Tautas izglītība un pedagoăiskā doma
Latvijā līdz 1900.gadam. – R., 1987.
8. Pedagoăiskā doma Latvijā līdz 1890.gadam.
– R., 1991.
9. Pedagoăiskā doma Latvijā no 1890. līdz
1940.gadam. – R., 1994.
10. Pedagoăiskā doma Latvijā no 1940. gada
līdz mūsdienām. – R., 1998.
1. Rusmane E. Pirmā skola. – R., 1989.
2. Drīzule M. Latvijas skolu vēsture. 1.d. – R.,
1967.
3. Vecais Stenders. Bildu ābice. – R., 1977.
4. Vičs A. Latviešu skolu vēsture: 1885. –
1905. – R., 1939.
5. Vičs A. Latviešu skolu vēsture: 1905. –
1915. – R., 1940.
6. Apīnis A. Grāmata un latviešu sabiedrība
līdz 19.gs. vidum. – R., 1991.
http://www.r1g.edu.lv
http://visc.gov.lv/
http://www.muzeji.lv/

Ā.Kolosova

27.09.2010.

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča

10.11.2010.

Kursa autors:
Paraksts

Kurss
apstiprināts:
PSDF

Dekāns/
prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums

Datums

Fakultātes domes sēdes protokols Nr.
/ Institūta Zinātniskās padomes
protokols Nr. 5
Datums- 10.11.2010.
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Izglītības filozofija
Educational philosophy
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
A
2

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Daina Lieăeniece
Pedagoăijas joma
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
80

Amats, grāds
Prof., Dr.habil.paed.

st.)

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

16

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

16

*Kursa uzdevumi

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

5-6
Eksāmens
Nav noteiktas
Pedagoăija/ vispārīgā pedagoăija
Palīdzēt studentiem veidot savu izglītības filozofiju, balstītu
uz savas pieredzes un izglītības sociālās situācijas analīzi
Latvijā un pasaulē, kā arī uz izpratni par dažādām pieejām.
Palīdzēt studentiem veidot izpratni par:
1. Izglītības filozofijas būtību, struktūrelementiem, saturu
dažādās izglītības filozofijās ASV un Eiropā;
2. Izglītības politikas Latvijā filozofisko pamatojumu,
mācoties kritiski refleksēt arī savu pedagoăisko pieredzi un
attīstot spēju prognozēt izglītības attīstības tendences
Latvijā.
Savas pedagoăiskās pieredzes kritiska refleksija,
prognozēšanas spējas
Latviešu valoda

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Izglītības filozofija un tās
struktūrelementi: metafizika,
epistemoloăija, morāles filozofija,
estētika, loăika, politiskā filozofija.
Dažādas izglītības filozofijas ASV un
pieejas izglītības konceptuālo
jautājumu izpratnei Eiropā. Vadlīnijas
21.gs. izglītības filozofijas un stratēăiju
izstādei Latvijā. Diskusija par nākotnes
izglītības vīziju: nosacījumi, kas sekmē
personības identitātes un pašrealizējoša
indivīda veidošanos.

Educational philosophy and its structural elements:
metaphysics, epistemology, philosophy of moral, aesthetics,
logic, political philosophy. Different educational
philosophies in the US and approaches to treatment of
conceptual education issues in Europe. Guidelines for
elaboration of the 21st. century educational philosophies and
strategies in Latvia. Discussion about the future vision of
education: conditions facilitating formation of personality
identity.
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …,
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas)

1. Izglītības filozofijas būtība un tās saistība ar pedagoga

Apjoms
stundās

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

2/2

Lekcijas, semināri

2

Lekcijas

4/4

Lekcijas, semināri

4/2

Lekcijas, semināri

2

Semināri

2

Lekcijas

2/2

Lekcijas, semināri

4

Semināri

praktisko darbu. Trīs mijiedarbības modeĜi.

2. Izglītības filozofijas struktūrelementi: metafizika,
epistemoloăija, morāles filozofija, estētika, loăika,
politiskā filozofija.
3. Dažādas izglītības filozofijas ASV (esentiālisms,
eksistenciālisms, biheiviorisms u.c.)
4. Vadlīnijas 21.gs. izglītības filozofijas un stratēăiju
izstādei Latvijā:
• konstruktīvisms izziĦas darbībā un dzīves stila
izveidē,
• humanitatīvā funkcija pedagoăiskajā procesā un
tās metodoloăiskais pamats (H.Gudjons,
I.BeĜickis),
• zināšanu izmantošanas kompetences un to līmeĦi
saistībā ar audzēkĦu pārdzīvojumu izpausmes
līmeĦiem,
• cieĦa un pašcieĦa skolēnu un skolotāju sadarbībā.
Pārprastā „bērncentrētā” pieeja,
• nākotnes izglītības vīzija – diskusija par
problēmām: reformpedagoăija, garīgums,
ilgtspējīga izglītība, sabiedrības attīstība, izglītība
visa mūža garumā.
*Studenta patstāvīgais darbs
I. Analizēt 2-3darbus (pēc studentu izvēles), lai
raksturotu:
• radošuma, inovāciju nepieciešamību ilgtspējīgas
sabiedrības attīstībai (pragmatiski eksistenciālais
līmenis);
• garīguma, jūtu un emociju nozīme pašrealizācijas
sekmēšanai.
II. Izstrādāt literatūras sarakstu vai analizējot 2-3 darbus
(pēc studentu izvēles), atklāt atslēgas vārdus, kas raksturo
izglītības filozofijas kategorijas (metafizika,
epistemoloăija, ētika, estētika, domāšanas loăika,
izglītības politika) 5 līmeĦos.
Tas nozīmē veidot izpratni par :
• izglītības filozofiju skolotāja sadarbībā ar
audzēkni;
• skolas kā organizācijas izglītības politiku;
• Latvijas valsts izglītības politiku;
• globalizētās pasaules 21.gs. postmodernisma
situācijas problemātiku.
*Prasības KRP iegūšanai

*Mācību pamatliteratūra

*Apjoms stundās

48

Piedalīšanās semināros un diskusijās, argumentētas
esejas izstrāde par tēmu „Mana izglītības filozofija un
tās teorētisks pamatojums” (apjoms 8-10 lpp.),
piedalīšanās grupu un kooperatīvajā darbā.
1. BatĦa V. (2001) Rosinot bērna iekšējo pasauli. Rīga,

Nr. S-7-1, V_3, Lappuse 117 no 223

RaKa.
2. Čehlova Z. (2002) IzziĦas aktivitāte mācībās. Rīga,
RaKa.
3. Eriksons E. (1998) Identitāte: jaunība un krīze. Rīga,
Jumava.
4. Gudjons H. (1998) Pedagoăijas pamatatziĦas. Rīga,
Zvaigzne ABC.
5.Lasmane S. (2004) 20.gs. ētikas pavērsiens. Rīga,
Zvaigzne ABC.
6. Miėelsone I. (2003) Sasniegumu motivācijas un
pašcieĦas veidošanās savstarpējā ietekme. Skolotājs,
2003/1, 4.-9.lpp.
7. Nākotnes izglītības meti UNESCO Starptautiskās
komisijas „Izglītība divdesmit pirmajam gadsimtam”
ziĦojumā (1998), Rīga, Vārti.
8. Rubena I.M. (2000). Mācīties darot. Rīga, RaKa.
9. Samuseviča A. (2001) Audzināšanas nozīme
identitātes veidošanās procesā. Vispārīgā didaktika un
audzināšana. Rīga, SIA „Izglītības soĜi”, 110.-115.lpp.
10. Šmite A. (2004) Vidusskolas izglītība pārmaiĦu
procesā. Skolotājs, 2004/6, 8.-16.lpp.
11.Špona A. (2004) Audzināšanas process teorijā un
praksē. Rīga, RaKa.
1. Broks A. (2000) Izglītības sistemoloăija. Rīga, RaKa.
2. Belousa I. (2002) Sustainable Education and
Spirituality in the UniversitY: Looking for a Way of
Complementation. Journal of Teacher Education and
Training, Vol.1, Daugavpils, Faculty of Pedagogy and
Psyhology, pp.3-12.
3. Kestergaard E. (1993). Philosophy of Education.
ROSES, The Education Vision inthe Year 2015, Malmo.
4. Lieăeniece D. (2002) Ievads androgoăijā jeb
mācīšanās būt pieaugušo vecumā. Rīga, RaKa.
5. Mācīšana un mācīšanās - ceĜš uz izglītotu sabiedrību.
Baltā grāmata par izglītību un apmācību (1998) Rīga,
Akadēmisko programmu aăentūra.
6. Zīds O. (2002) Priekšstats par nepārtrauktās
izglītības sistēmu.
7. Žogla I. (2003) Integrācija pedagoăijā: ievads
diskusijai. Skolotājs, 2, 4.-9.lpp.
8. Žogla I. (2000) Skolas pedagoăija III daĜa. Eiropas
ideja skolotāju izglītībā. Rīga, LUPPI.

Mācību papildliteratūra
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http://www.sagepub.com
Daina Lieăeniece

27.09.2010.

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:
PSDF

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. 5
Datums – 10.11.2010.
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Izglītības teorijas
Educational Theories
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
A
2KRP

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

*KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Pedagoăijas un
sociālā darba
fakultāte
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
80
Vārds, uzvārds
Ilma Neimane

Amats, grāds
Dr.paed., doc.

st.)

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

6

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

6
5-6
Eksāmens
Nav noteiktas
Pedagoăija/ Vispārīgā pedagoăija
Novērtēt izglītības teoriju izmantošanas iespējas un
lietderību izglītības problēmu izpētē inovatīvā
risinājumā:

*Kursa uzdevumi

-

-

noteikt ideju pārmantojamību, raksturojot
cittautu domātāju ietekmi izglītības teoriju
attīstībā Latvijā;
izvēlēties, adaptēt un izmantot izglītības teorijas
ar izglītību saistītu jautājumu risināšanā
veidot inovatīvus pedagoăiskās darbības
pilnveides plānus

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Pilnveidota akadēmiskā kompetence uztvert un novērtēt
cilvēka attīstību kopveselumā
Pilnveidotas pētnieciskās prasmes un paĦēmieni

Kursa valoda

Latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
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Studenti tiek iepazīstināti ar
izglītības reformām Latvijā,
vienlaikus apgūstot prasmi analizēt
mūsdienu pedagoăiskos procesus
sabiedrības attīstības kontekstā.
Studiju kursā studenti apgūst
prasmi atrast un izmantot dažādus
informācijas avotus, argumentēt
savu viedokli un kritiski vērtēt
dažādu faktu interpretācijas šādās
jomās: izglītības sistēma un
mācīšanās sociāli ekonomiskajā
kontekstā; izglītības rezultātu
sociālekonomiskie aspekti;
mācīšanas mācīšanās un personības
attīstības process; resursu sagāde.

Students are introduced to the education reforms in
Latvia, while learning the skills to analyze
contemporary pedagogical processes within the context
of society’ s development. In the study course students
acquire skills to find and use different sources of
information, to argue their views and to critically
examine the different interpretation of the facts in the
following areas: education system and learning in
socio-economic aspects of education, teaching learning
and personal development process, gathering of
resources.
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Apjoms stundās
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu

Veids

(lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības,
laboratorijas darbi)

sadalījumu – I; II daĜa …, ja kurss dalās
vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes
formas)

1.Pirmsteorētiskajā, apgaismības un
klasiskā didaktika un reformu
didaktika.

6

1L,2S

2.„Lielie” didaktiskie modeĜi.:
Kritiski konstruktīvā didaktika,
Mācību teorētiskā didaktika,
Mērėorientēta mācību didaktika

6

1L,2S

3.Izglītības teoriju sociālais,
ekonomiskais un psiholoăiski
pedagoăiskais konteksts.

6

1L,2S

4. Aktuālas attīstības tendences

6

1L,2S

*Studenta patstāvīgais darbs

Gatavošanās semināriem.
1.Izglītības sistēma un mācīšanās
sociāli ekonomiskajā kontekstā.
2.Izglītības rezultātu
sociālekonomiskie aspekti.
3.Mācīšanas mācīšanās un
personības attīstības process.
4.Izglītības darbam nepieciešamo
resursu sagāde.
*Prasības KRP
iegūšanai
*Mācību
pamatliteratūra

*Apjoms stundās

14
14
14
14

Sekmīgi apgūta kursa programma. Prezentētas 3 patstāvīgi izstrādātas semināra
tēmas.

1. Acherman E. Mit Kindern Schule machen .Herausgegeben vom
Verlag Lehrerinnen und Lehrer: - Schweiz, Zürich, 1995, - S.315.
2. Asselmeyer H. Einmal Schule -immer Schüler? : eine empirische
Studie zum Lernverständnis Erwachsener / Herbert Asselmeyer. Frankfurt am Main ; New York : P. Lang, 1996. - 357 p.
3. Anspaks J. Mākslas pedagoăija / Jānis Anspaks ; red. Anita Horsta. Rīga : RaKa, 2004.
1.daĜa Mākslas pedagoăijas teorijas un prakses pamatu veidotāji. - 298
lpp. ISBN 9984-15-595-1
4. BeĜickis I. Vērtīborientētā mācību stunda..- R:RaKa, 2000.- 280 lpp.
5. Dirba M. Latvijas identitāte: pedagoăiskais aspekts / Māra Dirba. Rīga : RaKa, 2003. - 137 lpp. - (Pedagoăiskā bibliotēka : Teorija.
Pieredze. Prakse). ISBN 9984-15-519-6
6. Geidžs N.L. Berliners D.C. Pedagoăiskā psiholoăija. – R:Zvaigzne
ABC, 1999.
7. Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas. Zvaigzne ABC, 1998.
8. Lerner Janet W. Learning disabilities : theories, diagnosis, and
teaching strategies / Janet W. Lerner. - 5th ed. - Boston : Houghton
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Mifflin, 1989. - xii, 595 p. : ill. - Bibliography: p. 538-566. ISBN 0395-36913-4
9. Neimane I.Selestēna Frenē alternatīvās pedagoăijas pamatidejas /
Mijiedarbības pedagoăijas aktualitātes. –Liepāja, LPA iespieddaĜa
2000. – 177. – 185.lpp.
10. Zelmenis V.Didaktikas teorētiskie pamati.- R:RaKa, 2001.
11. Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati.- R:RaKa, 2001.
12. Žukovs L.,Kopeloviča A.Didaktika.-R:RaKa, 2000. 344 lpp.
Mācību
papildliteratūra

Periodika,
interneta
resursi un citi
avoti

1. Prets D. Izglītības programmu pilnveide. – R:Zvaigzne ABC. 2000. –
383 lpp
2. Geidžs N.L. Berliners D.C. Pedagoăiskā psiholoăija. – R:Zvaigzne
ABC, 1999.
3. Schule in der Fremde - Fremde in der Schule : kulturelle Identität
und Integration / Rudolf W. Keck [u. a.]. - Münster : LIT, 2004. - 380
S. - (Historisch -vergleichende Studien zum internationalen
Bildungsdialog ; Band 4). ISBN 3-8258-7302-1
Wörterbuch Schulpädagogik : ein Nachschlagwerk für Studium und
Schulpraxis / herausgegeben von Rudolf W. Keck völlig überarbeitete
Auflage. - Regensburg : Klinkhardt, 2004. - 542 S. ISBN 3-7815-1172-3
. Focus on the Structure of Higher Education in Europe (2004/05). National Trends in
the Bologna Process. 2005. - 2004.p. http://www.bolognabergen2005.no/Docs/02Eurydice/0504_Eurydice_National_trends.pdf
2. Reforms of the teaching profession: a historical survey (1975-2002).Supplementary
report, The teaching profession in Europe:Profile, Trends and concerns.- 2005.- 30 p.
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid=067EN
3. Quality Assurance in Teacher Education in Eurpe.2006. -95 p.
http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/062EN.pdf

I.Neimane

27.09.2010.

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:
PSDF

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
L. Mackeviča
Paraksta atšifrējums

Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. 5
Datums- 10.11.2010.
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums
latviski
*Kursa nosaukums
angliski
*Studiju programma/-as,
kurai/-ām tiek piedāvāts
studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits

IKT izglītībā
IT in education studies
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā (pedagoăijas teorijā un
vēsturē)
A
2
*KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Matemātikas un
informātikas katedra

Vārds, uzvārds
Edvīns Ăingulis
*Kopējais stundu skaits (1

Amats, grāds
profesors, Dr. paed.

80

KRP = 40 st.)

*Lekciju st. skaits (1
lekcija, seminārs, praktiskie un
laboratorijas darbi = 2 st.)

6

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

6

*Kursa uzdevumi

12
5–6

Ieskaite ar atzīmi
Pedagoăijas pētījumu metodoloăija, informācijas tehnoloăijas
izglītībā (apgūst bakalaura programmās)
Datorzinātne / lietišėā informātika
Iepazīt dažādas datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes
maăistra līmeĦa pedagoăiskos pētījumos, izmantojot IT, šo
metožu būtību un atšėirības.
1. Iepazīstināt ar matemātiskās statistikas pamatidejām un to
izmantošanu datorprogrammās.
2. Sniegt praktisku pieredzi maăistra pētījumā izmantojamo datu
ieguvē, apstrādē un analīzē.

*Kursa rezultāti
(apgūstamās kompetences)

Prasme lietot izplatītākās standartprogrammas pedagoăiska
pētījuma datu apstrādē.
Prasme racionāli plānot nepieciešamo datu ieguvi, apstrādi un
iekĜaušanu atskaitē par pētījuma rezultātiem, izmantojot IT
iespējas.
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Kursa valoda

Latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Tiek apgūti matemātiskās statistikas A course is designed to develop student’s statistical thinking.
jēdzieni, kuru izpratne ir būtiska Students practice in the use of statistical software to analyze
pedagoăisku pētījumu datu apstrādē. the pedagogical experimental data.
Studenti iepazīstas ar atbilstošām
datorprogrammām, ar to radītajām
iespējām datu ieguvē, analīzē un
interpretācijā.
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Apjoms
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II
daĜa …, ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas
pārbaudes formas)

1. Datu izpratne. Datu ieguves metodes.
Datu sagatavošana.
2. Statistikas pamati. Statistiskie rādītāji
3. Biežumu analīze. Datu atlase. Datu
modifikācijas iespējas ar datu apstrādes
un analīzes paketi SPSS
4. Datu izpēte ar šėērstabulu, daudzējādo
atbilžu analīzes un vidējo salīdzināšanas
palīdzību
5. Korelācijas. Regresijas analīze
6. Faktoru analīze. Klāsteru analīze
7. Standartgrafiki un interaktīvie grafiki
8. Apstrādāto un izanalizēto datu eksports
uz maăistra darbu
*Studenta patstāvīgais darbs

Veids

stundās

(lekcijas L, semināri S, laboratorijas darbi
LD)

2

2L

6

4 LD + 2 S

6

2 L + 2 LD + 2 S

4

2 L + 2 LD

2
2

2 LD + 2 S
2 LD
*Apjoms stundās

1. Prezentācija par SPSS izmantošanas
26
iespējām sava maăistra pētījuma
eksperimenta datu apstrādē.
2. ZiĦojums par kādā no maăistra pētījuma
20
sastāvdaĜām iegūto datu izpēti
3. Prezentācija ar standartgrafiku un
20
interaktīvo grafiku izmantošanu pētījuma
gaitā un rezultātu vizualizācijā.
*Prasības KRP iegūšanai
1. Piedalīšanās laboratorijas darbu un semināru nodarbībās.
2. 2 prezentāciju un 1 ziĦojuma sagatavošana un publiska
aizstāvēšana savā akadēmiskajā grupā.
3. Noslēguma pārrunas ar docētāju, iepazīstinot ar pašrefleksiju
par studiju kursa apguves procesā iegūtajām atziĦām.
*Mācību pamatliteratūra

1. Arhipova, I., BāliĦa, S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. I
daĜa. – R.: Datorzinību centrs, 1999.
2. Arhipova, I., BāliĦa, S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. II
daĜa. – R.: Datorzinību centrs, 2000.

3. Arhipova I., BāliĦa S. (2003) „Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS
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un Microsoft Excel. Mācību līdzeklis” //Rīga, „Datorzinību centrs”,
ISBN 9984-665-19-4,352 lpp.

4. Lasmanis, A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes
pedagoăijas un psiholoăijas pētījumos. 1.grāmata. – R.: SIA
“Izglītības soĜi”, 2002.
5. Lasmanis, A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes
pedagoăijas un psiholoăijas pētījumos. SPSS. 2.grāmata. – R.:
SIA “Izglītības soĜi”, 2002.
6. Lasmanis A. (2004) „Faktoru analīze” //Rīga, "Izglītības soĜi", ISBN
9984-712-58-3, 53 lpp

7. Наследов A. (2005) „SPSS. Компьютерный анализ данных в
психологии и социальных науках” // Издательство: Питер, ISBN:
5-318-00703-1, 416 стр.
учебник
по
статистике;
URL:
8. Электронный
http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm.
9. Electronic
Statistics
Textbook;
URL:
http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html
2. Handbook For A Statistics Project // by David W. Stockburger
Southwest
Missouri
State
University;
URL:
http://www.psychstat.smsu.edu/handbook/hbk00.htm

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi
un citi avoti

1.

Multivariate Statistics: Concepts, Models, And Applications // by David
W. Stockburger Southwest Missouri State University; URL:
http://www.psychstat.smsu.edu/MultiBook/mlt00.htm
2. Statistical Resources on the Web // by David W. Stockburger Southwest
Missouri
State
University;
URL:
http://www.psychstat.smsu.edu/scripts/dws148f/statisticsresourcesmain.
asp
Elektroniskā periodika Internetā; URL:
http://www.psychstat.smsu.edu/scripts/dws148f/statisticsresourcesmain.asp

E. Ăingulis

10.06.2010

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:
PSDF

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. 5
Datums – 10.11.2010.
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Izglītības sistemoloăija
Systemology of education
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā (pedagoăijas
teorijā un vēsturē)
A
2

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Matemātikas un
Edvīns Ăingulis
informātikas katedra
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
80

Amats, grāds
profesors, Dr. paed.

st.)

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

12

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

12

*Kursa uzdevumi

−
5–6
Eksāmens
Filosofija, vispārējā pedagoăija, pedagoăijas pētījumu
metodoloăija
Filosofija / izziĦas teorija
1. Veicināt apzinātu sistēmisku domāšanu
pedagoăijā
2. Sekmēt sistēmismu maăistra pētījuma veikšanā
un maăistra darba rakstīšanā
3. Iepazīties ar sistemoloăijas
īstenošanas praksi izglītībā

teoriju

un

tās

4. Sniegt sistēmiskas pieejas pieredzi zinātnisku
problēmu izpētes plānošanā pedagoăijā.
*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Prasme īstenot sistēmskatījumu trīs jomās: 1) sava
maăistra darba zinātnisko kategoriju sistēmas ietvaros;
2) maăistra pētījuma saistībā ar Latvijas izglītības
sistēmas elementiem; 3) maăistra pētījuma saistībā ar
starptautiekā pieredzē pārstāvēto sistēmpieeju.

Kursa valoda

Latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
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Tiek apgūti sistemoloăijas (vispārīgas
mācības par pasaules sakārtotu atveidi
cilvēka apziĦā) atziĦas, kas saistītas ar
filosofiju
un
psiholoăiju,
ar
sistēmteorijas vispārīgiem principiem
un pamatjēdzieniem, ar pedagoăiskās
darbības
un
izglītības
vadības
pamatstruktūrām. Īpaša vērība tik
veltīta
apziĦas
sistēmiskajai

A course is designed to develop student’s systemic thinking
abilities, providing them with unified theoretical
understanding of different systems as well as with practical
experience on the basis of aim oriented processes of studies
in the field of human’s educational activities.

organizācijai, mērėtiecīgai darbībai
kā sistēmai, sistēmskatījumam un
sistēmredzējumam pedagoăijā.
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, Apjoms
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas)

9. Mainība visapkārt un mēs mainībā
10. Pasaule un Cilvēks
11. Sistemoloăijas ābece
12. Izglītojošā darbība – izglītība
13. Latvijas izglītības sistēma
14. Izglītība starptautiskajā apritē
*Studenta patstāvīgais darbs

stundās

2
2
2
2
2
2

Veids

(lekcijas, semināri, praktiskās
nodarbības, laboratorijas darbi)

4
4
2
2
*Apjoms stundās

28
1. ZiĦojums par iespējām īstenot sistēmisku pieeju
sava maăistra pētījuma svarīgāko jēdzienu būtības
un savstarpējās saistības izpētē.
2. Prezentācija par izglītības sistemoloăijas
28
pamatatziĦu lietojumu sava maăistra pētījuma
praktiskajā daĜā.
14
3. ZiĦojums par Latvijas izglītības sistēmas
vēsturiskajām u.c. īpatnībām, kas jāievēro konkrētajā
maăistra pētījumā.
4. ZiĦojums par starptautisko pieredzi
14
sistēmskatījumā saistībā ar konkrētā maăistra darba
izstrādi.
*Prasības KRP iegūšanai
4. Aktīva piedalīšanās semināru nodarbībās.
5. 3 ziĦojumu un prezentācijas sagatavošana un
publiska aizstāvēšana savā akadēmiskajā grupā.
6. Noslēguma pārrunas ar docētāju, iepazīstinot ar
pašrefleksiju par studiju kursa apguves procesā
iegūtajām atziĦām.
*Mācību pamatliteratūra

10. Broks A. Izglītības sistemoloăija. – R.: RaKa,
2000.
11. Broks A. Sistēmas ap mums un mēs sistēmās. –
R.: Zinātne, 1988.
12. Джозеф О’Коннор, Ян Мак-Дермотт Искусство
cистемного мышления. - Киев, “София”, 2001.

Mācību papildliteratūra

1.Ăingulis E. Domāšanas tehnoloăijas. Liepāja:
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LiePa, 2008. 44. – 58. lpp.
2.Истомин Е.П., Соколов А.Г. Теория
организации. Системный подход.: Учебник.
Формат: pdf, 72,4 MB: Андреевский
издательский дом,., 2009, 315 стр.
http://www.vopona.com/17206-teoriya-organizaciisistemnyj-podxod-istomin-ep-sokolov-ag.html

Periodika, interneta resursi un citi avoti

•
•

Key Data on Education in Europe sets out a
very wide variety of both qualitative and ...
www.eurydice.org/
http://blogi.lu.lv/broks/category/izglitibassistemologija/

E. Ăingulis

10.06.2010

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:
PSDF

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. 5
Datums – 10.11.2010.
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Izglītības vadības teorija un prakse
Education Management Theory and Practice
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
A
2

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

Vārds, uzvārds
Daina Celma
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40

*KURSA AUTORS
Struktūrvienība

Amats, grāds
asoc.prof., Dr.oec.

80

st.)

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

16

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

16
48 (patstāvīgais darbs)
5-6
Eksāmens
Modernās menedžmenta teorijas
Vadībzinātne / Izglītības vadība
Iepazīstināt studentus ar menedžmenta teoriju
pielietojumu izglītības iestāžu vadīšanā, analizējot
izglītības iestāžu attīstības rādītājus Latvijā.

*Kursa uzdevumi

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursa ietvaros studenti tiek
iepazīstināti ar izglītības vadības
būtību, vadībzinātnes teoriju
pamatjēdzieniem, teoriju evolūciju,
menedžmenta teoriju pielietojumu
dažāda tipa, līmeĦa un veida
izglītības iestāžu vadīšanā.

Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti iegūst zināšanas par
menedžmenta teoriju pielietojumu izglītības iestāžu
vadīšanā, prasmes izvērtēt organizācijas darbību
galvenajos izglītības iestādes attīstības rādītājos,
iesaistīt darbiniekus organizācijas vadīšanas procesos.
latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
In the course students are introduced to the essence of
education management, management theory concepts,
the evolution of theories, and application of
management theory in different types and levels of
educational institutions.
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …,
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas)

Apjoms
stundās

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

1.Izglītības vadības būtība un pētījuma priekšmets
Izglītības vadības kā vadībznātnes apakšnozares
rašanās. Izglītības vadības pētījuma objekts un
pētniecības virzieni, saikne ar citām zinātnēm.

2

lekcijas

2.Izglītības vadība globalizācijas kontekstā
Globālās izglītības galvenais mērėis. Globālās
izglītības jēdziens. Globalizācijas procesu ietekme
uz Latvijas izglītības sistēmu.
3.Menedžmenta teoriju pamatjēdzieni
Organizācijas būtība, mērėi un resursi, menedžmenta
būtība. Menedžments kā: teorija; sistēmas vadība;
cilvēku darbība; māksla.
4.Menedžmenta teoriju attīstība
Faktori, kas ietekmē menedžmenta teoriju attīstību
(menedžmenta attīstības vēsturiskais apskats,
menedžmenta teoriju klasifikācija. Modernā
menedžmenta teorijas.
5. Menedžmenta teoriju izmantojums izglītības
vadībā
Izglītības vadības vēsturiskā saistība ar pedagoăijas
zinātni. Zinātnieku viedokĜi par menedžmenta teoriju
izmantojamību izglītības iestāžu vadībā.
„Vadīšanas” un „menedžmenta” jēdzieni izglītības
iestādēs.
6.Izglītības sistēma Latvijā, tās pārvaldība
Izglītības iestāžu vadīšanas līmeĦi un kompetences:
valsts, pašvaldība, izglītības iestāde.
7.Vadītājs un vadīšana izglītības iestādē
Vadīšanas process izglītības iestādē. Organizācijas
misijas un vīzijas formulēšana. Skolas kultūras
attīstīšana, motivācijas uzturēšana darbiniekos.

4

-2 lekcijas
- 2 semināri

4

-2 lekcijas
- 2 semināri

4

-2 lekcijas
- 2 semināri

4

-2 lekcijas
- 2 semināri

2

2 lekcijas

4

-2 lekcijas
- 2 semināri

4

-2 lekcijas
- 2 semināri

4

semināri

8.Izglītības iestādes konkurētspēja
Konkurētspējas jēdziens. Konkurētspējas elementi:
efektivitāte, kvalitāte, inovācijas, pasūtītāju izglītības
vajadzību apmierināšana. Izglītības iestādes
konkurētspējas strukturālais modelis.
9. Patstāvīgā darba prezentācija
*Studenta patstāvīgais darbs

*Apjoms stundās

Referāts. Izglītības iestāžu attīstības iespējas Latvijā 48 stundas
*Prasības KRP iegūšanai
Līdzdalība nodarbībās un semināros – 50 %
Patstāvīgā darba izstrāde – 50 %
Obligāta piedalīšanās patstāvīgo darbu prezentācijā
Gala pārbaudījums – rakstveida eksāmens
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*Mācību pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra

1. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība.
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006.
2. Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007. –
2013. gadam, Rīga: IZM, 2006.
3. QESD ekspertu ziĦojums. Nacionālo izglītības
politiku analīze – Latvija. – Phare, 2000.
4. Daft L.R. Management. Ihe Dryden Press. New
York, 1997.
5. Praude V., BeĜčikovs J. Menedžments – R.:
Vaidelote, 2002.
6. Desler G. Leading People and Organizations in
the 21st Century. USA: Pretice – Hall, Inc.,
1998.
7. Celma D. Vadītājs un vadīšana izglītībā. R.:
RaKa, 2006.
8. Visscher J. Managing Schools Forwards High
Performance. Netherland: Swets and Zeitlinger
Publishers, 1999.
9. Skolu vērtēšanas un attīstības plānošanas
rokasgrāmata. Rīga, 2002.
Vilkaste A. Skolas ilgtspējīgas attīstības plānošana.
R.: Rīga.
1. Broks A. Izglītības sistemoloăija. Rīga: RaKa,
2000.
2. Latvijas ZinātĦu nozaru un apakšnozaru
saraksts. Lēmums Nr. 9 – 3 – 1, apstiprināts
LZP sēdē 16.11.1999.
3. Delors Ž. Mācīšanās ir zelts. // ZiĦojums, ko
Starptautiskā komisija par izglītību divdesmit
pirmajam gadsimtam sniegusi UNESCO. UNESCO, 1996.
4. Torwnsend T., Otero G. The Global Classroom.
– Australia: Hawker Prowhlow Education,
1999.
5. Drucker P.F. Management. Harper and Row,
Publishers, New York, 1973
6. Pildavs J. Kvalitātes vadīšanas teorijas pamati. Rīga, 2002
7. Luthans E. Organizational Behavior. USA:
Donnelly R.R and Sons Company, 1989.
8. Dauge A. Skolas ideja un tautas audzināšanas
uzdevumi. – R.: Valters un Rapa, 1924.
9. Gunter H.M. Leaders and Leadership in
Education. London: Paul Chapman Publishing,
2002.
10. Izglītības likums.
11. Vispārizglītojošo skolu paraugnolikums.
12. Fjelds S.E. No parlamenta līdz klasei. R.: Rīgas
pilsētas skolu valde, 1998.
13. Kručinina M., MagdaĜenoka I. Mūsdienu skolas
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vadība. R. RaKa, 2001.
14. Renăe V. Organizāciju psiholoăija. R.:
Kamene, 1999.
15. DeniĦš A. Inovatīvās uzĦēmējdarbības vadība
kā uzĦēmuma konkurētspējas virzītājspēks.
Ekonomika IV, Latvijas Universitātes raksti
689.
Žurnāls. Psiholoăijas pasaule.
Žurnāls. Kapitāls.
D.Celma

14.05.2007

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:
PSDF

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

Datums

10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. 5
Datums- 10.11.2010.
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Vērtībizglītība

Values Education
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
A
2

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

Vārds, uzvārds
Anita Līdaka
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40

*KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Pedagoăijas un sociālā
darba fakultāte

Amats, grāds
Dr.paed., profesore

80

st.)

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

16

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

16

5-6
Eksāmens

Nav noteiktas
Pedagoăija
Veicināt personības attīstības izpratnes pilnveidošanos.
1. Veidot priekšstatu par vērtību būtību un to nozīmi
personības attīstībā un pilnveidē.
2. Iepazīstināt ar vērtībizglītības realizāciju pasaulē.
3. Sekmēt vērtību izvērtēšanas prasmju un iemaĦu
veidošanos.

4. Analizēt personības aktivitātes, to būtību un
saistību ar personīgo vērtību sistēmu.
*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Prasmes vērtēt personības attīstību veselumā – holistiskā
pieeja.

Kursa valoda

Latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Studiju kurss sniedz iespējas
maăistrantiem gūt ieskatu vērtību
būtībā, to veidošanās ietekmējošos
faktoros, vērtībizglītības procesa norisē
pasaulē un Latvijā, tā īpatnībām
dažādos vecumos, veido iemaĦas un
prasmes vērtību izvērtēšanai saistībā ar

Values education is a complex system of behavioral
modification involving various concepts, ideas, and
applications. Values clarification is a technique for
encouraging students to relate their thoughts and their
feelings and thus enrich their awareness of their own values.

personības aktivitātēm.

Nr. S-7-1
APSTIPRINĀTS Studiju padomē
Protokols Nr. 5, 2007.gada 22.janvārī
Papildinājumi APSTIPRINĀTI Studiju padomē
Protokols Nr.3, 2008. gada 14. novembrī
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …,
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas)

Apjoms
stundās

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

Vērtības un to veidošanās galvenās kopsakarības.

6

3L + 3S

Vērtību būtība, to filosofiskie, psiholoăiskie un
pedagoăiskie aspekti.
Vērtību veidošanos ietekmējošie faktori.
Vērtīborientāciju veidošanās process, tā sociāli
ekonomiskā, politiskā, nacionālā un reăionālā nosacītība.

6

3L + 3S

Audzināšana un personības pozīcijas veidošanās.
Ăimenes, skolas un sabiedrības loma jaunās paaudzes
vērtību veidošanās procesā.
Brīvais laiks. Sociālo audzināšanas institūtu
daudzveidība, to audzinošais potenciāls.
Brīvā laika organizācijas saturs, darba formas, loma
vērtību veidošanās procesā.
Vērtībizglītības saturs un principi.Vērtībizglītības procesa
raksturojums, likumsakarības, dinamiskā struktūra un
īpatnības, saturs un formas. Vērtībizglītības stratēăijas un
metodes. Metožu izvēles atkarība no mērėa, principiem,
satura, vecuma un individuālajām īpatnībām, sociālās
pieredzes apguves pakāpes.
Pasaules un Latvijas pieredze vērtībizglītības realizācijā.

4

2L + 2S

6

3L + 3S

10

5L + 5S

Personības vērtību veidošanās dažādu teorētiėu
skatījumā..
Dzīvošanas vērtību asociācija, tās pieredze un
metodoloăija vērtībizglītības realizācijas procesā.
Individuālā pieredze vērtību veidošanās procesā.
*Studenta patstāvīgais darbs
*Apjoms stundās
Vērtību veidošanos ietekmējošie faktori (sagatavošanās
8
semināram).
Individuālā pieredz vērtību apguvē, tās izvērtēšana
10
(sagatavošanās semināram).
Audzināšanas ietekme vērtību apguvē (sagatavošanās 10
semināram).
Vērtību stratēăiju un metožu praktiska pielietošana,
10
personības vērtību izpēte (sagatavošanās semināram).
Literatūras lasīšana. (Semināra vadīšana par tēmu)
10
Mērėtiecīga sagatavošanās un aktīva darbība semināros,
*Prasības KRP iegūšanai
literatūras par vērtībizglītības tematiku lasīšana,
grāmatas anotācijas izstrāde, personības vērtību izpēte
(izpētes metodes brīva izvēle), iegūto datu prezentācija
un aizstāvēšana.
BeĜickis
I. Izglītības humānā paradigma un Latvijas izglītības reforma.- Rīga:
*Mācību pamatliteratūra
Pedagogu izglītības atbalsta centrs, 1995.

Karpova Ā. Personība. Teorijas un to radītāji.- Rīga:
Zvaigzne ABC, 1998.
Karpova Ā.Personība un individuālais stils.- Rīga: LU,
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1994.
Līdaka A. Ieteikumi vērtībizglītības realizācijai. –
Liepāja: LiePa, 2007.
Špona A. Audzināšanas teorija un prakse.- Rīga: RaKa,
2001.
Zeile P. Personība un vērtības. – Rīga: Liesma,1979.
Zeile P. Vērtību pasaulē. – Rīga: Liesma,1979.
Brīlmeiers A. Vara un autoritāte audzināšanā.- Rīga:
LU, 1998.
Brīlmeiers A. Veidot skolu ar prieku.- Rīga: LU, 1998.
De Roche E., Williams M. Educating Hearts and Minds.
A. Comprehensive Character Education Framework.Corwin Press, Inc., 1998.
Lemin M., Potts H., Welsford P. Values Strategies for
Classroom Teachers. - The Australian Council for
Educational Research Ltd, 1994.
Lickona T. Educating for Character. How Our Schools
can Teach Respect and Responsibility.- New York:
Bantam Books, 1992

Mācību papildliteratūra

Simon S.B., Howe L.W., Kirschenbaum H. Values
Clarification. A Handbook of Practical Strategies
for Teachers and Students. - New York: Humanistic
Ed.Center, 1966.
Students J.A. Vispārīgā paidagoăija.- Rīga: RaKa,
1998.
Амонашвили Ш. Размишление о гуманной
педагогике.- Москва, 1996.
Periodika, interneta resursi un citi avoti

Kirschenbaum H. A Comprehensive Model for Values Education and Moral
Education. - file:/// C/WINDOWS/TEMP/kirsch.htm

Žurnāla ”Skolotājs” publikācijas par vērtībizglītības
jautājumiem.
Zinātnisko konferenču rakstu krājumi.

A.Līdaka

27.09.2010.

Kursa autors:

Anita Līdaka
Kurss apstiprināts:
PSDF

Paraksts
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. 5
Datums- 11.10.2010.
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Izglītības pētījumu datu apstrāde
Proccesing Data of Research

Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
A
2KRP

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

Vārds, uzvārds
Kārlis Dobelis
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40

*KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo
zinātĦu fakultāte

Amats, grāds
Docents, Dr. math
80

st.)

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

12

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

12

*Kursa uzdevumi

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursa
mērėis
–
nodrošināt
teorētisko un praktisko iemaĦu
kopumu pētījumu datu savākšanā,
apstrādē un secinājumu izdarīšanā.
Kursā dots pārskats par datu

Akadēmiskā maăistra
Eksāmens
Varbūtību teorija un matemātiskā statistika
(pamatjēdzieni)
Vadības zinātne
Nodrošināt teorētisko un praktisko iemaĦu kopumu
pētījumu rezultātu datu savākšanai, apstrādei un
secinājumu izdarīšanai
1. Noskaidrot izglītības pētījumu:
• datu iegūšanas veidus;
• datu validāti un drošību;
• pētījuma dalībnieku izlašu veidošanu
2. Datu apstrādes metodes
Iegūtas prasmes un iemaĦas pētījumu rezultātu datu
apkopošanā, apstrādē un secinājumu formulēšanā
latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
The aim of the course – to ensure the set of theoretical
and practical skills for Collection and Proccesing Data
of Research. There is a short description on methods of
data collection and its clasification. There is consider
the statistical methods processing data and methods of
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savākšanas
metodēm
un
to conclusive statistics: the methods of hypothesis,
klasifikāciju.
Aplūkotas
datu methods of correlation and regression for proccesing
statistiskās apstrādes metodes: data and working out conclusion.
statistisko hipotēžu, korelācijas un
regresijas un indeksu metode
datu
apstrādē
un
pētījumu
secinājumu izdarīšanā
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, Apjoms

Veids

stundās

(lekcijas, semināri, praktiskās
nodarbības, laboratorijas darbi)

Jēdziens par datiem. Datu veidi. Datu iegūšanas metodes.
Datu klasifikācija. Datu validāte. Testēšana, testa
novērtēšana, testa drošums. Eksperimentālā pētījuma
metode.
Aprakstošās statistikas elementu pielietošana datu
apkopošanā un novērtēšanā.
Datu apstrāde: datu organizēšana tabulās, frekvenču
sadalījums, centrālās tendences rādītāji, variācijas
rādītāji. Sadalījuma grafiskā attēlošana un normālais
sadalījums.
Korelācijas pētījumu metode
Pētījuma dalībnieku izlašu veidošana.
Statistiskā hipotēze. Statistisko hipotēžu pārbaude.
Nozīmības līmenis. Hipotēžu pārbaudes metode:
intervālu metode, testa metode, χ 2 kritērijs.

2

lekcija

2

lekcija

2

praktiskie darbi

2
2
2

praktiskie darbi
lekcija
lekcija

Hipotēžu formulēšana un pārbaude.

2

praktiskie darbi

Lineārā regresijas metode datu apstrādē. Determinācijas
koeficients.
Lineārā regresijas metode datu apstrādē. Determinācijas
koeficients.
Faktoru analīze. Indeksu metode.
Faktoru analīze. Indeksu metode
Pētījumu datu apstrāde ar programmu paketi SPSS

2

lekcija

2

praktiskie darbi

2
2
2

lekcija
praktiskie darbi
praktiskie darbi

ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas)

*Studenta patstāvīgais darbs
Darba pētniecības metodes raksturojums, informācijas
iegūšanas metodes raksturojums, informācijas apstrādes
veidu un rīku raksturojums (materiālu prezentācija
konkrētam darbam);
Eksperimentālā pētījuma būtība, tā atšėirība no
neeksperimentālā pētījuma. Eksperimentālā pētījuma
plānošana un pētījuma plāns;
Kvalitatīvie pētījumi: vispārējs raksturojums; kvalitatīvo
pētījumu galvenie posmi; kvalitatīvā pētījuma galvenie
instrumenti; kvalitatīvo pētījumu veidi; kvalitatīvo
pētījumu validitāte un drošums;
Testa jautājumu veidošana: testa rakstīšanas vispārīgie
noteikumi,
sasniegumu
mērīšana
testos,
testa
sagatavošana lietošanai, testa rezultātu aprēėināšana.

*Apjoms stundās
10

5

5

10
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Pārbaudes jautājumu grūtības pakāpe un tās mērīšana;
Izglītības pētījumu datu apstrāde;
Literatūras apskats par pētīju datu savākšanu un apstrādi.

4
10
10

Kursa nobeigumā paredzēta rakstisks eksāmens, kas
ietver:
• divus teorētiskus jautājumus;
• problēmjautājumus.
Kursa laikā jāpiedalās semināros, laboratorijas un
praktiskajos darbos.
1. A. Geske, A.Grīnfelds. Izglītības pētniecība.

*Prasības KRP iegūšanai

*Mācību pamatliteratūra

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006, 261 lpp.
2. A. Geske, A. Grīnfelds. Izglītības pētījumu
metodoloăija un metodes. Rīga: Raka,2001, 106
lpp.
3. I. Arhipova, S. BāliĦa Statistika ekonomikā.
Risinājumi ar SPSS un Microsoft Excel. Rīga:
Datorzinību centrs, 349 lpp.
4. M. Rasčevska, S. Kriatapsone. Statistika
psiholoăijas pētījumos. Rīga, 2000,
5. ě. Raizs. Matemātiskās metodes sociālajās
zinātnēs. Rīga: Raka, 2000, 295 lpp.
1. Z. Goša. Statistika. Rīga,”SIA” Izglītības soĜi, 2003. –
334 lpp.

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi avoti

K. Dobelis

28.09.2010.

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:
PSDF

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. 5
Datums- 10.11.2010.
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
Kursa nosaukums latviski
Kursa nosaukums angliski
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
Statuss (A, B, C daĜa)
Kredītpunktu skaits

Vārds, uzvārds
Diāna Laiveniece
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40

Zinātnes valoda
Academic Language
„Izglītības zinātĦu maăistra pedagoăijā”
A
2
KURSA AUTORE
Struktūrvienība
Humanitāro un mākslas
zinātĦu fakultāte
80

Amats, grāds
Asoc. prof., Dr. paed.

st.)

Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Kursa līmenis
Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Kursa mērėi

Kursa uzdevumi

Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

5
19
5–6
eksāmens
Izpratne par tekstveidi
Latviešu valodniecība, lietišėā valodniecība
1. Nodrošināt maăistrantu izpratnes attīstību par zinātnes
valodas specifiku Latvijā salīdzinājumā ar ārvalstu
zinātniskajām tradīcijām.
2. Rosināt maăistrantus patstāvīgi pilnveidot savu
rakstītprasmi zinātniskās valodas stilā.
1) rosināt pētīt, analizēt un salīdzināt dažādus mutvārdu un
rakstveida zinātnisko tekstu paraugus;
2) palīdzēt gūt priekšstatu par akadēmiskās rakstīšanas
pamatnostādnēm;
3) nodrošināt iespēju vingrināties akadēmiskajā rakstīšanā,
saĦemot kursa docētāja konsultatīvus ieteikumus.
Pilnveidota valodas kompetence, gramatikas subkompetence
un latviešu rakstu prasme akadēmiskās rakstīšanas jomā.
latviešu

KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju kurss “Zinātnes valoda” izveidots
pedagoăijas zinātĦu maăistrantiem, lai
palīdzētu attīstīt viĦu vispārējo izpratni par
zinātnes valodu Latvijā, salīdzinātu to ar citu
valstu zinātniskajām tradīcijām. Kursa apguve
pilnveidos maăistrantu akadēmisko
rakstītprasmi, kas nepieciešama maăistra darba
izstrādei un uzrakstījumam, kā arī turpmākajai
zinātniskajai darbībai

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
The course of study "academic language" is
created for Masters Students of educational
sciences, in order to help developing their
overall understanding of the academic language
in Latvia, comparing it with other countries’
scientific tradition. Completing the course will
develop master students’ academic writing
skills, which are necessary for the master's
thesis as well as in further scientific activity.
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KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma
Zinātnes valoda
Latvijā

Apakštēmas

Apjoms
stundās

Veids

Zinātnes valodas izpausmes jomas un
2
Lekcija, diskusija
tradīcijas. Zinātnes valodas mutvārdu un
rakstveida forma
Zinātnes valodas
Sakšu stils, teitoĦu stils, gallu stils, nipoĦu
tradīcijas ārvalstīs
stils. Zinātniskās komunikācijas atšėirības
pasaulē
Maăistrantu vajadzību apzināšana.
2
Diskusija
Zinātniskā rakstīšana: Pamatjēdzienu noskaidrošana. Patstāvīgajām
priekšmets, principi,
studijām izmantojamās literatūras apzināšana.
pamatnostādnes
Akadēmiskās rakstīšanas psiholoăiskie
aspekti
Latviešu valodas
2
Lekcija
Latviešu valodas stilu klasifikācija pēc
zinātniskais un
funkcionalitātes. Zinātnes valodas stilu
populārzinātniskais
pazīmes, izmantojuma jomas
stils
Latviešu valodas
Žanra jēdziens. Zinātnes valodas tekstu žanri,
2
Diskusija
zinātniskā stila žanri, to paraugi, prasības to izstrādei un
to kopīgās un
uzrakstījumam. Darba vadītāja, zinātniskā
atšėirīgās iezīmes
redaktora un literārā redaktora funkcijas
Pētījuma iecere, problēmas apzināšana,
2
Lekcija
Zinātniskā teksta
mērėu, uzdevumu, hipotēzes vai pētījuma
struktūra
jautājuma formulēšana. Zinātniskā darba
ievada struktūra
Prasības zinātniskā darba ievada, galvenās
2
Seminārs
Zinātniskā teksta
daĜas un secinājumu daĜas tekstam. Zinātniskā
struktūra
teksta strukturālās atšėirības atkarībā no
zinātĦu nozares
Zinātniskā literatūra,
2
Praktiskā
Autortiesību jēdziena izpratne. Pareizas un
citēšana, autortiesību
nodarbība
korektas citu autoru darbu fragmentu
jautājums,
izmantošanas nosacījumi. Citātu iesaistīšanas
plaăiātisms un
veidi zinātniskā darbā
pašplaăiātisms
Bibliogrāfiskās
2
Praktiskā
norādes un
Pareizu bibliogrāfisko norāžu un atsauču
nodarbība
bibliogrāfiskās
izveide. Literatūras saraksta noformēšanas
varianti
atsauces. Literatūras
saraksta izveide
Prasības zinātniskā darba noformējumam.
2
Praktiskā
Tabulu, shēmu, diagrammu, attēlu u.c.
nodarbība
Teksta noformēšana
iekĜaušana zinātniskā tekstā. Teksta satura
datorrakstā
rādītāja, virsrakstu un apakšvirsrakstu
noformēšana
Zinātnes tekstu analīze. Atsevišėu zinātniskā
6
Seminārs un
Zinātniskās
darba daĜu teksta rakstīšana, darbs ar teksta
praktiskās
rakstīšanas prakse
pirmvariantu, rediăēšana, teksta pilnveide un
nodarbības
gala varianta uzrakstījums
Studenta patstāvīgais darbs
Apjoms stundās
Zinātniskās un populārzinātniskās literatūras studijas
16
Zinātnes valodas tekstu analīze un gatavošanās semināriem
20
Zinātniskā rakstīšana, uzrakstītā sagatavošana prezentācijai
20
Praktisko nodarbību satura izpilde. Zinātnisko tekstu rakstīšana un
Prasības KRP iegūšanai
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Mācību pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta
resursi un citi avoti

prezentēšana. Darba regularitāte. Attieksmes un pašdisciplīnas
formulējums. Eksāmena sekmīga nokārtošana
1. Dubova, A., Leitāne, M., Lele-Rozentāle, Dz. Zinātniskā
komunikācija starpkultūru kontekstā : I daĜa. Ventspils : Ventspils
augstskola, Lietišėās valodniecības centrs, 2009.
2. Eko, U. Kā uzrakstīt diplomdarbu/ tulk. D. Meiere. Rīga : JāĦa Rozes
apg., 2006.
3. Ilynska, L. English for Science and Technology : Course Design, Text
Analysis, Research Writing. Applied Linguistics. Monograph. Riga :
RTU Publishing House, 2004.
4. Mūze, B., Pakalna, D., KalniĦa, I. Bibliogrāfiskās norādes un
atsauces: metodiskais līdzeklis. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2005.
1. BaltiĦš, M. Zinātniskā raksta struktūrelementi. Konferences “Zinātnes
valoda” materiāli. Rīga : Valsts valodas komisija, 2003, 4.–11. lpp.
2. Goldberga, N. Rakstīt par būtisko/ tulk. S. Volšteine. Rīga : Jumava,
2004.
3. Rozenvalde, I. Akadēmiskās rakstīšanas kompleksais raksturs. Latviešu
valoda – pastāvīgā un mainīgā. VVK. Raksti. 3. sēj. Rīga : Valsts
valodas komisija, 2007, 71.–82. lpp.
4. Rozenvalde, I., Jansone, I. Gatavojam publikāciju. Par ko jādomā?
Konferences “Zinātnes valoda” materiāli. Rīga : Valsts valodas
komisija, 2003, 44.–51. lpp.
5. Veisbergs, Andrejs. Zinātniskais stils dažādās kultūrās, to ietekme uz
latviešu stilu. Konferences “Zinātnes valoda” materiāli. Rīga : Valsts
valodas komisija, 2003, 22.–27. lpp.

www.academiclanguage.org
www.academicwriting.com
Diāna Laiveniece

03. 10. 2010.

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:
PSDF

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes protokols
Nr. / Institūta Zinātniskās padomes
protokols Nr. 5
Datums – 10.11.2010.
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Metodoloăiskie semināri
Methodological Seminars
A
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
4 KRP, katrā semestrī pa 1 KRP

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

*KURSA AUTORS
Struktūrvienība
PSDF
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
160
Vārds, uzvārds
Alīda Samuseviča

Amats, grāds
Profesore, pedagoăijas doktore

st.)

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

4

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

4

*Kursa uzdevumi

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Metodoloăisko semināru mērėis
attīt studentu patstāvīgā pētnieciskā
darba prasmes: izvirzīt pētījuma
problēmu, to raksturot, formulēt
pētījuma zinātniskās kategorijas
(objektu, subjektu, mērėi,
uzdevumus, hipotēzi), pilnveidot
prasmes darbā ar literatūru,

5-6
Ieskaites
Izglītības pētījumu metodoloăija
Pedagoăija
Apgūt pētnieciskā darba prasmes, patstāvīgi izstrādājot
maăistra darbu izvēlētajā pētījuma problēmā
pedagoăijā
1)apgūt teorētiskās izpētes metodes;
2)apgūt literatūras analīzes un metaanalīzes metodes;
3)attīstīt pētnieciskā darba prasmes
Pētnieciskā darba kompetences
latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

The objective of methodological seminars is to
promote the work skills of student independent
research: to pose the research problem, to describe, to
formulate the scientific categories of the research
(object, subject, goal, objectives, hypothesis), to
develop skills in work with literature, to select
adequate research methods, to realize a real research
and resolution of pedagogical problem in practice.
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izvēlēties adekvātas pētījuma
metodes, īstenot praksē reālas
pedagoăijas problēmas izpēti un
risināšanu.
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …,
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas)

Apjoms
stundās

Pētījuma problēmas aktualitātes pamatojums
Pētījuma zinātnisko kategoriju izstrāde
Pētījuma loăikas un struktūras izstrāde
Pētījuma programmas izstrāde un prezentācija

4
4
4
4

*Studenta patstāvīgais darbs

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

2L + 2S
2L + 2S
2L + 2S
2L + 2S
*Apjoms stundās

Patstāvīgā gatavošanās metodoloăiskajiem
144
semināriem
*Prasības KRP iegūšanai
1.Patstāvīgo uzdevumu prezentācija semināros
2.Obligāta semināru apmeklēšana
3.Darbības aktivitātes novērtējums seminārā
*Mācību pamatliteratūra
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi avoti

Avoti no kursa: „Izglītības pētījumu metodoloăija”
Avoti no kursa: „Izglītības pētījumu metodoloăija”
Pēc individuālās izvēles
A.Samuseviča

27.09.2010.

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. 5
Datums – 10.11.2010.

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:
PSDF

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Nr. S-7-1, V_3, Lappuse 144 no 223

KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Zinātniskās konsultācijas
Scientific Advice
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
A
4 KRP, katrā semestrī pa 1 KRP

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Zinātniskie vadītāji
Programmas docētāji
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
160

Amats, grāds
Programmas docētāji

st.)

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

----

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

----

*Kursa uzdevumi

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Docētāju zinātnisko konsultāciju
mērėis sniegt studentam
nepieciešamo atbalstu
(psiholoăisko, metodisko,
konsultatīvo, didaktisko u.c.) un
iedrošinājumu
pedagoăiskās pētījuma problēmas
izpētē un maăistra darba
uzrakstīšanas procesā.

160 stundas
5-6
Ieskaite
Izglītības pētījumu metodoloăija
Pedagoăija
attīstīt pētnieciskā darba prasmes maăistra darba
izstrādes procesā
1)pilnveidot pedagoăijas zināšanu apguvi;
2)attīstīt pedagoăijas problēmu risināšanas prasmes;
3)veicināt intelektuālo dialogu ar darba zinātnisko
vadītāju maăistra darba izstrādes kontekstā
pētnieciskā darba prasmes
latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
The objective of scientific advice by lecturers is to give
students the necessary support (psychological,
methodological, consultative, teaching, etc.) and
encouragement in the research of educational problems
and writing Master thesis.
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …,
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas)

Apjoms
stundās

Individuālais darbs ar zinātniekajiem vadītājiem:
pārrunas, informācijas apmaiĦa, zinātniskās
diskusijas, problēmu analīze atbilstoši maăistra
darba izstrādes probēmai

60

*Studenta patstāvīgais darbs

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

praktiskās nodarbības

*Apjoms stundās

Individuālais darbs atbilstoši konsultāciju grafikam
un maăistra darba izstrādes posmam

100

*Prasības KRP iegūšanai

Maăistra darba izstrāde un noformēšana atbilstoši
darba grafikam
Zinātniskā vadītāja ieskaite par paveikto

*Mācību pamatliteratūra
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi avoti

Atbilstoši maăistra darba tēmai
Atbilstoši maăistra darba tēmai

A.Samuseviča

27.09.2010.

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:
PSDF

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. 5
Datums- 10.11.2010.
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Pētnieciskā prakse
Research Internship
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
A
4 KRP, 2 KRP – 2.sem., 2 KRP – 3.sem.

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Alīda Samuseviča
PSDF
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
160

Amats, grāds
Profesore, pedagoăijas doktore

st.)

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

----

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

----

*Kursa uzdevumi

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Pētnieciskās prakses mērėi
nodrošināt iespējas studentiem
pētījumam nepieciešamās
metodikas aprobācijai un pētījuma
datu ieguvei maăistra darba
izstrādes procesā.

160
5-6
Ieskaites
Metodoloăiskie semināri
Pedagoăija
Attīstīt pētnieciskā darba prasmes pedagoăisko
pētījumu izstrādes kontekstā
1)pilnveidot novērošanas metodi pedagoăiskajā
procesā;
2)attīstīt prasmes pētījuma programmas izstrādē;
3)attīstīt prasmes pedagoăisko datu apstrādē
pedagoăisko procesu novērošanas un analīzes
kompetence;
pētījuma programmas izstrādes kompetence;
pētījuma datu analīzes un apstrādes kompetence
latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
The aim of research internship is to provide students
with opportunities of the necessary methodology
approbation and gathering of data in Master's work
process.
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …,
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas)

Pētījuma bāzes apraksts
Pētījuma programmas izstrāde
Pētījuma datu ieguve un analīze

Apjoms
stundās

10
20
130

*Studenta patstāvīgais darbs

Pētījuma bāzes apraksts
Pētījuma programmas izstrāde
Pētījuma datu ieguve un analīze

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

*Apjoms stundās

*Prasības KRP iegūšanai

10
20
130
Pētnieciskās prakses materiālu aizstāvēšana

*Mācību pamatliteratūra
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi avoti

Kursā: „Izglītības pētījumu metodoloăija”
Atbilstoši pētījuma programmai
Atbilstoši pētījuma programmai
A.Samuseviča

27.09.2010.

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:
PSDF

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr.5
Datums – 10.11.2010.
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Referāts
Term Paper
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
A
2

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

*KURSA AUTORS
Struktūrvienība
PSDF
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
80
Vārds, uzvārds
Alīda Samuseviča

Amats, grāds
Profesore, pedagoăijas doktors

st.)

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

2

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

2

*Kursa uzdevumi

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Referāta izstrādes mērėis – attīstīt
studentu pedagoăiskās problēmas
analīzes un risinājuma
kompetences, patstāvīgi izstrādājot
referātu pētāmajā problēmā un
aktualizējot problēmas risinājuma
teorētisko pamatojumu.

---5-6
Ieskaite
Izglītības pētījumu metodoloăija
Pedagoăija
attīstīt studentu prasmes izstrādāt referātu pētījuma
problēmā un sagatavot tā prezentāciju maăistrantu
zinātniskajiem lasījumiem
1)paplašināt studentu zināšanas pētāmās maăistra darba
izpētes problēmas kontekstā;
2)attīstīt studentu referāta prezentēšanas prasmes
zinātniskajos lasījumos
referāta izstrādes prasmes;
referāta prezentācijas prasmes;
zinātniskās diskusijas prasmes
latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
The aim of the term paper - to develop student
competences of educational problem analysis and
solution, by independently working out the paper in the
research problem and updating theoretical justification
of problem solution.
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …,
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas)

Apjoms
stundās

Referāta izstrāde pedagoăijas zinātnē

4

*Studenta patstāvīgais darbs

Referāta izstrāde un prezentācija
*Prasības KRP iegūšanai
*Mācību pamatliteratūra
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi avoti

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

2L +2S

*Apjoms stundās

76
Referāta izstrāde un prezentācija maăistrantu
lasījumos
Atbilstoši maăistra darba tēmas izpētei
Atbilstoši maăistra darba tēmas izpētei
Atbilstoši maăistra darba tēmas izpētei
A.Samuseviča

27.09.2010.

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:
PSDF

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. 5
Datums- 10.11.2010.
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Maăistra darba priekšaizstāvēšana
Master Thesis Pre-defense
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
A
1

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

*KURSA AUTORS
Struktūrvienība
PSDF
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
40
Vārds, uzvārds
Alīda Samuseviča

Amats, grāds
Profesore, pedagoăijas doktore

st.)

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

2

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

---

*Kursa uzdevumi

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Maăistra darba priekšaizstāvēšanas
mērėis: novērtēt patstāvīgi īstenotā
studenta pētījuma procesu un
īstenotā pētījuma rezultātus,
pamatojoties uz iepriekš sagatavoto
uzstāšanās prezentāciju, kura
apkopo nozīmīgākos datus par
autora maăistra darbu un iegūtajām
atziĦām maăistra izstrādes procesā.

--5-6
Eksāmens
Apgūti programmas „ Izglītības zinātĦu maăistrs
pedagoăijā” studiju kursi
Pedagoăija
iepazīties ar izstrādātā maăistra darba pirmvariantu,
konstatējot darba izstrādes līmeni un nepieciešamās
korekcijas
1)attīstīt studentu zinātniskās diskusijas prasmes;
2)attīstīt patstāvīgā pētnieciskā darba refleksijas
prasmes;
3)veicināt adekvāta pašnovērtējuma prasmes
zinātniskās diskusijas prasmes;
pašnovērtējuma un refleksijas prasmes
latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
The purpose of the pre-defense of the Master thesis: to
assess student’s independently accomplished research
process and the realized results of a study on the basis
of the prepared speech presentation, which summarizes
the gathered critical data about the author’s master’s
thesis and the gained messages within the master’s
thesis development process.
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …,
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas)

Apjoms
stundās

Maăistra darba prezentācijas noteikumi

2

*Studenta patstāvīgais darbs

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

lekcija

*Apjoms stundās

Sagatavošanās maăistra darba prezentācijai
38
*Prasības KRP iegūšanai
Maăistra darba prezentācijas pozitīvs novērtējums
*Mācību pamatliteratūra
Atbilstoši maăistra darba izstrādei
Mācību papildliteratūra
Atbilstoši maăistra darba izstrādei
Periodika, interneta resursi un citi avoti Atbilstoši maăistra darba izstrādei

A.Samuseviča

27.09.2010.

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:
PSDF

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. 5
Datums- 10.11.2010.
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Maăistra darba izstrāde
Master Thesis Development
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
A
1

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

*KURSA AUTORS
Struktūrvienība
PSDF
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
40
Vārds, uzvārds
Alīda Samuseviča

Amats, grāds
Profesore, pedagoăijas doktore

st.)

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

2

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

---

*Kursa uzdevumi

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Maăistra darba izstrādes mērėis
novērtēt studenta izstrādāto
maăistra darbu, veicināt studentu
grupas diskusijas par izglītības
zinātĦu pedagoăijā problēmām un
to risināšanas veidiem un iespējām,
aktualizējot jauno pētnieku
pētnieciskās darbības kompetences
un viĦu pedagoăiskās darbības
radošuma potenciālu.

--5-6

Studiju programmas „Izglītības zinātĦu maăistrs
pedagoăijā” apguve
Pedagoăija
apliecināt studenta pētnieciskā darba kompetenci
maăistra darba izstrādes un aizstāvēšanas kontekstā
pedagoăijā
1)attīstīt maăistra darba noformēšanas prasmes;
2)attīstīt maăistra darba aizstāvēšanas prasmes;
3)pilnveidot pedagoăisko problēmu risināšanas
kompetenci
pētniecības kompetence pedagoăijā;
pedagoăisko problēmu risināšanas kompetence
latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
The objective of Master thesis development work is
aimed at assessing the student's master's thesis, to
promote student group discussions on problems of
pedagogy science and the ways and opportunities in
solving them, while updating the competences of the
new researcher study activities and their potential for
creativity in educational work.
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …,
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas)

Apjoms
stundās

Maăistra darba aizstāvēšanas prasības un noteikumi

2

*Studenta patstāvīgais darbs

Maăistra darba izstrāde un noformēšana
*Prasības KRP iegūšanai
*Mācību pamatliteratūra
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi avoti

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

lekcija

*Apjoms stundās

38
Maăistra darba aizstāvēšana eskpertu komisijā
---------A.Samuseviča

27.09.2010.

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:
PSDF

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. 5
Datums – 10.11.2010.
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Personības attīstības teorijas

Theories of Personality Development
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
A
2

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

Vārds, uzvārds
Irina StrazdiĦa

*KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Dabas un sociālo zinātĦu
fakultāte

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,

80
10

Amats, grāds
Docente, Dr.psych.

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

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

*Kursa uzdevumi

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

10

5-6

Eksāmens
Attīstības psiholoăija
Attīstības psiholoăija
Studiju kursa mērėis ir padziĜināt maăistrantu zināšanas par
attīstības būtību, faktoriem, likumsakarībām dažādos personības
attīstības posmos, kā arī attīstīt maăistrantu prasmes veikt
personības attīstības analīzi, izdalīt attīstības kritērijus, atklāt
attīstības problēmas un to pārvarēšanas iespējas. Īpaša uzmanība
tiek pievērsta tam, lai maăistranti iegūtās zināšanas prastu pielietot
savas personības attīstīšanā, savstarpējo attiecību veicināšanā un
savas dzīves mērėu sasniegšanā
1. Iepazīstināt ar dažādām personības attīstības teorijām,
nostādnēm un pētījumiem.
2. Sekmēt izpratnes pilnveidošanos par attīstības principiem,
mehānismiem.
3. Attīstīt maăistrantu izziĦas intereses un pilnveidot profesionālo
kompetenci
Maăistrantiem ir zināšanas par attīstības būtību, faktoriem,
likumsakarībām dažādos personības attīstības posmos. ViĦi prot
analizēt personības attīstību dažādos vecuma posmos, izdalīt
attīstības kritērijus, atklāt attīstības problēmas un to pārvarēšanas
iespējas. Iegūtās zināšanas prot pielietot savu dzīves mērėu un
uzdevumu izvirzīšanā.
1.Kompetence darbā ar zinātnisko psiholoăisko literatūru.
2. Akadēmiskā kompetence.
3. Sociālā kompetence
Latviešu
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*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju kursā tiek radīti apstākĜi maăistrantu priekšstatu
un izpratnes attīstībai par attīstības likumsakarībām, par
attīstības procesu specifiku dažādos vecumposmos, tiek
studētas un analizētas dažādas attīstības psiholoăiskās
koncepcijas, veikta situāciju analīze. Personības
attīstība aplūkota mūsdienu vadošo psihiskās attīstības
teoriju kontekstā. Semināros maăistranti attīsta prasmes
veikt zinātniskās literatūras analīzi, veikt secinājumus,
strādāt grupā, saistīt zinātniskās atziĦas ar maăistra
darba izstrādi, praktisko darbību un prezentēt iegūtos
rezultātus

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Course of study is placed in a master view and
understanding of the development of the natural laws
of development, the development process lias
different nature, are studied and analyzed the
development of various psychological concepts,
carried out a situation analysis. Personality
development issue in today's leading psychic
development theory in the context . The workshops
develop skills to master the scientific literature
analysis, make conclusions, work group, linking
scientific knowledge to master the development of
practical activities and presentation of results.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Apjoms stundās
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, ja
kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas)

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

Psihes struktūra. Psihiskās attīstības likumsakarības Attīstības
dinamika filoăenēzē un ontoăenēzē

2

Lekcija

Attīstības jēdziens, attīstības faktori un likumsakarības

2

Seminārs

Personības struktūra, tās attīstības sfēras. Motivācija

2

V.Slobodčikova attīstības teorija
A.Banduras sociālās izziĦas teorija
A. Vallona attīstības teorija
L. Kolberga morālās apziĦas attīstība

2
2
2

R. Meija eksistenciāli analītiskā teorija

2

2

Es koncepcijas būtība. PašcieĦa, pašapziĦa, pašvērtējums,
2
pašpastiprinājuma apziĦa. Identitāte
*Studenta patstāvīgais darbs
1. Personības attīstības nosacījumi un faktori. Personības
8
struktūra, tās attīstības sfēras
2. Socializācijas psiholoăiskie aspekti
8
3. Stabilie un kritiskie periodi dažādos vecumposmos. Krīzes
8
situācijas psiholoăisks raksturojums.
4. Ž. Piažē kognitīvās attīstības pieeja
8
5. A.Maslova un K.Rodžersa humānistiskās pieejas, atziĦu
8
pielietošanas iespējas pedagoăiskajā darbībā
6. Es koncepcijas būtība. PašcieĦa, pašapziĦa, pašvērtējums,
6
pašpastiprinājuma apziĦa. Identitāte
7. Maăistra darba psiholoăiskā pamatojuma izstrāde
14
*Prasības KRP iegūšanai

2
*Apjoms stundās

Pastāvīgā darba uzdevumu izpilde semestra laikā,
piedalīšanās semināros, maăistra darba psiholoăiskā
pamatojuma izstrāde
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*Mācību pamatliteratūra

1. Adlers. A. Psiholoăija un dzīve.–R.: IDEA,1992.
2. Boulbijs Dž. Drošais pamats. – R. : Rasa ABC, 1998.
3. Eriksons E.H. Identitāte : jaunība un krīze. – R.:
Jumava, A1998.
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. Ding Sh. Children's personal and social development .
- Malden : Blackwell Publishing, 2005.
10. Крайг Г. Психология развития .- Санкт-Петербург
: Питер, 2000.
11. 12.Cloninger S.C. Theories of personality :
understanding persons. –upper saddle River : Prentice
hall, 2000.
12. Magnavita J.J. Theories of personality : contemporary
approaches to the science of personality. –New York :
John Wily & Sons, 2002.
13. Клонингер С. Теории личности. –С – П: Питер,
2003.
14. Крейн У. Теории развития. Секреты
формирования личности. -М. Еврознак, 2002.
15. Мадди С. Теории личности: сравнительный
анализ. – С – Петербург: Речь, 2002.

Mācību papildliteratūra

1. Dobsons Dž. Zēnu audzināšana: praktiski padomi un 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.
15. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности.- С-Пб.: Питер, 1997.

Periodika, interneta resursi un citi
avoti
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Psiholoăijas Pasaule Child Development
Human Development
Journal of Developmental Psychology
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Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:
PSDF

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
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Datums
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Aktualitātes didaktikā
Topicalities in Didactics
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
B
2 KRP

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

*KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Pedagoăijas un
sociālā darba
fakultāte
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
80
Vārds, uzvārds
Ilma Neimane

Amats, grāds
Dr.paed.,doc.

st.)

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

6

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

6

*Kursa uzdevumi

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
Studiju kursā studentiem ir iespēja
izpētīt un novērtēt didaktikas
problēmu tradicionālo risinājumu
pieredzi, vienlaikus meklējot savus
risinājumus didaktikas
pamatkategoriju kontekstā un to
savstarpējā vienotībā.

Nav
5-6
Eksāmens
Nav plānots
Vispārīgā pedagoăija
Paplašināt studentu zināšanas par didaktikas
pamatjautājumiem
1. Aktualizēt inovācijas didaktikā, kuras nepieciešamas
skolotāja darbā.
2. Sekmēt pašizteikšanās prasmes apguvi, izmantojot
minētā kursa piedāvāto materiālu.
3. Veidot prasmi teorētiskās zināšanas izmantot praksē.
Prasme saskatīt, vispārināt un analizēt problēmas
skolas ikdienas darbā.
Prasme teorētiskās zināšanas izmantot praksē.
Prasme prezentēt inovatīvus problēmu risinājumus.
Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
In the course students have the opportunity to explore and
assess the problems of traditional didactic solutions
experience while searching for solutions to their didactic
context of key categories and their inter-communion.
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …,
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas)

1.Izglītības teoriju raksturojums: pārskats par
pazīstamākajām izglītības teorijām, kopīgais un
atšėirīgais šajās teorijās, humānpedagoăijas
pamatatziĦas.
2.Skolas pedagoăiskais process: īss pārskats par
didaktikas pamatkategorijām. Skolas pedagoăiskā
procesa raksturojums un tā galvenās likumsakarības,
skolēnu un skolotāju mijiedarbība, jaunu sociālo
lomu apguve, vides nozīme pedagoăiskā procesa
norisē.
3.Mācību procesa īpatnības mūsdienās: mācību
vispārīgie priekšnosacījumi, didaktiskie principi,
tradicionālā un autonomā mācīšanās, mācīšanas un
mācīšanās sistēmas izveide, mācīšanās stilu
noteicējs.
4.Izglītības mērėis: mērėu raksturojums, mērėu
formulēšanas kritēriji, mērėu klasifikācijas pēc
abstrakcijas pakāpēm un mērėu jomām, praktiski
ieteikumi mērėu formulēšanai.
5.Izglītības saturs: izglītības satura normatīvie
dokumenti.
6.Mācību metodes: mācību metodes izvēle atkarībā
no mācīšanās stila, tradicionālās un interaktīvās
mācīšanās metodes.
7.Mācību darba organizācijas formas: mācību darba
diferenciācija un individualizācija atkarībā no
skolēnu patstāvības līmeĦa.
8.Mācīšanās rezultātu vērtējums: skolēnu zināšanu,
prasmju un iemaĦu kontroles un vērtēšanas
uzdevumi, vērtēšanas veidi, vienotā valsts pārbaudes
darbu sistēma.

Apjoms
stundās

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

2

L

4

L,S

4

L,S

2

S

4

L,S

2

S

4

L,S

2

S

*Studenta patstāvīgais darbs

*Apjoms stundās

1.Izglītības satura normatīvo dokumentu analīze.
Studenti iepazīstas ar Izglītības likumā minētajiem
satura normatīvajiem dokumentiem: IVS, MPS, IP,
MPP.
Patstāvīgais darbs: uzrakstīt mācību priekšmetā
programmas paraugu vienas tēmas apguvei.
2.Mērėu formulēšanas iespējas konkrētas mācību
programmas izveidē.
Patstāvīgais darbs: izmantojot praktiskus
ieteikumus mērėa formulēšanai, studenti analizē
perspektīvā, operatīvā un konkrētā mērėa piemērus.
3.Mācīšanas un mācīšanās sistēmas izveide konkrēta

20

18

18
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izglītības satura apguvē.
Izmantojot izdales materiālu, studenti analizē
aktualitātes (nosacījumus) sekmīga mācību procesa
organizēšanā.
Patstāvīgais darbs: fiksēt pedagoga rīcību konkrētas
tēmas apguvē, lai sekmētu mūsdienu prasībām
atbilstošu mācību darbu.
*Prasības KRP iegūšanai

*Mācību pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi avoti

Sekmīgi apgūta piedāvātā programma, aktīva
iesaistīšanās semināru nodarbībās un iesniegti
patstāvīgā darba uzdevumi.
1.BeĜickis I. Vērtīborientētā mācību stunda. –
R:RaKa, 2000.
2.Geidžs N.L. Berliners D.C. Pedagoăiskā
psiholoăija. – R:Zvaigzne ABC, 1999.
3.Laužacks R. Profesionālās izglītības satura
reforma: didaktiskās iezīmes. – R:RaKa, 1997.
4.Prets D. Izglītības programmu pilnveide. –
R:Zvaigzne ABC, 2000.
5.Smits E. Paātrināta mācīšanās klasē. – Valmiera:
Pētergailis, 2000.
6.Voterhauzs F. Klasvadība. – R:Zvaigzne ABC,
1999.
7.Zelmenis V. Pedagoăijas pamati. –R:RaKa, 2000.
8.Žogla I. Didaktikas teorētiskie pamati.- R:RaKa,
2001.
Pedagoăijas terminu skaidrojošā vārdnīca.
R:Zvaigzne ABC, 2000. – 248 lpp.
Vispārīgā didaktika un audzināšana. Zinātnisko
rakstu krājums.- R: LU PPI, 2001. – 235 lpp.
www.izm.gov.lv
Žurnāls „Skolotājs”

I.Neimane

27.09.2010.

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:
PSDF

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

SALĪDZINOŠĀ PEDAGOĂIJA
COMPERATIVE PEDAGOGY
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăija
A
2KRP

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Silvija ZAĖE
PSDF
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
24 stundas

Amats, grāds
Dr.paed., doc.

st.)

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

12

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

12

*Kursa uzdevumi

5-6
Eksāmens
Pilns pedagoăijas kurss. Vēlamas svešvalodu
zināšanas.
Pedagoăija
Pedagoga profesionālās kvalifikācijas pilnveide.
1. Veidot priekšstatu par dažādu valstu izglītības
sistēmām, struktūru un pedagoăiskā procesa
norsēm dažādās valstīs salīdzinošā aspektā.
2. Saskatīt tendences pedagoăijas zinātnes un
prakses attīstībā.
3. Veidot prasmes orientēties literatūrā un atlasīt
vajadzīgo zinātniskā darba veikšanai.

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Izpratne par kursa ‘’Salīdzinošā pedagoăija’’ vietu un
lomu pedagoăijas zinātnes sistēmā. Prasme gūtās
atziĦas pielietot darba izveidē.

Kursa valoda

Latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Sniedz izpratni par kursa
‘’Salīdzinošā pedagoăija’’ kā vienu
no pedagoăijas zinātnes

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Provide understanding of the course''Comparative
Pedagogy''as one of the components of pedagogical
science. Makes it possible to evaluate the education
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system development model of diversity in countries of the
sastāvdaĜām. Dod iespēju izvērtēt
izglītības sistēmas attīstības modeĜu historical and contemporary perspective. Encouraging to
see 21th century pedagogical science and practice trends.
dažādības valstīs vēsturiskā un
mūsdienu aspektā. Rosina saskatīt
21.gs pedagoăijas zinātnes un
prakses tendences.
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …,
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas)

Apjoms
stundās

1. Salīdzinošās pedagoăijas rašanās vēsture
2. Sociāli ekonomisko situāciju ietekme uz
izglītības sistēmu.
3. Starptautiskie un valstu dokumenti +
vadlīnijas pa izglītības sistēmas attīstību.
3.1 ANO bērna tiesību konvecija
3.2 Baltā grāmata
4. Globalizācija izglītības sistēmā
5. Izglītības mērėi un uzdevumi. Humanizācijas
un demokratizācijas elementi izglītības
sistēmā.
6. Izglītības sistēmas struktūra dažādās valstīs.
6.1 Izglītības pakāpes
6.2 Izglītības veidi
7. Izglītības darbs organizācijās
7.1 Izglītības saturs
7.2 Izglītības metodika
7.3 Mācību sasniegumu kontrole un vērtēšana
8. Izglītības sistēmā strādājošo darba
efektivitāte
9. Izglītības attīstības prognozēšana
10. Aktualītātes dažādos pedagoăijas virzienu
izpausmēs

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

2
2

L
L

4

L

2
2

L
L

2

Praktiskās nodarbības

4

1
1
4

*Studenta patstāvīgais darbs

Praktiskās nodarbības
*Apjoms stundās

Izstudēt, izprast dažādus dokumentus, kas ietekmē
izglītības sistēmu attīstību. Iepazīties ar dažādu
valstu izglītības sistēmu attīstību, analizēt un
salīdzināt tās. Uzrakstīt referātus

56

*Prasības KRP iegūšanai

Iepazīties, atlasīt jaunāko literatūru salīdzinošās
pedaoăijas aspektā par izvēlēto maăistra darba
tēmu. Uzrakstīt, nolasīt referātus par noteikto tēmu.
Analītiski izvērtēt, papildināt kursa biedru
referātus.

*Mācību pamatliteratūra

1. ANO Bērna tiesību konvencija
2. Ārvalstu izglītības sistēmas. – R.,1997
3. Builis A. Salīdzinošā pedagoăija. – R., IZM
4. Broks A.. Geske A., Grīnfelds A., Kangro
A.,Valbis J. Izglītības indikatoru sistēmas. – R.,
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1998
5. International standart klassifikacion of education
– ISCED (1997) – UNESCO publication, 1997
6.Mācīšana un mācīšanās – ceĜš uz izglītotu
sabiedrību: Eiropas komisijas baltā grāmata. – R.,
1998
1.Broks A., Buligina I., Koėe T., Špona A.,
Šūmane M., Upmane M. Izglītības terminu
skaidrojošā vārdnīca. – R., 1998
2.Education in Latvia. – R., 1997
3.Inne R., Gailīte I., Lūse I., Zīds O. Skolvadība. –
R., 1996
4.Izglītība Latvijā : Nacionālais ziĦojums
UNESCO. – R., 1996
5.TheRoutledgefalmer Reader in Multicultular
Education. – Edited by G.Ladson – Billings and
D.Gillborn, London and New York, 2006
6.Torin Monahan Globalization, technological
change and publicē education, Routledge, New
York, London 2005.
5.Weinsten C.S., Elementary Classroom
management Mc Graw – Hill international edition
2007. p456
6.World education encyclopedia,. – N-Y. – Oxford,
1988 – volume I – III

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi avoti

S.Zaėe

20.09.2010

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:
PSDF

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
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Datums- 10.11.2010.
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Ăimenes pedagoăija
Pedagogy of Family
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
B
2 KRP

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Blāzma Vikmane
Pedagoăijas un
sociālā darba
fakultāte
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
80

Amats, grāds
Asoc. prof., Dr. paed.

st.)

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

8 lekcijas

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

8 semināri un praktiskās nodarbības

*Kursa uzdevumi

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

5-6
eksāmens
audzināšanas teorija un prakse
Pedagoăija
Apgūt zināšanas mūsdienu ăimeĦu pedagoăijas aktualitātēs,
izvērtēt jaunākās teorētiskās un praktiskās atziĦas bērnu,
pusaudžu un jauniešu audzināšanā un izstrādāt pedagoga /
skolas sadarbības modeli ar ăimenēm vecāku pedagoăiskā
potenciālā sekmēšanā.
1. Iepazīties ar mūsdienu ăimeĦu pedagoăiskajām
tendencēm, problēmām un risinājumiem.
2. Studēt literatūru par ăimenes pedagoăijas
jautājumiem un izveidot priekšstatu par
optimālāko bērnu audzināšanas modeli.
3. Salīdzinoši izanalizēt un prezentēt patstāvīgajās
literatūras studijās apgūtās atziĦas (minimums 3
autoru grāmatas).
4. Izstrādāt skolotāja sadarbības modeli ar vecākiem
ăimenes pedagoăiskā potenciāla sekmēšanai.

1. Apgūtas teorētiskās zināšanas ăimenes
pedagoăijas jautājumos studiju kursa tēmu
kontekstā.
2. Pilnveidotas vecāku – bērnu saskarsmes modeĜu
un radušos problēmu iespējamo cēloĦu analīzes
prasmes.
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Kursa valoda

3. Izveidota skolotāja un ăimenes sadarbības
koncepcija.
latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Typological diversity of contemporary families and
Mūsdienu ăimeĦu tipoloăiskā
daudzveidība un to funkcionēšana ir their functioning has led to changes in parental roles of
veicinājusi izmaiĦas vecāku lomas
education and upbringing of children, so the teacher is
apguvē un bērnu audzināšanā, tāpēc essential to navigate family issues of pedagogy, to
skolotājam ir svarīgi orientēties
develop and implement a sufficiently competent
ăimenes pedagoăijas jautājumos, lai teacher training and parental child-rearing promotion
varētu izstrādāt un realizēt
model.
pietiekami kompetentu vecāku
pedagoăiskās izglītības un bērnu
audzināšanas sekmēšanas modeli.
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …,
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas)

Apjoms
stundās

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

1.tēma: Mūsdienu ăimeĦu raksturojums
Mūsdienīgas
pieejas
ăimenesdefinējumā.
Pilnvērtīgas
ăimenes
jēdziens.
Ăimenes
pamatfunkcijas, to sociālais raksturs. Tipiskās un
netipiskās ăimenes. ĂimeĦu situācija Latvijā.
Izplatītākās mūsdienu ăimeĦu problēmas. ĂimeĦu
robežas un apakšsistēmu funkcionēšana. ĂimeĦu
funkcionalitāte un disfunkcionalitāte. Slēpti
disfunkcionālo ăimeĦu draudi.

4

Lekcija: 2 stundas
Seminārs: 2 stundas

2. tēma: ĂimeĦu pedagoăiskās problēmas
ĂimeĦu objektīvās un subjektīvās grūtības bērnu
audzināšanā. Vecāku audzināšanas stili. Ăimenes
modelis un audzināšana. Bērna emocionālo
vajadzību
ăimenē
neapzināšanās.
Biežāk
sastopamās bērnu un pusaudžu psiholoăiskās
problēmas un to risināšana. Vardarbība ăimenē.
Siblinga statuss audzināšanā. Vecāku lomas apguve
un savas bērnības pieredzes atkārtošanās.

8

Lekcija: 4 stundas
Seminārs: 2 stundas
Praktiskās nodarbības:
stundas

3. tēma Pozitīvās audzināšanas metodes un
paĦēmieni
Pozitīvās audzināšanas pamatprincipi, to būtība,
mērėis un saturs. Bērnu vajadzību izpratne un
audzināšana mīlestībā kā pretstatījums vardarbīgām
metodēm. Bērna gribas attīstīšana kā pašapziĦas,
atsaucības un līdzjūtības rosināšana. Četru bērnu
temperamenti un audzināšanas metodes bērna
vajadzību kontekstā.

8

4. tēma Ăimenes pedagoăiskā potenciāla
sekmēšana skolotāja sadarbībā ar vecākiem
Ăimenes Valsts politika. Skolas stratēăija ăimenes

4

Lekcija: 4 stundas
Seminārs: 2 stundas
Praktiskās nodarbības:
stundas

Lekcija: 2 stundas
Seminārs: 2 stundas

2

2
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pedagoăiskā potenciāla uzlabošanā. Skolotāja
profesionālā kompetence sadarbībā ar ăimenēm
vecāku izglītošanā un pozitīvas saskarsmes
veicināšanā.
*Studenta patstāvīgais darbs
1. tēma
1. Studēt un analizēt pedagoăisko un psiholoăisko
literatūru
mūsdienu
ăimeĦu
tipoloăijas
un
problemātikas aspektos.
2. Iesaistīties grupas diskusijā: “Ăimene kā vērtība
mūsdienu sabiedrībā”.
2. tēma
1. Studēt literatūru par bērnu audzināšanas aktualitātēm
un problēmām.
2. Iesaistīties grupas diskusijā par pašizvēlētu
pedagoăisku situāciju.

*Apjoms stundās kopā - 54

8 – 10 stundas

8 – 10 stundas

3. tēma
1. Studēt un izvērtēt literatūru par pozitīvās
audzināšanas principiem un metodēm.
2. Izvērtēt pozitīvās audzināšanas saturu un īstenošanas
iespējas.

4. tēma
1.Salīdzinoši izanalizēt Ăimenes Valsts poliku
2003. – 2013. un 2013. – 2017.
2. Izzināt skolotāja / skolas un ăimenes sadarbības
iespējas un izstrādāt savu sadarbības modeli vecāku
pedagoăiskā potenciāla sekmēšanai.
*Prasības KRP iegūšanai

*Mācību pamatliteratūra

8 – 10 stundas

30 – 24 stundas

1. Aktīva piedalīšanās lekcijās un semināros.
2. Pastāvīgā darba izpilde (vismaz 3 literatūras
avotu studijas un salīdzinoša analīze
prezentācijas veidā).
3. Eksāmena darba „Vecāku un pedagoga
sadarbība ăimenes pedagoăiskā potenciālā
sekmēšanā“ rakstiska izstrāde un prezentācija
(apjoms: 5 – 6 lpp.)
Grejs, Dž. Bērni ir no debesīm. Rīga: Jumava, 2001.
332 lpp.
Gipenreitere, J. Kā saprasties ar bērnu. Rīga: Nordik,
2006. 244 lpp.

Fābere, A., Mezliša, E. Kā sarunāties ar tīĦiem.
Rīga: Zvaigzne ABC, b.g (2009) 195 lpp.
Mācību papildliteratūra

Austrums, Ă.Tautas senās godu un audzināšanas
tradīcijas.Rīga: Zinātne, 1993.26.-34. lpp.
Bakisa, A. Mans bērns nebaidās un paĜaujas uz sevi.
Rīga: Alberts XII, 1999. 148 lpp.
Bjūzena, T. Gudrais bērns.Kā gudriem vecākiem
izaudzināt gudru bērnu. Rīga:Avots,2008. 391 lpp.
Boulbijs, Dž. Drošais pamats. Rīga: Rasa ABC, 1998.
198 lpp.
Dags, P. Tas nav tik sarežăīti! Rīga: JāĦa Rozes
apgāds, 2003. 105 lpp.
Dobsons, Dž. Zēnu audzināšana. Rīga: Atklāsme,
2003. 277 lpp.

Nr. S-7-1, V_3, Lappuse 167 no 223

Džeimsa, M., Džongvorda, D. Dzimis, lai uzvarētu.
Rīga: Elpa, 1995. 314 lpp.
Einsvorta, L.u.c.Kā izaudzināt brīnišėīgus bērnus.
Rīga:Valters un Rapa, 2003. 300 lpp.
Hēnkampa. K. Indigo fenomens. Rīga: Jumava, 2006.
195 lpp.
Ja ăimenē ir pusaudzis/V. AvotiĦš u.c. Rīga:
Zvaigzne, 1987. 149 lpp.
Karpova. Ā. Ăimenes psiholoăija. Rīga: RaKa, 2006.
445 lpp.
Kempbels, R. Kā mīlēt pusaudzi. Rīga: AMNIS, 2004.
114 lpp.
Kempbels, R. Kā mīlēt savu bērnu. Rīga: AMNIS,
2004. 116 lpp.
Kerols, L., Toubere, Dž. Indigo bērni. Rīga: Alis,
2006. 260 lpp.
Kerols, L., Toubere, Dž. Indigo suminājums. Rīga:
Alis, 2007. 228 lpp.
Kolmens, P. Kā runāt ar bērnu problēmu situācijās.
Rīga:Avots, 2004. 530 lpp.
Korčaks, J. Kā mīlēt bērnu. Rīga: Zvaigzne, 1986.
262 lpp.
KovaĜovs, S. Ăimenes attiecību psiholoăija. Rīga:
Zvaigzne, 1990. 125 lpp.
Likona, T. Bērna audzināšana. Rīga: Avots, 2000.
423 lpp.
Mareja, Dž. Bet es taču viĦu mīlu. Rīga: Avots, 2003.
213 lpp.
Prekopa, J. Mazais tirāns. Rīga: Nordik, 2004. 172
lpp.
Roge, J. Ū. Bez haosa neiztikt. Rīga: Jumava, 2004.
116 lpp.
Roge, J.Ū. Bērniem nepieciešamas robežas. Austrums
Ă.Tautas senās godu un audzināšanas tradīcijas.-Rīga:
Zinātne, 1993.-26.-34. lpp.
Bakisa A. Mans bērns nebaidās un paĜaujas uz sevi. Rīga: Alberts XII, 1999. - 148 lpp.
Bjūzens T.Gudrais bērns.Kā gudriem vecākiem
izaudzināt gudru bērnu.-Rīga:Avots,2008.–391 lpp.
Boulbijs Dž. Drošais pamats. - Rīga: Rasa ABC, 1998.
- 198 lpp.
Dags P. Tas nav tik sarežăīti! - Rīga: JāĦa Rozes
apgāds, 2003. - 105 lpp.
Dobsons Dž. Zēnu audzināšana. - Rīga: Atklāsme,
2003. - 277 lpp.
Džeimsa M., Džongvorda D. Dzimis, lai uzvarētu. –
Rīga: Elpa, 1995. – 314 lpp.
Einsvorta L.u.c.Kā izaudzināt brīnišėīgus bērnus.Rīga:Valters un Rapa,2003. - 300 lp.
Grejs Dž. Bērni ir no debesīm. - Rīga: Jumava, 2001. 332 lpp.
Ja ăimenē ir pusaudzis: / V. AvotiĦš u.c. - Rīga:
Zvaigzne, 1987. - 149 lpp.
Karpova Ā. Ăimenes psiholoăija. - Rīga: RaKa, 2006.
- 445 lpp.
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Kempbels R. Kā mīlēt pusaudzi - Rīga: AMNIS,
2004. - 114 lpp.
Kempbels R. Kā mīlēt savu bērnu. - Rīga: AMNIS,
2004. - 116 lpp.
Kerols L., Toubere Dž. Indigo bērni. – Rīga: Alis,
2006. –260 lpp.
Kerols L., Toubere Dž. Indigo suminājums. – Rīga:
Alis, 2007. –228 lpp.
Kolmens P. Kā runāt ar bērnu problēmu situācijās.Rīga:Avots, 2004.- 530 lpp.
Korčaks J. Kā mīlēt bērnu. - Rīga: Zvaigzne, 1986. 262 lpp.
KovaĜovs S. Ăimenes attiecību psiholoăija. - Rīga:
Zvaigzne, 1990. - 125 lpp.
Likona T. Bērna audzināšana. - Rīga: Avots, 2000. 423 lpp.
Mareja Dž. Bet es taču viĦu mīlu. Rīga: Avots, 2003.
213 lpp.
Prekopa, J. Mazais tirāns. Rīga: Nordik, 2004. 172
lpp.
Roge J. Ū. Bez haosa neiztikt. Rīga: Jumava, 2004.
116 lpp.
Roge, J.Ū. Bērniem nepieciešamas robežas. Rīga:
Jumava, 2009. 148 lpp.
Roge, J.Ū., Mēlere, B. Citādi bērni. Rīga: Jumava,
2003. 115 lpp..
Smita, H. Vai tavs bērns ir laimīgs? Rīga: Kontinents,
2001. 317 lpp.
Špalleka, R. MāmiĦ, vai tu mani mīli? Rīga: Preses
nams, 1998.
Špalleka, R. Pubertāte. Rīga: Tapals, 2004. 182 lpp.
Tainena, B. Jūsu bērns spēj domāt kā ăēnijs. Rīga:
Kontinents, 2008. 269 lpp.
Vecgrāve, A. Kā man saprast savu bērnu. Rīga:
Zvaigzne ABC, 1996.
Vecgrāve, A. CeĜvedis pieaugušajiem pa bērnības
zemi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 239 lpp.
Vikmane, B. Socializācija ăimenē. Liepāja: LiePa,
2009. 443 lpp.
Vinikots, D. Bērns un viĦa māte. Rīga: RaKa, 2004.
100 lpp.
Vinikots, D. Sarunas ar vecākiem. Rīga: RaKa, 2004.
100 lpp.
Zelmenis, V. Pedagoăija ăimenē. Rīga: Zvaigzne, 1986.
1. Dažādu autoru darbi par ăimenes
Periodika, interneta resursi un citi avoti
pedagoăiju no: “Psiholoăija ăimenei un
skolai”, "Psiholoăijas pasaule" u.c.
žurnāliem
2. Raksti no centrālajiem laikrakstiem,
vietējiem preses izdevumiem u.tml.
3. Interneta resursi.
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Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:
PSDF

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. 5
Datums- 10.11.2010.
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Sociālā pedagoăija
Social Pedagogy
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
B daĜa
2

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

Vārds, uzvārds
Rita UkstiĦa
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40

*KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Pedagoăijas fakultāte

Amats, grāds
Asoc. prof., Dr. paed.,
mag. soc. ped.

40

st.)

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

16

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

16

*Kursa uzdevumi

5-6
eksāmens
Skolas pedagoăija, attīstības psiholoăija
pedagoăija
Sniegt priekšstatu par sociālās pedagoăijas priekšmetu, par
sociālā pedagoga profesiju, tās aktualitāti mūsdienu
sabiedrībā , par sociālā pedagoga darbības laukiem, darbības
īpatnībām izglītības sistēmā, par galvenajām teorētiskajām
nostādnēm un no tām izrietošām sociālā pedagoga darbības
metodēm skolēnu sociālo problēmu risināšanā
1. Veidot priekšstatu par sociālā pedagoga kā
profesijas aktualitāti valstī, par sociālā pedagoga
darbības specifiku izglītības sistēmā
2. Iepazīstināt maăistrantus ar sociālpedagoăiskajām
teorijām un sociālā pedagoga darbības metodēm
3. Veidot maăistrantu profesionālās prasmes skolēnu
sociālo problēmu identificēšanā, sociālpedagoăisko
metožu plānošanā un pielietojumā.

4. Veidot maăistrantu izpratni par atbalsta un
komandas darba nozīmību bērnu, vecāku un pedagogu
sadarbības veicināšanai problēmsituāciju risināšanā
*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Iegūst izpratni par sociālā pedagoga profesiju tās metodēm
darbā izglītības sistēmā
Iegūst profesionālās kompetences bērnu sociālās dzīves
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izpētē, problēmu identificēšanā un darbības plānošanā to
risināšanā

Kursa valoda

latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kurss izstrādāts, lai veidotu izpratni
par sociālā pedagoga profesiju, tās
aktualitāti sabiedrībā, par sociālā
pedagoga darbības specifiku izglītības
sistēmā, par sociālās pedagoăijas
teorētiskajām nostādnēm – funkcijām
un audzināšanas principiem un to
pielietojumu sociālo problēmu
identificēšanā un risināšanā ar bērniem
un ăimeni.

The course has been developed to promote
comprehension about the social pedagogue’s
profession, its significance in the contemporary society,
about the specificity of the social pedagogue’s work in
education system, about the theoretical approaches in
social pedagogy – functions and upbringing principles
and their use in their identification and their solution
with children and the family.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, Apjoms
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas)

1. Sociālā pedagoga kā profesijas aktualitāte valstī
vēsturiskā skatījumā un tās izveide Latvijā
1.1.
Sociālais pedagogs – kas tas ir? Ko dara?
Kāpēc dara? SP vieta pasaulē un mūsu
sabiedrībā
1.2.
Sociālā pedagoga iespējamās darba
vietas un darbības īpatnības izglītības sistēmā
2. Sociālā pedagoga profesionālās kompetences,
funkcijas sociālpedagoăiskajā darbā izglītības
sistēmā
3. Sociālās pedagoăijas audzināšanas
principi
3.1. Pedagoăiskie audzināšanas principi
3.2. Sociālpedagoăiskie audzināšanas principi, to
pielietojums problēmas risināšanas intervences procesā
4. Sociālpedagoăiskā darba metodes, to
identificēšana atbilstoši skolēna problēmas
specifikai un pielietojums
4.1. Sociālpedagōăiskais darbs ar indivīdu, ar
grupu,
4.2. Sociālpedagoăiskā darbība ar bērniem ar
speciālajām vajadzībām,
4.3. Sociālpedagoăiskais konsultējošais un
izglītojošais darbs
4.4. Atbalsta sistēmas veidošana skolā skolēnu
problēmu risināšanā (atbalsta grupas, interešu
izglītība u.c.)
4.5. Diskusija par iespējamo pedagogu darbību

Veids

stundās

(lekcijas, semināri, praktiskās
nodarbības, laboratorijas darbi)

2

Lekcija, diskusija

2

Diskusija, praktiskais darbs

2

Lekcija, diskusija

2

Lekcija, praktiskais grupu
darbs

2
2

Praktiskais grupu darbs

2

Lekcija, diskusija

2

Praktiskie darbi

2

Diskusija

4

Lekcija, diskusija

4

Diskusija, grupu darbs
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socālpedagoăiskā skatījumā bērnu un ăimeĦu sociālo
problēmu risināšanā
5. Starpinstitucionālā sadarbība darbā ar bērnu, ar
ăimeni, komandas darbs skolēnu problēmu risināšanā
6. Starpinstitūciju un starpprofesionāĜu sadarbība,
komandas darbs bērnu un ăimeĦu problēmu risināšanā
7. Grupu darbu prezentācija par kādas bērnu
problēmas risinājumu

*Studenta patstāvīgais darbs
1. Izmantojot profesiju klasifikatoru, uzrakstīt SP
iespējamās darba vietas un darbības īpatnības
izglītības sistēmā
2. Aprakstīt iespējamās sociālā pedagoga funkcijas
un standartus grupas izvēlētā problēmā izglītības
iestādē
3. Darbs ar literatūru (kompetences, funkcijas,
metodes), kuras no tām var pielietot izglītības
iestādē
4. Raksts par sociālā pedagoga darba metodēm., to
raksturojums pielietojumam pedagogu darbībā
bērnu problēmu risināšanā
5. Sociālās pedagoăijas audzināšanas principu
pielietojums atsevišėu gadījumu risinājumos
izglītības iestādē (grupas darbs)

6. Grupas darbs kādas skolēna problēsituācijas
risināšanā (izpēte, plānošana, intervences metožu
izvēle, teoriju pielietojums, komandas darba
pielietojums

*Prasības KRP iegūšanai

*Mācību pamatliteratūra

2
2
2

Lekcija, diskusija, grupu
darbs
Grupu darbs
Eksāmemns

*Apjoms stundās

4

4

10

10
10

10

Piedalīšanās lekcijās un patstāvīgā darba rezultātu
prezentācuijās, vienas problēmsituācijas risinājums
(grupu darbs - eksāmens)
1. Sociālā pedagoga darba (profesijas) standarts
2. Sociālā pedagoga darbības apraksts profesiju
klasifikatorā
3. Plaude I. Sociālā pedagoăija. – Rīga: Raka,
2002.

4. RudĦicka Z. R. UkstiĦa R., Elme A.
ĂimeĦu izglītība sociālajā pedagoăijā. – R.:
Raka, 2002.
5. Metodes, to pielietošana sociālā pedagoga
un sociālā darbinieka darbā / mācību
metodiskais līdzeklis. – R.: Sociālā darba un
sociālās pedagoăijas augstskola „Attīstība”,
2004.
6. Sociālā pedagoăija: Izglītības un sociālās
vides mijiedarbības sociāli pedagoăiskais
aspekts. – Liepāja: LiepA, 2008.
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7. Mūsdienu Sociālpedagoăiskā prakse
Latvijas izglītības vidē / metodisko rakstu
krājums. – Rīga, 2007.
8. Sociālā pedagoga aktivitātes darbā ar
jauniešiem ar zemām un nepietiekamām
sociālajām prasmēm / metodisko rakstu
krājums. – Rēzekne, 2008.
9. skolēnu atbiršana pamatskolās, problēmas
risinājumi. – Sabiedrības integrācijas fonds.
– Rīga, 2007.

1.

ŠiĜĦeva L. Sociālā darba un sociālās
pedagoăijas salīdzinājums / Dzīves jautājumi –
3. daĜa. – R.: „Attīstība”, 1998.
2. NSDA Standarti sociālā darba dienestiem skolās
/ NSDA standarti sociālajiem darbiniekiem. -1.
– 22. lpp.
3. Engere I., Gleške L., KvjatkovskaI., Šulce

Mācību papildliteratūra

D. Lomu spēles sociālā pedagoga darbībā.R.: Sociālā darba un sociālās pedagoăijas
augstskola „Attīstība”, 2003.
4. Engere I., Gleške L., KvjatkovskaI., Šulce
D. Sociālā pedagoga darbība
konfliktsituāciju risināšanā skolā. – R.:
Sociālā darba un sociālās pedagoăijas
augstskola „Attīstība”.
5. Hupercs N., Šinclers E. Pedagoăijas
pamatjautājumi / Ievads sociĜās pedagoăijas
profesijām.- Izdevniecīb Starn Ėelne un
Minhene
6.
Periodika, interneta resursi un citi avoti

R.UkstiĦa

27.09.2010.

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. 5
Datums 10.11.2010.

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:
PSDF

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

VESELĪBAS IZGLĪTĪBA
Environmental and Health education
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
A
2

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

*KURSA AUTORS

Vārds, uzvārds
Olga Glikasa

Struktūrvienība
Dabas un sociālo zinātĦu
fakultāte

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,

80

Amats, grāds
Dr.paed., doc.

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

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

12

ZinātĦu nozare/apakšnozare
*Kursa mērėi

Izglītības zinātne

*Kursa uzdevumi

Ieskaite

Bioloăijas cikla priekšmeti vidusskolas kursu līmenī

1. Veidot izpratni par priekšnoteikumiem un
likumsakarībām cilvēka fiziskai, garīgai, emocionālai
un sociālai labklājībai (veselībai).
2. Veicināt topošo speciālistu izpratni par veselības
veicināšanu un ilgtspējību.
1. Veidot priekšstatu par jaunatnes veselības veicināšanas un
veselības izglītības nepieciešamību un iespējām, filozofiju,
saturu un uzdevumiem informatīvās paradigmas apstākĜos.
2. Veidot ieskatu par izglītību ilgtspējīgai attīstībai un
tās saturu. Veidot pozitīvu attieksmi pret veselību kopumā
un veselīgu dzīvesveidu.

3. Attīstīt prasmes veselīgas skolas vides veidošanā,
problēmu risināšanā un lēmumu pieĦemšanā. Veidot
prasmes veselības veicināšanas darbam izglītības iestādēs.
*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Zināšanas un prasmes par veselības veicināšanu, vides un
veselības izglītības nozīmi skolas un sabiedrības dzīvē.

Zināšanas, psihoemocionālās kompetences, kritiskās
domāšanas un lēmuma pieĦemšanas prasmes.
Kursa valoda

Latviešu
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*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Sabiedrības veselības veicināšana, veselības
izglītība, tās mērėis, uzdevumi un saturs.
Jauniešu veselības jautājumi - veselīgs
dzīvesveids: veselīgs uzturs, fiziskā aktivitāte,
atkarību (vielisko un nevielisko) profilakse,
reproduktīvā veselība, personīgā higiēna,
neatliekamā palīdzība.
Vides un cilvēka mijiedarbības veidi, vides faktoru
ietekme uz cilvēka dzīves kvalitāti. PaĦēmieni
cilvēka un vides ilgtspējīgas attīstības
veicināšanai.

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Society Health promotion. Health education.
Health of Youth. Recommendations for a health life
style: health food, physical activityes, prophylaxis of
dependences, reproduction health, hygiene of human
body. Urgent aid.
Sustainable development of Human and
Environment.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, ja

Apjoms stundās

kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas)

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

Veselības jēdziens. Tā saturs interpretācija.

4

Veselības dimensijas

4

Minilekcija
Praktiskais darbs
Seminārs

Sabiedrības veselības veicināšana, mērėgrupas, stratēăijas,
sfēras.

4

Praktiska nodarbība

Veselības izglītības mērėis, uzdevumi, saturs.
Dzīvesprasmju izglītība – veselības izglītības teorētiskais pamats
Veselīga dzīvesveida elementi.
Veselības mācības elementu integrācija citos mācību
priekšmetos.
Skolas vides ietekme uz skolēna veselību. MK noteikumi par
skolas higiēnas normatīviem.

2
4
2
2

Diskurss
Diskurss
Praktiskā nodarbība
Praktiskā nodarbība

2

Praktiskā nodarbība

*Studenta patstāvīgais darbs

1. Izpētīt veselības veicināšanas un veselības izglītības norisi un
kvalitāti izvēlētajā mācību iestādē. Izanalizēt un novērtēt
iegūtos rezultātus. Sagatavot PP prezentāciju.

*Apjoms stundās
20 stundas

2. Izstrādāt veselības mācības elementu integrācijas piemērus
(vismaz 3) citos mācību priekšmetos.

16 stundas

3. Izpētīt vienas mācību telpas (klases) atbilstību MK
noteikumiem Nr. 610, kas apstiprināti 2002.gada
27.decembrī (protokols Nr.60). Uzrakstīt atskaiti.

20 stundas

*Prasības KRP iegūšanai

*Mācību pamatliteratūra

Nodarbību apmeklējums - 80% ; savlaicīgi izpildīti un iesniegti visi
patstāvīgie darbi. Sagatavota darba mape, kurā apkopoti studiju materiāli
par visiem kursa parakstā ietvertajiem tematiem un patstāvīgie darbi.
Kumulatīvā ieskaite.
1. AvotiĦa G., Ose L., Rocēna I., Rubana I.M. Mācību metodika
sociālajās zinībās. Integrēta pieeja. Mācību metodiskais materiāls
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2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Mācību papildliteratūra

LU studiju programmai „Sociālo zinību skolotājs”. R.,2003. -73 lpp.
Golubeva A., Puškarevs I. Veselības veicināšana skolā. Mācību
līdzeklis. R.:LU Akadēmiskais apgāds, 2008.- 63 lpp.
Ilgtspējība pārmaiĦām: Ilgtspējīgas attīstības mācīšanas un
mācīšanās rokasgrāmata. Pasaules dabas fonds, Zviedrija. Iespiests
tipogrāfijā ”Gandrs”.
Malvesa L. Palīgs dažādās dzīves situācijās vai no kā es sastāvu un
kā es varu palīdzēt sev un citiem. – R.: Retorika A, 2001. – 184 lpp.
Rubana I. M. Mācīties darot. - R.: Raka, 2000. - 238 lpp.
Rubana I. M. Tava veselība. 1. daĜa. - R.: Raka, 1998. - 160 lpp.
Rubana I. M., Maldupa D., Paeglītis A. Tava veselība. 2. daĜa. - R.:
Raka, 1999. - 142 lpp.
Veselība – 21. „Veselība visiem” politikas pamatnostādnes PVO
Eiropas reăionam, (Eiropas sērija Veselība visiem; Nr6) –
Kopenhagena: PVO, 1999.- 236 lpp. (tulkojums latviešu valodā).
Elmar Römpczyk. Gribam ilgtspējīgu attīstību. Friedrich-EbertStiftung,Rīga,2007(www.fesbaltic.lv/cms/upload/dokumente/Book_
1-152_mini.pdf)
1.
2.

3.

Hembltona-Džounsa Nikija. Par 10 gadiem jaunāka. – R.: Jumava, 2008.- 291
lpp.
MK noteikumi Nr.610 Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās
vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm. Rīga, 2002.gada
27.decembrī (protokols Nr.60 67.paragrāfs)
Valtneris A. Tavai veselībai. - Rīga, 1998. - 127 lpp.

1. Žurnāls 36.6 0 C
2. Žurnāls VESELĪBA
3. http://www.sva.gov.lv

Periodika, interneta
resursi un citi avoti

O.Glikasa

27.09.2010.

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. 5
Datums – 10.11.2010.

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:
PSDF

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA
Karjeras izglītība
*Kursa nosaukums latviski
Career Education
*Kursa nosaukums angliski
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
A
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 2
pa semestriem, ja kursam ir vairākas
daĜas
*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Amats, grāds
Ilze Miėelsone
Pedagoăijas un
Dr.paed., asoc.profesore
sociālā darba
fakultāte
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
80 stundas
st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
16
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
16
*Semināru vai praktisko nodarbību
skaits
Laboratorijas darbu skaits
5-6
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maăistra; 7doktora; P – profesionālais**)
Eksāmens
*Pārbaudes forma/ -as
Priekšzināšanas (kursa nosaukums,
Vispārīgā pedagoăija, attīstības psiholoăija
programmas daĜa, kurā kurss jāapgūst)
Pedagoăija
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Pilnveidot izpartni par karjeru kā nepārtrauktu
*Kursa mērėi
cilvēka attīstības procesu mūža garumā un izzināt
karjeras attīstības atbalsta sistēmu.
1. Izzināt karjeras attīstības atbalsta sistēmas
*Kursa uzdevumi
specifiku,
2. Apzināt karjeras plānošanas procesu un
uzdevumus dažādos cilvēka dzīves ciklos,
3. Rast priekšstatu par konsultēšanas un
atbalsta sniegšanas metodēm izglītībā un
nodarbinātības jomā.
*Kursa rezultāti (apgūstamās
Pilnveidota akadēmiskā kompetence izprast
kompetences)
karjeras attīstības atbalsta sistēmu, tās
organizāciju izglītības iestādē.
Radīts priekšstats par karjeras konsultanta
profesionālo darbību un konsultēšanas
kompetencēm
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Attīstītas intelektuālās pārneses prasmes- datu
vākšana, informācijas novērtēšana, karjeras
plānošana.
Latviešu
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Targeted career exploration and
Mērėtiecīgi karjeras izpētes un profesionālās
orientācijas pasākumi ir nepieciešami jau
professional guidance activities are
pamatskolā, tiem jāturpinās vidusskolās un, pārejot required already at primary school; they
have to continue at the secondary
jaunā kvalitātē, arī koledžās un augstskolās.
Cilvēkiem jebkurā dzīves posmā svarīgi apzināties schools as the transition into a new
savas iespējas, kompetences un intereses, kas
quality, as well as in colleges as in
palīdz pieĦemt lēmumus izvēloties izglītības,
universities. It is important for every
studiju un nodarbinātības virzienu, plānot un vadīt
human at any stage of his/her life to
realize their potential, competences and
savu izglītības un darba dzīvi. To sekmē un
nodrošina karjeras izglītība.
interests that help deciding in making
the choice of education, learning and
employment directions, planning and
managing their educational and
working life. This all mentioned here is
ensured by the career education.
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma Apjoms
Veids
stundās
1.tēma. Karjeras attīstības atbalsta sistēma (KAAS):
6
Lekcijas, semināri
• Karjeras izglītība, informācija, karjeras konsultēšana,
• KAAS skolā un augstskolā
• KAAS saturs
2.tēma.Karjeras izglītības programmu izstrāde un ieviešana ‘
8
Lekcijas, semināri
• Karjeras izglītības saturs dažādos cilvēka dzīves
ciklos
• Karjeras izglītības satura iekĜaušana izglītības
programmās
3.tēma. Karjeras konsultanta darbība un kompetences:
6
Lekcijas
• Pamata kompetences
• Uz klientu orientētās kompetences
• Atbalsta kompetences
4.tēma . Karjeras konsultēšanas un atbalsta metodes un
12
modeĜi:
• Mikrokonsultēšanas modelis (A.Aivijs)
• Problēmu menedžmenta modelis (Ž.Īgans)
• Uz risinājumu orientēta konsultēšanas
• Integratīvais modelis (B.Ertelts, V.Šulcs)
*Studenta patstāvīgais darbs
*Apjoms stundās
1.patstāvīgais darbs. Izzināt karjeras attīstības teorijas
14 stundas
2. patstāvīgais darbs. Izpētīt karjeras izglītības satura
realizāciju skolu programmās
3.patstāvīgais darbs. Izzināt dažāda vecuma cilvēku karjeras

14 stundas
20 stundas
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veidošanās nosacījumus (intervijas)
60% - patstāvīgo darbu izpilde
*Prasības KRP
40% -eksāmens
iegūšanai
1. Ertelts, B.J., Šulcs,V.(2008). Karjeras konsultēšanas
*Mācību
kompetences. Rīga, VIAA, -255 lpp.
pamatliteratūra
2. Gibson, R.L., Mitchell, M.H (2006). Introduction to Career
Counseling for the 21 st Century. Pearson, Merill Prentice
Hall, 288 p.
3. Karjeras attīstības atbalsts. (2008). Rīga, VIAA, 2008.-319
lpp.
4. Могилёвкин, Е.А. (2007). Карьерный рост. Диагностика,
технологии, тренинг. СПб. -335 с.
5. Зеер,
Э.Ф.
(2005).
Психология
профессий.
М.Академический Проект. 336 с.
Mācību papildliteratūra 1. Athanasou, J.A.,Raoul Van Esbroeck. (2008). International
Handbook of Career Guidance. Springer. 741 p.
2. Sharf,R.S.(2006). Applaying Career Development Theory to
Counselling. Thomson, Brooks/Cole. 468 p.
// Karjeras ziĦas
Periodika, interneta
www.niid.lv
resursi un citi avoti
www.viaa.lv
www.iaevg.or
I.Miėelsone
24.09.2010
Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:
PSDF

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. 5
Datums – 10.11.2010.
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Alternatīvā pedagoăija
Alternative Pedagogy
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagogijā
B
2

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

*KURSA AUTORS

Vārds, uzvārds
Irēna Valdmane

Struktūrvienība
Pedagoăijas un sociālā
darba fakultāte

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.)
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,

80
8

Amats, grāds
Lektore, Mg.paed.

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

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

8
5-6 AM

eksāmens
Vispārīgā pedagoăija; Didaktika; Audzināšanas teorija un
metodika; Pedagoăiskās domas attīstība pasaulē un Latvijā
Vispārīgā pedagoăija

ar
Paplašināt studējošo redzesloku, iepazīstinot
pazīstamākajām reformpedagoăijas
un alternatīvajām
izglītības sistēmām un skolu attīstības tendencēm mūsdienās;
pilnveidot prasmi salīdzināt, analizēt un vērtēt dažādas
pedagoăiskās koncepcijas, pilnveidot konstruktīvi kritisko
domāšanu.

*Kursa uzdevumi

Studēt atbilstošo literatūru , salīdzināt un analizēt dažādas
reformpedagoăiskās
koncepcijas, apzināt pārmaiĦu
nepieciešamību un to realizācijas ceĜus mūsdienu skolas
pedagoăiskajā procesā.

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa apguves rezultātā studējošie prasmīgāk saskatīs tradicionālo
izglītības iestāžu humanizācijas un demokratizācijas iespējas,
pilnveidosies akadēmiskā darba prasmes un pedagoăiskā
kompetence
latviešu

Kursa valoda

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju kurss dod ieskatu pazīstamāko reform- un
alternatīvo pedagoăisko teoriju ( Valdorfskola,
M.Montesori, P.Petersena Jēnas plāns, S.Frenē,

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
The stydy course gives an insight into the most
known reform and alternative pedagogy theories
(Waldorf school, M.Montesori, P.Petersen, S.Frene,
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Dž.Djuija skola, Daltonas plāns, projekts „Soli pa
solim” u.c.) pamatnostādnēs un organizācijas
īpatnībās.

project „Step by Step) guidelines and specifics of
organization.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Apjoms stundās
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, ja
kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas)

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

4

Lekcija, seminārs

10

Lekcijas, semināri,
praktiskā nodarbība

6

Lekcija,
Semināri

4.Mūsdienu alternatīvās skolas pasaulē.

4

Projektu darbs

5. Projekts “Soli pa solim”- mūsdienu alternatīva izglītības
koncepcija.
Plānošana, darbs ar vecākiem, individualizācija.

4

Seminārs

4
6. Izvērtējums Kopīgais un atšėirīgais alternatīvajās IS.
Alternatīvo pedagoăisko sistēmu principu salīdzinājums ar
mūsdienu izglītības sistēmas pamatidejām. PārmaiĦu būtība
teorētiskajā, metodoloăiskajā un metodiskajā līmenī.
Organizācija, pedagoăiskā procesa īpatnības, klases
skolotāja darbs, vecāku iesaiste, mācību programma,
metodikas īpatnības

Seminārs

1. Reformpedagogijas vēsture un mūsdienas.

Izglītības humānā paradigma. Alternatīvo izglītības teoriju
rašanās apstākĜi un cēloĦi.
2.Alternatīvo pedagoăisko koncepciju metodoloăiskie

pamati, to kritiska analīze.
M.Montesori didaktiskā sistēma.
R.Šteinera pedagoăiskā sistēma.
S.Frenē pedagoăija.
F.Frēbela pedagoăija.
P.Petersena Jenas plana skola.
Projekts Soli pa solim
3. Valdorfskola – 100 gadu pieredze.
klases
Organizācija, pedagoăiskā procesa īpatnības,
skolotāja darbs, vecāku iesaiste, mācību programma,
metodikas īpatnības

*Studenta patstāvīgais darbs
Teorētiskās literatūras studijas, semināru tēmu sagatavošana,
referāts par izvēlēto alternatīvo izglītības koncepciju; pārskata
tabulas izveide
*Prasības KRP iegūšanai

*Apjoms stundās
48

Teorētiski apgūts kurss; izpildīti patstāvīgā darba uzdevumi;
prasme kritiski analizēt alternatīvo izglītības sistēmu
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pamatideju lietderību Latvijas IS. Pārbaudes forma eksāmens.
1.BeĜickis I. Izglītības alternatīvās teorijas.-RaKa, 1997.
2.BeĜickis I. Izglītības alternatīvās teorijas.-RaKa, 2002.
3.BeĜickis I. Izglītības humānā paradigma un Latvijas
izglītības reforma.- R.: 1995.
4.Carlgren F. Erziehung zur Freiheit.- Stuttgart, 1990.
5.Freinet – 50 Jahre danach.-Heidelberg, 1983.
6.Hellmich A., Teigeler P. Montessori-, Freinet-,
Waldorfpädagogik.- Basel:Beltz, 1994.
7. Helminga H. Montesori pedagoăija.-Jumava, 2006.- 155
lpp.
8. Ėestere I. Pedagoăijas vēsture.- R.:Zvaigzne ABC
9.Roehrs, Hermann und Lenhart, Volker (Hsg.)(1994):Die
Reformpaedagogik auf den Kontinenten.Ein Handbuch,
Frankfurt am Main
10.Skiera, Ehrenhard. Reformpaedagogik in Geschichte und
Gegenwart. Eine kritische Einfuehrung. 2.Auflage.
Oldenburg Wissenschaftsverlag GmbH, 2010
11.Valdmane I. Ievads valdorfskolu pedagoăijā.-Liepāja,
1994.
12.Valdmane I. Valdorfa bērnudārzs.-Liepāja, 2007.
13.Valdmane I. F.Frēbela pedagoăija.-Liepāja, 2008
1. Gullasa R. Mājas audzināšana Montesori garā.-R.:1991.
2.Lindenberg C. Waldorfschulen: angstfrei lernen,
selbstbewusst handeln.-1975.
3.Montessori M. Kinder lernen schoepferisch. Verlag
Herder, 1994, S.143
4.Steiner R. Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der
Pädagogik.-Dornach, 1992.
5. Oelkers, Juergen. Reformpaedagogik: eine kritische
Dogmengeschichte. Juventa Verlag Weinheim und
Muenchen, 2005

*Mācību pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti

1.Žurnāls „Erziehung zur Freiheit
2.www.rvds.lc
3.www.abvs.lv
4.www.blickueberdenzaun.de

I.Valdmane

27.09.2010.

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. 5
Datums- 10.11.2010.

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:
PSDF

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Pedagoăiskā saskarme
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
B
1

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

Vārds, uzvārds
Alīda Samuseviča

*KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Pedagoăijas un
sociālā darba
fakultāte

Amats, grāds
Profesore, pedagoăijas doktore

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
st.)

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

4

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

4

*Kursa uzdevumi

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursā „Pedagoăiskā saskarsme”
tiek aktualizētas studentu zināšanas
par pedagoăiskās saskarsmes
specifiku, sadarbības stiliem,

--5-6
Ieskaite
Nav noteiktas
Pedagoăija
attīstīt studentu pedagoăiskā darba kultūru un
mijiedarbības kompetences humānās izglītības
paradigmas kontekstā
1)pilnveidot studentu zināšanas par pedagoăisko
saskarsmi;
2)attīstīt demokrātiskā pedagoăiskā darba stila
kompetences;
3)attīstīt prasmes skolēnu uzvedības mērėu
diagnosticēšanā
pedagoăiskās mijiedarbības kompetences
latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
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skolēnu uzvedības mērėiem un
pedagoăiskā darba stratēăijām
problēmsituāciju risināšanā
pedagoăiskajā procesā.
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …,
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas)

Apjoms
stundās

Pedagoăiskās saskarsmes struktūra, elementi,
funkcijas
Pedagoăiskās mijiedarbība:
konstruktīva un attīstoša sadarbība
Pedagoăiskā mijiedarbība: problēmas un to
risinājumi

4

2L + 2S

4

2L + 2S

8

4L + 4S

*Studenta patstāvīgais darbs

Pedagoăisko situāciju analīze

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

*Apjoms stundās

24

*Prasības KRP iegūšanai

Pedagoăisko situāciju analīze un risinājuma
stratēăiju izstrāde

*Mācību pamatliteratūra

Balsons, M. Kā izprast klases uzvedību.Lielvārde:
Lielvārds, 1998.
Jaunais skolotājs. Pārdomas un ieteikumi mūsdienu
skolotājam. Rīga: IAC, 2006. 136 lpp.
Maslo, I. No zināšanām uz kompetentu darbību.
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 186 lpp.
www.politika/ pētijumi

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi avoti

A.Samuseviča

27.09.2010.

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:
PSDF

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
L. Mackeviča
Paraksta atšifrējums

Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. 5
Datums – 10.11.2010.
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Problēmbalstīta izglītība

Problem oriented education
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā (pedagoăijas teorija un
vēsture)

B
1

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

Vārds, uzvārds
Rita Rupeika
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40

*KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Pedagoăijas un sociālā darba
fakultāte

Amats, grāds
Lektore, pedagoăijas
maăiste

40

st.)

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

3

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

3

*Kursa uzdevumi

-

Eksāmens
Nav noteiktas
Pedagoăija
Attīstīt studējošo patstāvīgas radošas darbības un
pašorganizācijas prasmes
1) veidot studējošo izpratni par problēmbalstītas
izglītības nozīmi pedagoăiskajā procesā;
2) nodrošināt studējošajiem apgūt zināšanas par
mācīšanās pašorganizāciju;
3) veicināt studējošo pašattīstību

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Prasme lietot problēmbalstītu pieeju, prasme analizēt un
pilnveidot pašnoteikšanās, pašvadīšanas un pašnovērtēšanas
spējas

Kursa valoda

latviešu

Studiju kursā „Problēmbalstīta izglītība”
tiek veidota izpratne par problēmbalstītas
izglītības filozofisko nostādni, tiek apgūtas
un
nostiprinātas
zināšanas
par
problēmorientētu mācību un mācīšanas un
mācīšanās procesa likumsakarībām. Tiek
attīstītas studējošā patstāvīgā darba prasmes

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Understanding about problem based education’s philosophical
foundation is developed, knoweledge about problemoriented
teaching and learning is acquired and improved,as well as
knowledge about conformity of the learning process. Independent
working skills are being developed.
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa
…, ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes
formas)

Apjoms
stundās

1. 21. gadsimta humānās pedagoăijas būtība
2. Paradigmu maiĦa no mācīšanas uz mācīšanos
3. Mācīšanās darbība kā subjekta pozīcijas veidošanās
pamats
4. Mācīšanās pašorganizācijas izpēte savas mācīšanās
procesā
5. Problēmbalstīta izglītība kā mācību pieeja
6. Mācību priekšmeta programmas orientācija uz
problēmu
*Studenta patstāvīgais darbs
Literatūras teorētiskās studijas
Sagatavot diskusiju jautājumus praktiskajām
nodarbībām:
- paradigmu maiĦa no mācīšanas uz mācīšanos;
- mācīšanās pašorganizācijas izpēte savas
mācīšanās procesā;
- problēmmācības kā patstāvīgas radošas darbības
īstenošanas mehānisms; sagatavot materiālu
prezentācijai

2
2

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

2

lekcija
praktiskā nodarbība
lekcija

2

praktiskā nodarbība

2
2

lekcija
praktiskā nodarbība

*Apjoms stundās

22

*Prasības KRP iegūšanai

Patstāvīgo darbu izstrāde, analīze un prezentācija

*Mācību pamatliteratūra

Albrehta, Dz. Didaktika. Rīga: RaKa, 2001.
Maslo, E. Mācīšanās spēju pilnveide. Rīga: RaKa, 2003.
Maslo, I. No zināšanām uz kompetentu darbību. Rīga:
Latvijas Universitāte, 2006.
Špona, A. Audzināšanas teorija un prakse. Rīga: RaKa,
2001.
Žogla, I. Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: RaKa, 2001..
ŠiĜĦeva, L., Eglīte, E. Kas ir problēmbalstīta izglītība?
Rīga: Attīstība, 2001.

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi
avoti

R.Rupeika

15.10.2010.

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:
PSDF

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. 5
Datums – 10.11.2010.
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Socializācija ăimenē
Socialization in Family
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
C daĜa
1 KRP

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Blāzma Vikmane
Pedagoăijas un
sociālā darba
fakultāte
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
40

Amats, grāds
Asoc. profesore, Dr. paed.

st.)

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

4

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

4

*Kursa uzdevumi

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

5-6
Ieskaite
Ăimenes pedagoăija, Ăimenes psiholoăija, Attīstības
psiholoăija, Saskarsmes psiholoăija
Pedagoăija
Apgūt pedagoga profesionālās kompetences pilnveidei
nepieciešamās zināšanas par socializāciju ăimenē kā
procesu un rezultātu vienlaikus
1. Apzināt un izvērtēt socializācijas ăimenē
teorētiskās nostādnes.
2. Iegūt priekšstatus par mūsdienu ăimeĦu
tipoloăisko daudzveidību.
3. Apgūt zināšanas par ăimenes sociālo lomu
apguves scenārijiem un iespējamiem riska
faktoriem ăimenes izveidē un tās turpmākā
funkcionēšanā.
4. Analizēt vecāku fenomena būtību un mātes /
tēva socializējošo nozīmi bērna personības
attīstībā.
5. Izveidot personīgo viedokli par pedagoga
darbības iespējām socializācijas ăimenē
sekmēšanā
1. Apgūtas zināšanas socializācijas ăimenē
jautājumos.
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2.

Kursa valoda

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Ăimene un tās socializējošās
funkcijas ir viens no svarīgākajiem
bērna personības attīstības
faktoriem. Mūsdienu ăimenēs ir
daudz riska faktoru socializācijas
procesa ievirzei negatīvā virzienā,
kas destabilizē ne tikai tās
funkcionēšanu, bet arī sarežăī
vecāku – bērnu attiecības un jaunās
paaudzes turpmākā ăimenes modeĜa
izveidi socializācijas aspektā
izraisot pedagoăiska atbalsta
nepieciešamību

Uzkrātas prasmes pedagoăiski kompetenti
izvērtēt vecāku un bērnu attiecības ăimenē kā
personības attīstības nosacījumus.
3. Izveidots pedagoăiski kompetents priekšstats
(darbības modelis) skolotāja darbībai
socializācijas ăimenē kā procesa sekmēšanai.
latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
The family and the socializing functions is one of the
most important factors in children personality
development. Contemporary families are many risk
factors for socialization process of entering a negative
direction, destabilizing not only its function, but also
complicated by the parent-child relationship and the
new generation of future familty model for the
socialization aspect leading to the need for educational
support.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …, Apjoms
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas)

1. tēma Ievadlekcija
Studiju kursa satura īss rakturojums. ĂimeĦu
socializācijas teorētiskie pamati. ĂimeĦu izglītības
aktualitāte. Mūsdienu ăimeĦu raksturojums, ăimeĦu
tipoloăiskā daudzveidība, ăimeĦu izveides riska
faktori un problēmas, ăimeĦu funkcionalitāte un
disfunkcionalitāte socializācijas aspektā
2. tēma Socializācijas ăimenē raksturojums
Socializācijas definīcija, socializācijas ăimenē
virzieni, sociālā adaptācija /dezadaptācija kā
socializācijas ăimenē process un rezultāts, sociālās
dezadaptācijas pazīmes un formas
3. tēma Vecāku loma bērna socializācijā
Vecāku fenomena skaidrojums, tēva un mātes
mīlestības veidošanās nosacījumi, psiholoăiskā
gatavība/negatavība tēva vai mātes lomai, vecāku
tipi un ietekme uz bērna socializāciju
4. tēma Bērna loma ăimenē
Bērna un vecāku savstarpējā mijiedarbība kā lomas
veidošanās pamats, pozitīvās bērna lomas, negatīvās
bērna lomas, lomas ietekme uz personības
veidošanos socializācijas procesā

Veids

stundās

(lekcijas, semināri, praktiskās
nodarbības, laboratorijas darbi)

4

lekcijas – 2
semināri - 2

2

lekcijas – 1
semināri - 1

2

lekcijas – 1
semināri - 1

2

lekcijas – 1
semināri - 1
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5. tēma Dzimumsocializācija
Bērna dzimumidentitātes veidošanās, ăimenes
modeĜa ietekme uz ăimenes sociālo lomu apguvi,
dzimumlomas apguves scenāriji, dzimumlomas
attīstības stadijas, vecāku un skolotāju sadarbība
bērnu, pusaudžu un jauniešu dzimumsocializācijā
•6. tēma Pedagoga profesionālā kompetence
socializācijas procesa ăimenē sekmēšanā
Tradicionālo skolotāja un ăimenes sadarbības formu
un satura paradigmas maiĦa mūdienu sociālajā
situācija.Vecāku izglītošanas bērnu socializācijas
jautājumos optimālākās formas, metodes, saturs.

2

lekcijas – 2

4

semināri - 4

*Studenta patstāvīgais darbs

*Apjoms stundās

1. Literatūras studijas un analīze.
24
2. Empīriskās pieredzes uzkrāšana
(pedagoăiskā novērošana, anketēšana,
intervēšana, pārrunas, praktiskā darbība)
*Prasības KRP iegūšanai
1. Aktīva līdzdalība lekcijās un semināru
nodarbībās (80% no kontaktstudām)
2. Eksāmena darba (referāta) izstrāde un
prezentācija. Referāta apjoms: 6-7 lpp. vai
3. Pedagoga darbības modelis ar ăimenēm
(pēc maăistrantu izvēles)
*Mācību pamatliteratūra
Vikmane, B. Socializācija ăimenē. Liepāja: LiePa,
2009., 442 lpp.
Mācību papildliteratūra
1. Ādlers, A. Psiholoăija un dzīve. Rīga: Idea,
1992.
2. Gudjons, H. Pedagoăijas pamatatziĦas.
Rīga: Zvaigzne ABC, 1998.
3. Karpova, Ā. Personība. Teorijas un to
radītāji. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.
4. Laėis, P. Socioloăija. Ievads socioloăijā.
Rīga: Zvaigzne ABC, 2002.
5. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā
psiholoăija. Rīga: Kamene, b.g.
6. Samuseviča, A. Harmonija un pretrunas
audzināšanas procesā. Liepāja: LiePa,
2003.
7. Vorobjovs, A. Sociālā psiholoăija. Rīga:
Izglītības soĜi, 2002.
Periodika, interneta resursi un citi avoti http://www. liepājniekiem.lv
Blāzma Vikmane

25.09.2010.

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. 5
Datums – 10.11.2010.

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:
PSDF

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as,
kurai/-ām tiek piedāvāts
studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP

Inovācijas speciālajā pedagoăijā
Innovation in special pedagogy
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
C
2

sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daĜas

Vārds, uzvārds
Dina Bethere
*Kopējais stundu skaits (1

*KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Pedagoăijas un sociālā darba
fakultāte
80

Amats, grāds
Lektore, M. A.

KRP = 40 st.)

*Lekciju skaits (1 lekcija,
seminārs, praktiskie un
laboratorijas darbi = 2 st.)

16

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

16

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

5-6

Eksāmens
Vispārējā pedagoăija, attīstības psiholoăija, izglītības filozofija
Pedagoăija
Iepazīt inovatīvās tendences speciālās pedagoăijas attīstībā
- iepazīt aktuālās nostādnes speciālās izglītības politikā
- izprast aktuālos pētījumu virzienus starptautiskajā speciālās
izglītības teorijā un praksē
- izvērtēt inovatīvos pētījumus speciālajā pedagoăijā Latvijā
Izpratne par pētnieciskajām metodēm speciālajā pedagoăijā,
zināšanas par inovatīvajām koncepcijām starptautiskajā speciālās
izglītības sistēmā, prasmes novērtēt inovatīvo speciālās izglītības
koncepciju implimentāciju Latvijas izglītības sistēmā.

Latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Pētnieciskajam
procesam
speciālajā
pedagoăijā
ir
raksturīga komplicētība un
ilgstoša norise. Tā ievirze un

The research process in special pedagogy is characterised by its
complexity and long term run. Both its orientation and quality
depend on various factors. Political, cultural and other conditions of
research will be analysed during the study programme. Development
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kvalitāte ir atkarīga no of practical research skills of Master level students is ensured by
dažādiem faktoriem. Studiju using mini-studies in the field of integration of children with special
kursa
programmā
tiek needs and evaluating a number of studies in Master’s thesis level.
analizēti
pētniecības
politiskie, kulturālie u. c.
nosacījumi.
Maăistrantu
praktisko pētniecisko prasmju
pilnveide tiek nodrošināta
izmantojot
minipētījums
bērnu
ar
speciālajām
vajadzībām integrācijas jomā
un
izvērtējot
vairākus
maăistra
darba
līmeĦa
pētījumus.
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Apjoms
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II
Veids
daĜa …, ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas
pārbaudes formas)

stundās

(lekcijas, semināri, praktiskās
nodarbības, laboratorijas darbi)

1. Ievads
2
Lekcija
Studiju kursa saturs. Studiju kursa īstenošanas forma
2. ES politika un pētījumi starptautiskajā speciālās
10
Lekcijas, praktiskās
izglītības sistēmā
nodarbības
2.1. Speciālās izglītības teorija un prakse
2.2. Aktuālie pētījumi virzieni vēsturiskā un
laikmetīgā perspektīvā
3. Bērnu ar speciālajām vajadzībām integrācija un
Lekcijas, praktiskās
10
iekĜaušana, kā viena no populārākajām
nodarbības
pētniecības jomām
3.3. Bērnu ar speciālajām vajadzībām pedagoăiskā
integrācija un iekĜaušana
3.4. Integrācijas un iekĜaušanas izpētes vēsture un
aktuālās tendences
4. Inovatīvi pētījumi speciālajā pedagoăijā Latvijā
Lekcijas, praktiskās
6
4.1. Pētniecības ievirze
nodarbības
4.2. Pētījumu satura analīze
5. Studiju kursa noslēgums
4
Praktiskās nodarbības
Patstāvīgā darba rezultātu prezentācija
*Studenta patstāvīgais darbs
*Apjoms stundās
1. Bērnu ar speciālajām vajadzībām integrācijas
24
procesa izpēte, akcentējot pētnieciskās kategorijas un
metodoloăiju, rezultātu prezentācija
2. Aktuālu Latvijas speciālās izglītības jomā veiktu
24
maăistra darba līmeĦa pētījumu izvērtējums,
akcentējot pētījumu metodoloăiju, teorētisko bāzi un
praktiskās izmantošanas iespējas, rezultātu
prezentācija
50% nodarbību apmeklējums, 50% patstāvīgā darba rezultātu
*Prasības KRP iegūšanai
prezentācija
*Mācību pamatliteratūra
1. Ādlers, A. (2001). Individuālpsiholoăija skolā. Rīga:

Zvaigzne ABC.
2. Baltā grāmata par izglītību un apmācību. Mācīšana un
mācīšanās – ceĜš zu izglītotu sabiedrību. (1998). Rīga:
Lielvārds.
3. Gröschke, D. (2005). Psychologische Grundlagen für
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Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un
citi avoti

Sozial- und Heilpädagogik: ei Lehrbuch zur Orientierung
für Heil-, Sonder- und Sozialpädagogen. Bad Heilbrunn:
Verlag Julius Klinkhardt.
4. Pianta, R. C. , Walsh, D. J. (1996). High-risk children in
school: Constructing sustaining relationships. New York:
Routledge, Kegan-Paul.
5. Никитина М. И. (2001). Специальная педагогика.- М.:
Смысл.
1. Bethere D. (2006). Izglītības programmu
individualizācija bērniem ar speciālajām vajadzībām. –
Liepāja.
2. Baka, A. Grunevalds K. (1998). Grāmata par aprūpi.R.: Preses nams.
3. Hegarty, S. Education children and young people with
disabilities. UNESCO
4. Roge Ū-J., Mēlere B. (2003). Citādi bērni.-R.: Jumava.
1.
Galvenie principi kvalitātes veicināšanai iekĜaujošā
izglītībā. http://www.europeanagency.org/publications/ereports/key-principles-forpromoting-quality-in-inclusive-education/key-principlesLV.pdf
2. Guidelines for Inclusion.
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140224e.p
df
3.THE SALAMANCA STATEMENT AND
FRAMEWORK FOR ACTION ON SPECIAL NEEDS
EDUCATION.
http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF
D. Bethere

24.09.2010.

Kursa autors:
Paraksts

Kurss
apstiprināts:
Dekāns/
prodekāns/
Zinātniskā
institūta direktors

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes protokols
Nr. / Institūta Zinātniskās
padomes
protokols Nr. 5
Datums – 10.11.2010.
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Skolēnu matemātisko spēju attīstība
Development of Pupils’ Mathematical Abilities
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
C
1

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

Vārds, uzvārds
Edvīns Ăingulis
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40

*KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Matemātikas un
informātikas katedra

Amats, grāds
profesors, Dr. paed.
40

st.)

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

6

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

6

*Kursa mērėi

−
5–6
Ieskaite ar atzīmi
Pedagoăiskā psiholoăija, personības attīstības teorijas
Matemātika / mūsdienu moderā elementārā matemātika
un matemātikas didaktika
1. Sniegt ieskatu skolēnu matemātisko spēju attīstības
teorētisko aspektu izpratnē.
2. Sekmēt praktisku iemaĦu apguvi skolēnu spēju
attīstības līmeĦa diagnosticēšanā un šo spēju
attīstībai labvēlīgas mācību vides izveidē.

*Kursa uzdevumi

1. Iepazīstināt ar pedagogu un psihologu darbiem
par matemātisko spēju padziĜinātu izpēti
2. Sniegt iemaĦas skolēnu spēju attīstības
diagnosticēšanas, kā arī to veicināšanas
pasākumu plānošanā un īstenošanā

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Spēja izteikt lietpratīgus spriedumus par matemātisko
spēju būtību, attīstības faktoriem un par šo spēju
attīstības sekmēšanu
Latviešu, var arī krieviski un vācu valodā
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kursa valoda

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Pedagogu, psihologu un matemātiėu General characteristic of mathematical abilities.
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teorijas par skolēnu matemātisko Different theories of psychologists, educators and
spēju būtību un sastāvdaĜām. mathematicians of the composition of mathematical
Skolēnu
matemātisko
spēju abilities. Diagnostic tests for pupils of grades 6, 9 and
noteikšanas testi 6., 9. un 12. klasē. 12. Concrete methodological recommendations for
Minimāli
nepieciešamā promoting development of pupils’ mathematical
matemātiskās
attīstības
līmeĦa abilities: provision of the necessary level of
nodrošināšana visiem skolēniem. mathematical development for all pupils and working
Darbs ar skolēniem, kuri vēlas un with those who are abler and wish to learn more.
spēj
būt
starp
labākajiem
matemātikas apguvē.
*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …,
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas)

1. Skolēnu matemātisko spēju vispārējs raksturojums
un struktūra.
2. Matemātisko spēju attīstības līmeĦa noteikšana,
iegūto rezultātu interpretācija.
3. Skolēnu matemātisko spēju attīstībai optimālu
nosacījumu radīšana, pedagogu loma.
*Studenta patstāvīgais darbs

Apjoms
stundās

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

2

2

2

2

2

2
*Apjoms stundās

1. Matemātikas uzdevumu un to atrisināšanas
8
metožu analīze saistībā ar skolēnu
matemātisko spēju struktūru.
2. Trīs skolēnu matemātisko spēju izpēte
10
saistībā ar viĦu personības citām iezīmēm.
10
3. Individuālas programmas izstrāde un daĜēja
aprobācija darbā ar trim izpētītajiem
skolēniem
*Prasības KRP iegūšanai
1. Aktīvs darbs semināru nodarbībās.
2. Patstāvīgā studiju darba rezultātu prezentācija un
publiska apspriešana savā akadēmiskajā grupā.
*Mācību pamatliteratūra

1. E.Ăingulis Skolēnu matemātiskās spējas un to
attīstība. − Liepāja: LPA, 1998. − 113 lpp.
2. E.Ăingulis Kā izmērīt skolēnu matemātiskās
spējas. Skolotājs, 2007, N 6, 40.-52. lpp.
3. Гингулис Э,Ж. Развитие математических
способностей
учащихся.
Чебоксары:
Чувашскийй гос. педагогический университет
им. И. Я. Яковлева, 2007. – 154 c.

Mācību papildliteratūra

1. E.Ăingulis Kā mācīties matemātiku/ Metodisks
līdzeklis 11. − 12. klases skolēniem un pirmā
kursa studentiem. − Liepāja: LPA, 1997. − 66
lpp.
2. E.Ăingulis Attīstīsim savas matemātiskās
spējas. Grāmata 7.−12. klases skolēniem. − R.:
Zvaigzne ABC, 1997. − 168 lpp.
В.
А.
Психология
3. Крутецкий,
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математических способностей школьников /
В. А.Крутецкий. – М. : Просвещение, 1968.
– 431 с.
4. Landau, E. Mut zur Begabung / E. Landau. –
München; Basel : E. Reinhardt, 1990. – 128 s.
5. Creativity, Giftedness, and Talent Development
in Mathematics. Edited by Bharath Sriraman,
The University of Montana
http://nms.lu.lv/
http://biblio.mccme.ru/
E.Ăingulis
10.06.2010.

Periodika, interneta resursi un citi avoti

Kursa autors:
Paraksts

Kurss
apstiprināts:
PSDF

Dekāns/
prodekāns/
Zinātniskā
institūta direktors

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes protokols
Nr. / Institūta Zinātniskās
padomes
protokols Nr. 5
Datums- 10.11.2010.
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Sadarbības pedagoăija
Collaborative Pedagogy
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
C
1

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Ilze Miėelsone
Pedagoăijas un sociālā
darba fakultāte
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
40

Amats, grāds
Dr.paed., asoc.prof.

st.)

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

4

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

4
5-6

Ieskaite
Vispārīgā pedagoăija, didaktika (bakalaura izglītības
līmenis)
Pedagoăija
Pilnveidot izpratni par sadarbības pedagoăijas
filozofisko, pedagoăisko un psiholoăisko būtību un tās
realizāciju pedagoăiskajā procesā
*Kursa uzdevumi
1. Izzināt sadarbības pedagoăijas didaktiskos
principus un pieejas
2. Izpētīt sadarbības realizāciju dažādos mācīšanās
veidos
3. Pilnveidot izpratni par sociālajām prasmēm kā
pamatu sadarbībai.
*Kursa rezultāti (apgūstamās
Akadēmiskā kompetence uztvert un analizēt sadarbīgo
kompetences)
grupu attīstības dinamiku
Praktiskā kompetence vadīt sociālo prasmju apguves
un pilnveides procesu grupu darbā
Kursa valoda
Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Studiju kursā tiek apgūta izpratne par sadarbības
pedagoăijas principiem, akcentējot sadarbību un
mijietekmi divos līmeĦos – pedagogs- skolēns;
skolēns – skolēns. Izzināti sadarbīgo grupu
modeĜi un pedagoăiskās pieejas (tehnoloăiskās

Course of study is acquired understanding of
cooperative pedagogy, emphasizing cooperation
and interference on two levels - teacher-pupil, pupil
- pupil. Explore collaborative group of models and
pedagogical approaches (technological and researc)

Nr. S-7-1, V_3, Lappuse 197 no 223

un pētnieciskās

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …,
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas)

Apjoms
stundās

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

1.tēma. Sadarbības pedagoăijas būtība

2

Lekcija

2.tēma. Mācīšanās veidi:
• Mācīšanās veidu izpēte: (1)individuālais darbs,
(2) sacensība, (3) sadarbība.
• Mācīšanās veidu salīdzinājums
3.tēma. Sadarbības pamatprincipi:
• Sadarbības pamatprincipu izpēte: (1) pozitīvi
savstarpējā atkarība,(2) individuālā atbildība,
(3) tiešā saskarsme, (4) sociālās prasmes, (5)
vērtēšana.
• Pamatprincipu realizācija organizējot darbu
grupās
4.tēma. Grupu attīstības dinamika: (1) kooperatīvā
grupa, (2) sadarbīgā grupa, (3) pārveidojošā grupa.
5.tēma. Sociālo prasmju apguves metodika un tās
īstenošana grupu darbā.
6.tēma. Grupu darba vērtēšana, tās pedagoăiskie
aspekti.

2

Lekcija, seminārs

4

Seminārs

4

Lekcija

2

Seminārs

2

Lekcija, seminārs

• Sadarbības pedagoăijas filozofiskā, psiholoăiskā
un pedagoăiskā bāze
• Sadarbības pedagoăijas attīstības histogrāfiskā
skatījumā

*Studenta patstāvīgais darbs

*Apjoms stundās

1.
Mācību metožu pielietojums dažādos grupu 12
veidos. To praktiskās izmantošanas mācību darbā
analīze. Pašvērtējums.
2. Vērtēšanas principu un kategoriju izzināšana
grupu darbā..
12
Prasības KRP iegūšanai

Eksāmens -50%
Patstāvīgo darbu izpilde un veiksmīga prezentācija – 40%
Aktīva līdzdalība semināros -10%

Mācību papildliteratūra

1. Belousa I., Miėelsone I. Vērtēšanas
filozofiskie aspekti humānās izglītības
kontekstā.//LSPA Zinātniskie raksti. –
R.,2001.- 17.- 25.lpp.
2. Fulans M. PārmaiĦu spēki. – R.: Zvaigzne
ABC, 1999.
3. Mācīsimies sadarbojoties./ L.Grigules un
I.Silovas red. –R.: Mācību grāmata, 1998. –
178 lpp.
4. Miėelsone I. Kooperatīvās mācīšanās
būtība. // Skolotājs.1999.Nr.4
5. Miėelsone I. Sadarbīgās mācīšanās būtība
un izpausmes mācību procesā.//Pedagoăija:
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Periodika, interneta resursi un citi avoti

teorija un prakse. Rakstu krājums, 3.daĜa.Liepāja, 2003.- 168.- 175.lpp.
6. Bennett B., Rolheiser – Bennett C., Stevahn
L. . Cooperative Learning. Where heart
meets mind. Interaction Book Company,
1991
7. Cohen E. Designing Groupwork. Strategies
for the Heterogeneous Classroom. –
Teachers College, Columbia University, NY
and London, 1994.
8. Mikelsone I., Odina I. Social inclusion:
problems and solutions in the teacher
education in Latvia.//Lifelong Learning in
Europe Nr.2. 2007. – 108.-115.pp.
9. Ramsey P. Teaching and Learning in
Diverse World.- Teachers College,
Columbia University, NY&London, 2004
10. Амонашвили
Ш.
Размишления
о
гуманной
педагогике.
–
М.:
Издательский
Дом
Шалвы
Амонашвили,1995. – 496 с.
11. Лефрансуа Г. Психология для учителя. –
СПб.:»Прайм – ЕВРОЗНАК», М.:
«ОЛМА_ПРЕСС», 2005.- 408 с.
12. Ли Д. Практика группового тренинга. –
СПб.: Питер, 2001- 221с.
13. Майерс Д. Социальная психология. СПб: Питер,1997.- 684 с.
1. Frajs R.Radošas personības rokasgrāmata. –
R.: JāĦa Rozes apgāds,2001. – 247 lpp.
2. Pedagoăijas terminu skaidrojošā vārdnīca.R.: Zvaigzne ABC, 2000. – 248 lpp.
3. Bolton R. (2000). People Skills. Simon
&Schuster, Australia
4. Орлова И. Тренинг профессионального
самопознания. Теория, диагностика и
практика педагогической рефлексии. – СПб.:
Речь, 2006.–128с

I.Miėelsone

27.09.2010.

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča

10.11.2010.

Kursa autors:
Paraksts

Kurss
apstiprināts:
PSDF

Dekāns/
prodekāns/
Zinātniskā
institūta direktors

Paraksta atšifrējums

Datums

Fakultātes domes sēdes protokols
Nr. / Institūta Zinātniskās
padomes
protokols Nr. 5
Datums 10.11.2010.
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KURSA KODS
STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/ām tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP
sadalījums pa semestriem, ja
kursam ir vairākas daĜas

Pieaugušo izglītība
Adult education
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
C
1

*KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Amats, grāds
Pedagoăijas un
Asoc. profesore, Dr.paed.
sociālā darba
fakultāte
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
40 st.)
4 lekcijas (16 stundas)
*Lekciju skaits (1 lekcija,
seminārs, praktiskie un laboratorijas
darbi = 2 st.)
4 semināri (16 stundas)
*Semināru vai praktisko
nodarbību skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 5-6
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā
maăistra; 7- doktora; P –
profesionālais**)
Ieskaitens
*Pārbaudes forma/ -as
Pedagoăija
Priekšzināšanas (kursa
nosaukums, programmas daĜa, kurā
kurss jāapgūst)
Pedagoăija/ pieaugušo pedagoăija
ZinātĦu nozare/apakšnozare
Izpratnes pilnveide par pieauguša cilvēka izglītošanos
*Kursa mērėi
kā pašrealizējošu procesu un sekmēt prasmju un
iemaĦu apguvi pieaugušo cilvēku ilgtspējīgas attīstības
nodrošināšanai.
1.Izzināt pieaugušo attīstības (izglītība, karjera, brīvais
*Kursa uzdevumi
laiks u.c.) būtību, specifiku, attīstības ietekmējošos
faktorus.
2. Noteikt pieaugušo cilvēku attīstības (psiholoăiskās,
sociālās, emocionālās, fiziskās) īpatnības, to ietekmi
uz viĦu ilgstpējīgu attīstību un pašrealizāciju.
3.Pilnveidot praktiskās iemaĦas pieaugušo studiju
procesa organizēšanā.
*Kursa rezultāti (apgūstamās
Pilnveidota akadēmiskā kompetence uztvert un
Vārds, uzvārds
Ilze Miėelsone
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kompetences)

novērtēt cilvēka attīstību kopveselumā (holistiski), kā
arī profesionālā kompetence- sekmēt pieauguša cilvēka
tālākizglītības procesu.
Attīstītas intelektuālās pārneses prasmes- datu vākšana,
informācijas novērtēšana, savas karjeras plānošana.
Pilnveidots priekšstats praktiskai kompetencei plānot
un vadīt pieaugušo izglītības procesu.
Latviešu
Kursa valoda
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Course of study is made aware of the adult nature
Studiju kursā tiek veidota izpratne par
of self-realization and sustainable education. The
pieaugušā cilvēka pašrealizācijas būtību un
functioning of the adult nature of discovery and
ilgtspējīgu izglītību. Tiek nodrošināta
development of respect for the conditions. Are
pieaugušā cilvēka attīstības īpatnību
explored adult career development.
izzināšana un to respektēšanas nosacījumi.
Tiek izzināta pieaugušo cilvēku karjeras
attīstība.
KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II Apjoms
Veids
daĜa …, ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas stundās
(lekcijas, semināri,
pārbaudes formas)
praktiskās nodarbības,
laboratorijas darbi)
Ievads. Pieaugušo izglītības būtība un pamatiezīmes.
2
Lekcija
Pieaugušo izglītības mērėi
Pieaugušo attīstības un pašrealizācijas ietekmējošie
2
Seminārs
faktori (1.patstāvīgais darbs)
Pieauguša cilvēka attīstības īpatnības:
4
Lekcija, seminārs
- Cilvēka biogrāfijas izveides struktūra.
- Pieaugušā cilvēka fiziskās, psihiskās, sociālās attīstības
īpatnības.
- Cilvēka psihiskās attīstības uzdevumi dažādos vecuma
periodos.

- Karjeras attīstība.
Intervijas (2) ar pieaugušajiem par viĦu izglītošanos,
karjeru un pašrealizāciju (2.patstāvīgais darbs)
Profesionālās darbības izvēle un pilnveides
ietekmējošie faktori.
*Studenta patstāvīgais darbs
1.patstāvīgais darbs. Pieaugušo attīstības
ietekmējošie faktori. Uzdevumi:
- raksturot fiziskos/ bioloăiskos, drošības, sociālos
pieaugušo izglītošanās ietekmējošos faktorus ,
- cieĦas un pašrealizācijas vajadzības kā izglītošanās
un karjeras ietekmējošais faktors.
Jāiesniedz:
1) pieaugušo izglītošanās ietekmējošo faktoru
raksturojums,
2) personīgās izglītošanās ietekmējošo faktoru
analīze

Apjoms 2 lpp.datorrakstā

4

Lekcija, seminārs

4

Lekcija
*Apjoms stundās

10
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2.patstāvīgais darbs. Intervijas (2) ar pieaugušajiem
cilvēkiem par viĦa izglītošanos,karjeru un pašrealizāciju.
Uzdevumi:
-izzināt pieaugušo cilvēku izpratni par izglītības būtību,
izglītības saistību ar karjeras attīstību un pašrealizāciju,
-izzināt pieaugušo izglītības ietekmējošos faktorus un
respondentu attieksmi pret tiem,
Jāiesniedz:
1) Izstrādātie intervijas jautājumi,
2) Intervijas pieraksts,
3) Secinājumi un savu ieguvumu analīze pēc šīm
intervijām.

*Prasības KRP iegūšanai
*Mācību pamatliteratūra

14

Ieskaite -40%
Patstāvīgo darbu izpilde un prezentācija – 60%
1. Eriksons E. (1998). Identitāte: jaunība un krīze.
– R.: Jumava.
2. Karjeras attīstības atbalsts. VIAA, 2008.
3. Koėe T. (1999). Pieaugušo izglītības attīstība:
raksturīgākās iezīmes. – R.: SIA Mācību apgāds
NT.
4. Kulbergs J. (1998). Krīze un attīstība. – Liepāja:
LPA.
5. Lieăeniece D. (2002). Ievads androgoăijā. – R.:
RaKa.
6. Svence G. (2003). Pieaugušo psiholoăija. – R.:
RaKa.
7. Adult Learning and Development: Perspectives
from Educational Psychology. Book by Thomas
Pourchot, M Cecil Smith; Lawrence Erlbaum
Associates, 1998.
8. Bently E. (2007). Adulthood. Developmental
Psychology.- Routledge, -121 p.
9. Minton D. (1991). Teaching Skills in Further &
Adult Education. City and Guilds. – 246 p.
10. Pourchot T., Smith C. (1998). Adult Learning
and Development: Perspectives from
Educational Psychology. – Lawrence Erlbaum
Associates.
11. Race P. (2007).The Lecturer’s Toolkit. A
practical guide to assessment, learning and
teaching.- Routledge.
12. Sharf R. (2006). Applying Career Development
Theory to Counseling. –Thomson, Brooks/ Cole
13. Абрамова Г. (1997).Возрастная психология.
– М.: Академия.
14. Ливехуд Б. (1994).Кризисы жизни – шанси
жизни. – Калуга.
15. Maлкина-Пых И. Г. (2005). Возрастные
кризисы взослости. - М.: изд.-во Ексмо
16. Maлкина-Пых И. Г. (2005). Кризисы
пожилого возраста. - М.: изд.-во Ексмо
17. Шихи Г.(2005) Возрастные кризисы.
Ступени личностного роста. – СПб.:
ООО«Каскад».
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1. Santrok W.J. (1992). Life – Span
Development. WCB Wm.C.Brown Publishers
2. Vaillant G.E. (1995). The Wisdom of the Ego.
–Harward University Press.
3. Майерс Д. (1997). Социальная психология. СПб: Питер
4. Орлова И. (2006).Тренинг
профессионального самопознания. Теория,
диагностика и практика педагогической
рефлексии. – СПб.: Речь, 2006.–128с.
5. Хьелл Л., Зиглер Д. (1997). Теории
личности. - СПб: Питер.
6. Зеер Э.Ф., Симанюк Э.Э. (2005).
Психология профессиональных деструкций.
- М.: Академический Проект; Екатеринбург:
Деловая книга.
7. Зеер Э.Ф. (2005). Психология профессий. –
М.: Академический Проект; Фонд «Мир».

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Kursa autors:

I.Miėelsone
Paraksts

Kurss
apstiprināts:
PSDF

Dekāns/
prodekāns/
Zinātniskā
institūta direktors

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

27.09.2010.
Datums

Fakultātes domes sēdes protokols
Nr. / Institūta Zinātniskās
padomes
protokols Nr. 5
Datums – 10.11.2010.
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Kritiskā domāšana
Critical thinking
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
A
2

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Irina StrazdiĦa
Dabas un sociālo
zinātĦu fakultāte
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
40

Amats, grāds
Docente, Dr.psych.

st.)

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

4

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

8

*Kursa uzdevumi

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Kursa valoda

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Radīt izpratni par kritiskās domāšanas
attīstības
specifiku.
Mūsdienu
augstākās izglītības sistēmā svarīgi ir
maăistrantiem attīstīt tādas dzīves
aktuālas prasmes kā uzĦēmība, kreatīva

5-6
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. Kompetence darbā ar zinātnisko psiholoăisko
literatūru un izziĦas avotiem.
2. Akadēmiskā kompetence.
3. Sociālā kompetence

Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
To promote understanding about the specificity,
tendencies, forms of the development of critical
thinking. In our contemporary society it is significant
to develop in students such topical skills as the skill to
work in a team, analytical and organisational skills,
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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
nepieciešama lēmumu pieĦemšanā, tā
nosaka maăistrantu domāšanas virzību

thus increasing their potential competitiveness in
labour market. The course in critical thinking develops
cognitive (defining the problem, classification,
comparison, analysis of prejudices, making
conclusions, assessment, analysis, synthesis etc),
social, communication skills (tolerance, the ability to
accept alternative opinions, the discussion skill etc.), it
comprises both the rational and emotional aspect..
Critical thinking is studied as a specific critically
analytical form of thinking directed towards finding
out the essence; it is characterised by such features as
autonomy (the ability to think independently, but with
responsibility for the choice made), reflexivity (the
skills to analyse both the content and forms of
thinking), contextualism (to analyse and assess the
events both in situational and social cultural contexts)
as well as concern ( “the feeling of the other”, type of
relationship, the desire to form a dialogue, solidarity).
Advanced critical thinking helps to tackle problems,
define conclusions, to look at the situations from
different points of view, to assess the possibilities, to
make-decisions and to take responsibility. Emotionally
critical attitude is essentially important in decisionmaking; it determines the advancement of students’
thinking

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; Apjoms stundās
1.Kritiskās domāšanas principu sistēma
mācību satura apguvē. Ierosināšanas,
apjēgšanas un refleksijas fāzes loăiskais
pamatojums. ApstākĜu radīšana kritiskajai
domāšanai. Atbildība par kritisko domāšanu
(uzticēšanās, aktīva iesaistīšanās, līdzdalība,
klausīšanās). Situācijas analīze
2. Kritiskās domāšanas stratēăiju apguve.
Klasiskās “Prāta vētras”, brīvā raksta, esejas,
piecrindes, kuba stratēăijas, interaktīvās
piezīmju sistēmas (INSERT), daudzveidīgās
jautāšanas izmantošanas iespējas

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

II daĜa …, ja kurss dalās vairākās daĜās un ir
vairākas pārbaudes formas)

4

Lekcija, seminārs

4

Lekcija, praktiskā nodarbība
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3. Kopīgās mācīšanās nosacījumi. Metodes
diskusiju vadīšanai. Debates. Akadēmiskie
pretstati

4

Lekcija, praktiskā nodarbība

4.Prognozēšana, argumentēšana. Dubultā
dienasgrāmata. Veselā salikšana no daĜām.
5.Zināšanu novērtēšanas metodes, to
pielietojums

4

2 praktiskās nodarbības

4

2 praktiskās nodarbības

4

Lekcija, seminārs

6.Vērtēšanas kritēriju izstrāde studiju kursa
portfolio sagatavošanai

*Studenta patstāvīgais darbs
*Apjoms stundās
1. Kritiskās domāšanas principu sistēmas
6
raksturojums, tās teorētiskais pamatojums.
2. Efektīvas mācīšanās nosacījumi
6
3. Kritiskās domāšanas stratēăiju pielietošanas 6
daudzveidība, to efektivitātes pamatojums
4. Teksta atlase, apstrāde, izmantojot brīvo
6
rakstu, esejas
5. Teksta atlase, apstrāde, izmantojot kuba
6
stratēăiju, piecrindi
6. Teksta apstrāde, izmantojot INSERT
6
7.Daudzveidīgās jautāšanas pielietošana
6
pedagoăiskajā procesā
8. Radošā darba izstāde, izmantojot atbilstošas 6
stratēăijas un pamatojoties uz principu sistēmu
(ierosināšana, apjēgšana, refleksija)
Nodarbības tiek organizētas interaktīvi. Pēc katras nodarbības
*Prasības KRP iegūšanai
maăistranti raksta refleksīvu, analītisku darbu par notikušo
nodarbību. Zināšanu novērtēšana:
• Piedalīšanās nodarbībās
• Patstāvīgo darbu veikšana
• Atbilstošu tekstu atlase
• Portfolio veidošana
• Rakstisks pašvērtējums
Baltušīte R. Skolotāja loma mācīšanās motivācijā.- R.:RaKa,
*Mācību pamatliteratūra
2006.

Rubene Z. Kritiskā domāšana studiju procesā.- R.:LU
Akadēmiskais apgāds,2004.
Smits E. Paātrinātā mācīšanās klasē.- R.: Pētergailis, 2000.
5. Халперн Д. Критическое мышление.- С.-Пб: Питер Пресс,
2000.
Daudzveidīgi teksti: informatīvi teksti, vēstījuma teksti.
Mācību papildliteratūra

1. Kritiskās domāšanas treneru 8 rokasgrāmatas.- R.:
SAC,2000.
Fišers R. Mācīsim bērniem domāt.- R.: RaKa, 2005.
Gailuma I. Kritiskās domāšanas attīstīšana informātikas
stundās// Skolotājs.- 2006.- Nr.4. – 83. – 90.lpp.
Paul R. McPeck’s mistakes// Teaching Critical Thinking.
Dialogue and Dialectic. – Reutledge, New York,
London, 1990, 131p
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Sprenger Marilee. Differentiation through learning styles
and memory.- Thousand Oaks: Corwin Press, 2003.
Long Martyn. The Psychology of Education.- London:
Routlege Falmer, 2000.
Димнет Э. Искусство думать.– Минск: Попурри, 1996.
Клустер Д. Что такое критическое мышление//
Перемена. Международый журнал о развитии
мышления через чтение и письмо.– 2001 (4)– с.36.–
40.
Periodika, interneta resursi un
citi avoti

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:
Paraksts

Kurss
apstiprināts:
PSDF

Dekāns/
prodekāns/
Zinātniskā
institūta direktors

Irina StrazdiĦa

18.06.2010.

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča

10.11.2010.

Paraksta atšifrējums

Datums

Fakultātes domes sēdes protokols
Nr. / Institūta Zinātniskās
padomes
protokols Nr. 5
Datums – 10.11.2010.
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Starpkultūru izglītība
Intercultural Education
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
C
1

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Alīda Samuseviča
Pedagoăijas un
sociālā darba
fakultāte
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
40

Amats, grāds
profesore, pedagoăijas doktore

st.)

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

4

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

4

*Kursa uzdevumi

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)
Kursa valoda

un

5-6
Eksāmens
Vispārīgā pedagoăija
Pedagoăija
paplašināt studentu
starpkultūru kompetences
veidošanās iespējas izglītošanās procesā, aktualizējot
personības tolerances kultūru un demokrātisko darbības
stilu.
1)bagātināt studentu zināšanas par globalizācijas,
starpkultūru izglītības, starpkultūru komunikācijas un
tolerances veicināšanas jautājumiem izglītības vidē;
2)raksturot pedagoăiskā darba iespējas un metodes
starpkultūru izglītības īstenošanā;
3)attīstīt pedaăiskās darbības pašrefleksijas prasmes
orientējoties uz profesionālo darbību dauzkultūru vidē.
starpkultūru komunikācijas un sadarbības kompetences
latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Studiju kurss piedāvā teorijā The course of study offers on theory and practice-based
praksē balstītu informāciju, information, clusters of theoretical knowledge,
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teorētisko atziĦu kopu, pieredzes
apkopojumu, praktiskos uzdevumus
un vingrinājumus, kas attīsta un
paplašina
starpkultūru
kompetences veidošanās iespējas
izglītošanās procesā, aktualizējot
personības tolerances kultūru.

summary of experience, practical exercises that
develop and expand opportunities for intercultural
competence creation in learning process, updating
tolerance culture of individuality.
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …,
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas)

Apjoms
stundās

1.Starpkultūru izglītības teorētiskie aspekti
2.Starpkultūru izglītības praktiskā darba pieredze

8
8

*Studenta patstāvīgais darbs

Literatūras studijas
Tolerances veicināšanas stratēăiju izpēte

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

4L + 4S
4L + 4S
*Apjoms stundās
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Studiju kursa apguve
Eseja par toleranci multikulturālās sabiedrības
izglītības

*Prasības KRP iegūšanai

*Mācību pamatliteratūra
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi avoti

A.Samuseviča

27.09.2010.

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes
protokols Nr. 5
Datums – 10.11.2010.

Kursa autors:
Paraksts

Kurss apstiprināts:
PSDF

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta
direktors
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Mūzikas pedagoăija un psiholoăija
Music Pedagogy and Psychology
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
C
1

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Linda Mackēviča
Pedagoăijas un
sociālā darba
fakultāte
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.)
40
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
4

Amats, grāds
Dr.paed., Asoc.prof.

praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

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

*Kursa uzdevumi

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

4
5
Ieskaite
_
Nozaru pedagoăija
Veidot izpratni par mūzikas pedagoăijas būtību,
pamatprincipiem, tās psiholoăiskajiem aspektiem
un nozīmi mūsdienu izglītības sistēmā, kā arī
sekmēt studentu radošo pašizpausmi.
1. Atklāt mūzikas ietekmi bērna personības
attīstībā kultūrvides kontekstā;
2. Izprast psiholoăiskos un pedagoăiskos pamatus
mūzikas uztveres un muzikālās gaumes
veidošanās procesiem;
3. Atklāt
iespējas
mūzikas
pielietojumam
pedagoga ikdienā.
4. Veicināt radošās pašizpausmes iespējas.

Lietpratība izmantot iegūtās zināšanas
zinātniskās atziĦas:
▪
pedagoăisku problēmu risināšanā;
▪
socializācijas procesa sekmēšanā;
▪
bērnu brīvā laika organizēšanā
muzikālās gaumes veidošanā.

un

un
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Kursa valoda

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursa mērėis ir veidot izpratni par mūzikas
pedagoăiju un psiholoăiju, izvērtējot
nozīmi mūsdienu izglītības sistēmā un
izzinot pielietošanas iespējas audzināšanā.
Tiek raksturoti psiholoăiskie un
pedagoăiskie pamati mūzikas uztveres,
muzikalitātes un muzikālās gaumes
veidošanās procesiem. Tiek izvērtēta
mūzikas nozīme harmoniskas personības
attīstībai un iespējas mūzikas
pielietojumam pedagoga ikdienas darbā, kā
arī radošās pašizpausmes iespējas.

Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
The goal of the course is to form understanding
about music pedagogy and psychology, evaluating
its meaning within the system of education.
Psychological and pedagogical basis of music
perception, musicality, music abilities, music
preferences has been characterized. The course
reveals the meaning of music for personality
development and possibilities of using it in daily
routine as well as the possibilities of creative self
expression.
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*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …,
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas)

Apjoms
stundās

Mūzikas izglītības sistēma un aktuālās tendences.
Mūzika kā izglītošanas, audzināšanas un personības
attīstības līdzeklis:
- Mūzika kā bērna intelektuālās un emocionālās
attīstības veicinātāja.
- Muzikalitāte, tās komponenti.
- Muzikālās spējas, to attīstīšanas iespējas un saistība ar
intelektuālajām spējām.
Muzikāli radošā darbība kā kreativitātes attīstības
veicinātāja un socializācijas līdzeklis:
- Bērnu muzikālās darbības veidi (mūzikas klausīšanās,
dziedāšana un spēle uz bērnu mūzikas instrumentiem,
muzikāli ritmiskās kustības);
- Iespējas mūzikas pielietojumam pedagoga ikdienas
darbā;
- Radošā pašizpausme.
Mūzika un sociālā ietekme; Muzikālā gaume un
klausīšanās stili;

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

2
4

Lekcija
Lekcija, seminārs

4

Lekcija, seminārs

4

Lekcija, seminārs

2

Seminārs

Skolotāja loma un motivācijas nozīme.
Ieskaites darba prezentācija

*Studenta patstāvīgais darbs

*Apjoms stundās

1. Problēmraksta analīze.
6
2. Savu muzikālo gaumi ietekmējošo faktoru 4
analīze, raksturīgākie piemēri. Seminārs

“Muzikālā gaume”
3. Ieskaites darbs – eseja par izvēlēto tēmu 5 - 7 14
lpp. apjomā. Iespējamās tēmas:
Muzikālās prioritātes un vecums,
temperamenta tips.
Dzīves, personiskās pieredzes loma attieksmēs
ar mūziku.
Mūzika kā atšėirības un piederības zīme.
Mūzika bērnu un skolas kultūrā: būtiskās
atšėirības.
*Prasības KRP iegūšanai

*Mācību pamatliteratūra

Apgūts studiju kurss, aktīva līdzdalība semināros un
veikts patstāvīgais darbs.
Ieskaites darba prezentācija.
1. Jorgensen E.R. Transforming music education.
Indiana University Press. 2003.
2. Mackēviča L. Muzikālās audzināšanas
psiholoăiskie aspekti. – Liepāja: LiePa, 2001.,
101 lpp.
3. Nelsone I., Paipare M. Mūzikas mācīšanas
metodika. - R.: Zvaigzne, 1992.
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4.

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi avoti

Kursa autors:

Linda Mackēviča
Paraksts

Kurss
apstiprināts:
PSDF

Swanwick K. A basis for music education.
Taylor&Francis e-Library, 2003.
5. The Social Psychology of Music / ed. by D. J.
Hargreaves and A. C. North. – Oxford:
University Press, 1996.
6. ZariĦš D. Mūzikas pedagoăijas pamati. – R.:
RaKa, 2003. – 199 lpp.
7. Пэтрушин В. И. Музыкалъная психология.М. ВЛАДОС. 1997.
1. Daukša A. Ieskats mūzikas metodikā. – RaKa,
2000.
2. Peter J. Martin. Sounds and society. –
Manchester: University Press, 1995.
3. Stramkale L. Jauniešu mākslinieciskās
izglītības
izvēlēs
brīvības
rezultāts
vispārizglītojošajās
skolās//
Daugavpils
Pedagoăiskās
universitātes
7.ikgadējās
Zinātniskās konferences rakstu krājums. Daugavpils: Saule, 1999.
4. Swanwick K. Musical Knowledge: Intuition,
Analysis and Music Education. – London, Ney
York: Routledge, 1994.
5. Resources for Music education.
http://www.funmusicco.com/index.shtml
Music Education Research
Žurnāls “Skolotājs”
Žurnāls „Mūzikas saule”
Interneta resursi

Dekāns/
prodekāns/
Zinātniskā
institūta direktors

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

24.09.2010.
Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes protokols
Nr. / Institūta Zinātniskās
padomes
protokols Nr. 5
Datums – 10.11.2010.
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KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Mākslas pedagoăija
Art Pedagogy
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
C
1

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Struktūrvienība
Inta Klāsone
Humanitāro un
mākslas zinātĦu
fakultāte
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
40

Amats, grāds
Asociētā profesore

st.)

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

8

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

8

*Kursa uzdevumi

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

5-6 – akadēmiskā maăistra

Ieskaite
Mākslas pedagoăija
Veidot izpratni par mākslas pedagoăijas konceptuāli
nozīmīgiem aspektiem mācību un audzināšanas praksē
personības attīstībai
1. Raksturot mākslas pedagoăijas galvenos
attīstības posmus Latvijā un ārvalstīs.
2. Analizēt un izvērtēt mākslas pedagoăijas
teorētiskos aspektus.
3. Izvērtēt mākslas pedagoăijas teorētisko atziĦu
īstenošanu praksē.
4. Veidot priekšstatu par mākslas pedagoăijas
attīstības tendencēm pasaulē un Latvijā.
1. Ir iegūts priekšstats par mākslas pedagoăijas rašanos,
tās galvenajiem attīstības posmiem Latvijā un ārvalstīs,
galvenajiem problēmaspektiem.
2. Ir iegūtas prasmes analizēt un vērtēt mākslas
pedagoăijas teorētisko un metodoloăisko pamatojumu.
3. Ir iegūtas prasmes izvērtēt mākslas pedagoăijas
ieceru īstenošanu praksē.
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4. Ir izveidotas iestrādes mākslas pedagoăijas ieceru
īstenošanai praksē perspektīvē.
Kursa valoda

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Vēsturiski un mūsdienās mākslas
pedagoăijas jautājumi ir bijuši
aktuāli un nozīmīgi pedagogu,
psihologu, mākslinieku, rakstnieku,
filozofu un citu ieinteresētu
sabiedrības locekĜu lokā kā Latvijā,
tā arī ārvalstīs. Specialīzētu mākslas
iestāžu izveide, muzeju, mākslas
centru un aăentūru izveide iezīmē
mākslas integrāciju sabiedrībā.
Mākslas izpratnes veidošanā
nozīmīga loma ir pedagoga
profesionālai darbībai.

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Historically and also nowadays issues of art education
have been a focus of attention among pedagogues,
psychologists, artists, writers, philosophers and
representatives of other branches both in Latvia and
foreign countries. Establishment of specialised art
education institutions, museums, depositories of pieces
of art, of diversified art centres, art agencies, to a
certain extent, has drawn the society closer to art
processes.
In the process of development of
understanding art an essential role should be given to
the teacher’s professional activity.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II Apjoms stundās

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

daĜa …, ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas
pārbaudes formas)

1. Mākslas pedagoăijas teorijas un prakses
veidošanās vēsturiskā kontekstā pasaulē
( Dž. Raskins, A.N. Vaitheds, H. Rīds, L.
Veismantels, T. Manro, E. Šprangers, ě.
Vigotskis).

4

2 – lekcijas
2 – semināri

2. Mākslas pedagoăijas teorijas un prakses
veidošanās vēsturiskā kontekstā Latvijā
( A. Dauge, P. Dāle, J.A. Students).

4

2 – lekcijas
2 – semināri

3. Mākslas izglītības modeĜi Latvijā un
pasaulē. Mākslinieciskās un
pedagoăiskās kultūras mijiedarbība.

4

2 – lekcijas
2 – semināri

4. Mākslas izglītības attīstības tendences
teorijā un praksē.
Mākslas nozīme personības un sabiedrības
garīgās un materiālās kultūras izaugsmei.

4

2 – lekcijas
2 – semināri

*Studenta patstāvīgais darbs
1. Izvēlēties un veikt salīdzinošu pētījumu
mākslas pedagoăijas teorijā un praksē
vēsturiskā kontekstā.
2. Veikt pētījumu mākslas pedagoăijas teorijā un
praksē mūsdienās.

*Apjoms stundās
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3. Izstrādāt ieteikumus perspektīvu risinājumu
ieviešanai mākslas izglītības pilnveidei praksē
mūsdienās.
*Prasības KRP iegūšanai

Lekciju un semināru apmeklējums– 75% no nodarbībām.
Kvalitatīvi izstrādāti patstāvīgie darbi.

*Mācību pamatliteratūra

Anspaks, J. (2004). Mākslas pedagoăija. [Art
Pedagogy]. Rīga: RakA.
Anspaks, J. (2003). Pedagoăijas idejas Latvijā.
[Ideas of Pedagogy in Latvia]. Rīga: RakA.
Arnheim, R. .(1974). Art and Visual Perception: A
Psychology of the Creative Eye. Berkeley: University of
California Press.
Celma, J., & Fedosejeva, I. (2000). Estētika. Estētisko
ideju vēsture Eiropā [Aesthetics. History of aesthetic
ideas in Europe]. Rīga: Zvaigzne ABC.
Edwards, B. (1989). Drawing on the Right Side of the
Brain. Los Angeles: Jeremy P. Tarcher, Inc.
Gombrich E.(1997). Mākslas vēsture [Art history],

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi
avoti

Rīga: Zvaigzne ABC.
Hibnere, V.(1998). Bērna vizuālā darbība. I daĜa
[Child’s visual activity. I part]. Rīga: RaKa.
Hibnere, V.(2000). Bērna vizuālā darbība. II daĜa
[Child’s visual activity. II part]. Rīga: RaKa.
Manovičs, ě. Jauno mediju valoda. [The Language of
New Media]. Rīga: Jauno mediju kult’’uras centrs
RIXC.
Merlo-Pontī M. (2007). Acs un gars [Eye and spirit].
Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs, 79,80.
OzoliĦa Nucho, A.& Vidnere, M. (1999). Māksla un
pašatklāsme [Art and self-revelation]. Rīga: AGB.
Velšs, V. (2005). Estētikas robežceĜi [Aesthetic
borders]. Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs.
Aristotelis, (2008). Poētika [Poetics]. Rīga: Janis Roze
Publishers.
Edwards, B. (1986). Drawing on the Artist Within. New
York: Simon & Schuster, Inc.
Gadamers, H. G.(1999). Patiesība un metode [Truth and
method]. Rīga: Jumava.
Mitchell W.J.T. Picture Theory. Chikago: University of
Chikago Press, 1994.
Platons, (2007). Dialogi Ions Lahēts Eutidēms
[Dialogues Ion Lashes Euthydemus]. Rīga: Zinātne.
Smits, E. D. (1997). Nacionālā identitāte [National
identity]. Rīga: AGB.
Vipers B. Mākslas likteĦi un vērtības. R.,Grāmatu zieds,
1940.
www.thefreelibrary.com/Art+pedagogy.(C+International...
www.answers.com/topic/pedagogy
www.amien.org/forums/showthread.php?1902-Pedagogy

Integrācijas politika Latvijā: daudzpusīga pieeja
(2008). [Integration policy in Latvia: versatile
approach]. Retrieved on January 5, 2009 from
http://www.mfa.gov.lv/lv/latvia/integracija/
Vadlīnijas Eiropas kontinenta ilgtspējīgai telpiskajai
attīstībai (2000). [Guiding Principles for Suistainable
Spatial Delopment of the European Continent].
Retrieved
on
January
3,
2009
from
http://www.lps.lv/faili/Nodarbinatiba/
Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.–2015.gadam.
Nacionāla valsts (2006). [Guidance of National Culture
policy for 2006-2015. National state]. Retrieved on
January 15, 2009 from
http://www.km.gov.lv/lv/doc/dokumenti/
Integrācijas politika Latvijā: daudzpusīga pieeja
(2008). [Integration policy in Latvia: versatile
approach]. Retrieved on January 5, 2009 from
http://www.mfa.gov.lv/lv/latvia/integracija/
Hanovs, D. (2007). Globalizācija un dziesmu svētki

[Globalisation and Song Festival]. Retrieved on January
5,
2009
from
http://www.politika.lv/index.php?id=14401
Žurnāls „Dizaina studija, telpa, forma, laiks”.
Kursa autors:

I.Klāsone
Paraksts

Kurss
apstiprināts:
PSDF

Dekāns/
prodekāns/
Zinātniskā
institūta direktors

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

24.09.2010.
Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes protokols
Nr. / Institūta Zinātniskās
padomes
protokols Nr. 5
Datums – 10.11.2010.

KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA
*Kursa nosaukums latviski
*Kursa nosaukums angliski
*Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss
*Statuss (A, B, C daĜa)
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums

Pedagoăiskā psiholoăija
Pedagogical psychology
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā (Pedagoăijas
teorijā un vēsturē)
C
2 KRP

pa semestriem, ja kursam ir vairākas daĜas

*KURSA AUTORS
Struktūrvienība
Psiholoăijas katedra
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
80
Vārds, uzvārds
JeĜena Mihejeva

Amats, grāds
Docente, Dr. Psych.

st.)

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs,
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

10

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

14

*Kursa uzdevumi

5-6
Eksāmens
Vispārīgā un attīstības psiholoăija
Psiholoăija
PadziĜināt izpratni par psiholoăiskajām likumsakarībām
pedagoăiskajā procesā, to izmantošanu profesionālās
darbības pilnveidē
1. Iepazīstināt ar psiholoăijas ideju attīstību
pedagoăiskajā procesā pasaulē un Latvijā.
2. Dot iespēju izvērtēt pedagoăiskās problēmas un
situācijas, meklēt produktīvus risinājumus.
3. Veicināt vēlmi pilnveidot savu profesionālo un
personības izaugsmi.

*Kursa rezultāti (apgūstamās
kompetences)

Veidosies prasmes un iemaĦas
- sekmīgai mijiedarbībai ar cilvēkiem,
- problēmu atrisināšanai pedagoăiskajā procesā

Kursa valoda

latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
Pedagoăiskās psiholoăijas
problēmas. Mācīšanās teorijas.

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)
The problems of pedagogical psychology. The theory
of Studying. Motivation. A student as the subject of

Motivācijas koncepcijas. Skolēns
kā audzināšanas subjekts. Skolotāja
personība un darbība.
Pārliecināšanas metode
pedagogiskā saskarsmē.

educational system. Teacher`s personality and his
work.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daĜu sadalījumu – I; II daĜa …,
ja kurss dalās vairākās daĜās un ir vairākas pārbaudes formas)

1. Pedagoăiskās psiholoăijas priekšmets.
Pedagoăiskās psiholoăijas problēmas, tās galvenās
kategorijas un struktūra.
2. Mācību process.
2.1. Mācīšanās teorijas. Darbības, kurās notiek
socializācija (T.Gabais).
2.2. Skolēnu individuālās atšėirības mācību procesā.
Mācīšanas un psihiskās attīstības problēmas
3. Mācīšanās. Mācīšanās struktūra un saturs;
metodes un veidi.
4. Mācību motivācija.
4.1. Mācību motivācijas problēmas. Skolēnu
attieksme pret mācībām, motivācija un
mācību procesa īpatnības.
4.2. Pozitīvas motivācijas veidošanās nosacījumi
5. Skolēns kā audzināšanas subjekts.
5.1. Audzināšanas psiholoăiskās problēmas.
Audzināšanas veidi;
5.2. Ietekmēšana. Pārliecināšana.
6. Pedagoăiskās darbības psiholoăija.
6.1. Pedagoăiskās darbības psiholoăijas
problēmas. Profesionālo pozīciju iedalījums
(M.Talens)
6.2. Profesija “Cilvēks-cilvēks”( skolotāja
darbības aspektā).
Pedagoăiskā saskarsme.
6.3. Saskarsmes mērėi, mehānismi un posmi.
Skolotāja saskarsmes iemaĦas.
6.4. Efektīvas saskarsmes veidošanās nosacījumi
Telpas iekārtošana. Saskarsmes pozīcijas
*Studenta patstāvīgais darbs

-

-

Sagatavoties kārtējām praktiskajām
nodarbībām.
Apkopot jaunākos pētījumus pasaulē un
Latvijā par pedagoăoskās psiholoăijas
jautājumiem.
Uzrakstīt ziĦojumu par tēmu “Skolotājslīderis” un piedalīties diskusijā.
Izpētīt kāda skolēna vienu problēmu, kura
traucē pozitīvas mācīšanās motivācijas
veidošanos (aprakstīt teorētiski un dot
rekomendācijas, lai to risinātu).

Apjoms
stundās

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

2

L

2

L

2

P

2

L

2

L

2

P
L

2
2

P

2

P

2

P

2

P

2

P
*Apjoms stundās

8
14

6
12

-

Sagatavot un prezentēt referātu par vienu no
12
piedāvātajām vai par pašizvēlētu tēmu
*Prasības KRP iegūšanai
Aktīva līdzdalība praktiskās nodarbībās, patstāvīga
darba izpilde, sekmīga eksāmena nokārtošana
*Mācību pamatliteratūra

Mācību papildliteratūra

Periodika, interneta resursi un citi avoti

Kursa autors:

J.Mihejeva
Paraksts

Kurss
apstiprināts:
PSDF

1. Geidžs N.L. Pedagoăiskā psiholoăija.R.:Zvaigzne ABC,1999.-664 lpp
2. Gaulmens D. Tava emocionālā inteliăence.R.:Jumava,2001.- 112 lpp
3. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая
психология.-М.:Владос пресс, 2002.200стр.
- BeĜickis J. Vērtīborientēta macību
stunda.-R.:RaKa, 2000.-96 lpp
- Rimma S.Sekmīgas mācīšanās
noslēpumi.-R: Jumava,2003.- 96 lpp
- Skola visiem.Palīgs pedagoăiem,
psihplpăiem un vecākiem.- R.:SAC,
2002.-216 lpp
- Špalleka R. Palīdzība maziem
haotiėiem.-Nordik, 2003.-207 lpp
- Saunders J.A,&Saunders E.J. Alternative
School Student`s Perceptions of past
(traditional) and Current (alternative)
School Environments.High School
Journal,Vol.85,№2, 2001
- Gordon J.,Patterson J.A. School leadership
in context: Narrativer of Practice and
Possibility International Journal of
Leadership in Education.Vol.9,№3.205-228
p.Taylor &Franis, 2006

Dekāns/
prodekāns/
Zinātniskā
institūta direktors

Paraksta atšifrējums
L.Mackeviča
Paraksta atšifrējums

27.09.2010.
Datums
10.11.2010.
Fakultātes domes sēdes protokols
Nr. / Institūta Zinātniskās
padomes
protokols Nr. 5
Datums – 10.11.2010.

5. Par augstākās izglītības programmas
apgūšanu izsniedzamā diploma un tā
pielikuma paraugs

PARAUGS
Ar Liepājas Universitātes gala pārbaudījuma komisijas
XXXX. gada XX. mēneša lēmumu Nr.000

VĀRDS UZVĀRDS
personas kods
ieguvis/-usi

izglītības zinātĦu
akadēmisko maăistra grādu pedagoăijā

MAĂISTRA

Z.v.
Rektors

Vārds Uzvārds

Gala pārbaudījuma komisijas
priekšsēdētāja/-s

Vārds Uzvārds

Liepājā
xxxx.gada xx. mēnesī
Reăistrācijas Nr. xxxxxxxx

Sērija MD <X>
Nr.<0000>

PARAUGS

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 pabeigto 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:
Izglītības zinātĦu akadēmiskais maăistra grāds pedagoăijā

2.2

Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai:
Izglītības zinātne - pedagoăija

2.3

Kvalifikāciju piešėīrušās iestādes nosaukums un statuss:
Liepājas Universitāte, valsts akreditēta (28.08.2008), valsts dibināta, universitāte

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: Otrais akadēmiskais grāds

3.2 Oficiālais

programmas garums:
2 gadi pilna laika studiju, 80 Latvijas kredītpunkti, 120 ECTS kredītpunkti

3.3 UzĦemšanas

prasības:
bakalaura grāds vai augstākā profesionālā izglītība pedagoăijā, izglītības zinātnēs

4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN IEGŪTAJIEM REZULTĀTIEM
4.1 Studiju

veids: Pilna laika studijas

4.2 Programmas prasības:
iegūt padziĜinātas teorētiskās zināšanas pedagoăijā un izglītības zinātnēs;
apgūt visus programmā paredzētos izglītības zinātĦu, pedagoăijas un psiholoăijas u.c.
teorētiskos kursus;
attīstīt patstāvīgā zinātniski pētnieciskā darba kompetences izvēlētajā zinātniskās
pētniecības jomā;
veikt teorētisko atziĦu aprobāciju zinātĦu nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas
aktuālo problēmu aspektā;
veikt patstāvīgus pētījumus pedagoăiskajā praksē atbilstoši izvēlētās pētījuma tēmas
kontekstam;
prezentēt pastāvīgā darba rezultātus metodoloăiskajos semināros un maăistrantu
zinātniskajos lasījumos;
izstrādāt un aizstāvēt maăistra darbu izvēlētājā pētījuma problēmā, izdarot patstāvīgus
secinājumus
4.3 Programmas

sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:

Kursa nosaukums
Izglītības pētījumu metodoloăija
Skolu vēsture
Izglītības teorijas
Zinātnes valoda
IKT izglītībā
Izglītības vadības teorija un prakse
Izglītības sistemoloăija
Izglītības filozofija
Vērtībizglītība
Izglītības pētījumu datu apstrāde
Metodoloăiskie semināri I
Metodoloăiskie semināri II
Metodoloăiskie semināri III
Metodoloăiskie semināri IV
Zinātniskās konsultācijas I
Zinātniskās konsultācijas II
Zinātniskās konsultācijas III
Zinātniskās konsultācijas IV
Pētnieciskā prakse I
Pētnieciskā prakse II
Referāts
Maăistra darba priekšaizstāvēšana

A DAěA (OBLIGĀTA)
Kredītpunkti
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1

ECTS
kredīti
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
3
3
3
1.5

Vērtējums

B DAěA (IEROBEŽOTA IZVĒLE)
Kursa nosaukums
Kredītpunkti
Personības teorijas
Aktualitātes didaktikā
Salīdzinošā pedagoăija
Ăimenes pedagoăija
Sociālā pedagoăija
Veselības pedagoăija
Karjeras izglītība
Alternatīvā pedagoăija
Pedagoăiskā saskarsme
Problēmbalstītā izglītība

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
C DAěA (BRĪVĀ IZVĒLE)

Socializācija ăimenē vai
Skolēnu matemātisko spēju attīstība vai
1
Mākslas pedagoăija
Izglītības socioloăija vai
1
Bērna intelektuālā attīstība vai
Pedagoăiskā psiholoăija
Starpkultūru izglītība vai
1
Sadarbības pedagoăija
Inovācijas speciālajā izglītībā vai
1
Androgoăija
Kritiskā domāšana vai
1
Mūzikas pedagoăija un psiholoăija
GALA PĀRBAUDĪJUMI
Maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana
20

4.4 Atzīmju

ECTS
kredīti
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.5

1.5
1.5
1.5
1.5
30

sistēma un norādījumi par atzīmju sadalījumu:

Atzīmes īpatsvars šīs
programmas studentu vidū
10 (izcili)
%
9 (teicami)
%
8 (Ĝoti labi)
%
7 (labi)
%
6 (gandrīz labi)
%
5 (viduvēji)
%
4 (gandrīz viduvēji)
%
3-1 (neapmienoši)
%
Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme: 0,00
Atzīme (nozīme)

4.5 Kvalifikācijas

klase: ’’Standarta’’

5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS FUNKCIJU
5.1 Tiesības

turpināt studijas:
Tiesības studēt doktorantūrā

Vērtējums

5.2 Profesionālais

statuss:
Nav paredzēts piešėirt

6. PAPILDINFORMĀCIJA
6.1 Papildinformācija:

Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija

Nr.

Diploma pielikumu angĜu valodā izsniedz Liepājas Universitāte.
Liepājas Universitātes akadēmiskā maăistra bakalaura studiju programma „Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā” ir akreditēta
no
līdz

6.2 Papildinformācijas

avoti:

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS
7.1 Datums: 00.00.0000.
7.2 Paraksts

un tā atšifrējums: ____________________ Vārds, Uzvārds

7.3 Parakstītāja ieĦemamais
7.4 Zīmogs

amats: Liepājas Universitātes rektors

vai spiedogs:

8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ

6. Studiju programmas tipveida plāns

I/ -

1.lapa

Apstiprinu:

I/E

P
N
I/I P/N

" "

Alīda Samuseviča
programmas direktors

paraksts

datums

dekāns / prodekāns / zinātniskā
institūta direktors

paraksts

datums

Apstiprinu:

E/I
E/E

S-9-3,
21.10.2010.,

2010.gads
mēn.

6.versija

gads

" "

20__. gads
mēn.

gads

E/ -/I

Studiju gads un semestris
KRP un pārbaudes formas (I, E)
Pilna laika klātienes studijas

Studiju kursa nosaukums

1.

KRP

1.

Nr.
Obligātās izvēles kursi A daĜa

2.

2.
I/E

3.

4.

3.
I/E

5.

6.

Nepilna laika neklātienes studijas

4.
I/E

7.

8.

5.
I/E

9.

10.

1.
I/E KRP

1.

2.

2.
I/E

3.

4.

3.
I/E

5.

6.

4.
I/E

7.

8.

5.
I/E

9.

10.

I/E

Studiju forma P/N

Tipveida plāns: Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā

-/E

Mācībspēka
vārds, uzvārds;
zinātniskais/
akadēmiskais grāds

0

35

Vispārizglītojošie kursi

P

Modulis: teorētisko atziĦu izpēte
izglītības zinātnēs
2
2

E/ -

P

Alīda Samuseviča,
Dr.paed.

2 Skolu vēsture

2
2

E/ -

P

Ārija Kolosova, Dr.hist.

3 Izglītības teorijas

2

2

E/ -

P

4 Zinātnes valoda

2

2

E/ -

Ilma Neimane, Dr.paed.
Diāna Laiveniece,
P Dr.paed.

5 IKT izglītībā
6 Izglītības vadības teorija un prakse

2

2

-/E

P

EdvīnsĂingulis, Dr.paed.

2

2

-/E

P

Daina Celma, Dr.oec.

7 Izglītības sistemoloăija

2

2

-/E

8 Izglītības filozofija

2

2

E/ -

EdvīnsĂingulis, Dr.paed.
Daina Lieăeniece,
P Dr.paed.

9 Vērtībizglītība

2

2

E/ -

P

Anita Līdaka, Dr.paed.

10 Izglītības pētījumu datu apstrāde
Modulis: teorētisko atziĦu
aprobācija

2

2

E/ -

P

Kārlis Dobelis, Dr.math.

11 Metodoloăiskie semināri

4

1

1

I/I

1

1

I/I

P

Alīda Samuseviča,
Dr.paed.

12 Zinātniskās konsultācijas

4

1

1

I/I

1

1

I/I

P

13 Pētnieciskā prakse

4

2

-/I

2

1 Izglītības pētījumu metodoloăija

P

14 Referāts

2

2

-/I

Zinātniskie vadītāji
Alīda Samuseviča,
P Dr.paed.
Alīda Samuseviča,
P Dr.paed.

15 Maăistra darba priekšaizstāvēšana

1

1

-/E

P

KOPĀ

35

I/ -

0

* I/E ailē(iezīmēta pelēkā krāsā) katrā šūnā ir iestrādātas 8 pārbaužu formas I/E., E/I., E/E., I/I,E/-.,I/-.,-/I., -/E.Pelēkā kolonna atspoguĜo Studiju gada divus semestru pārbaudes formas.

I/E

Ekspertu komisija

E/I

S-9-3,
21.10.2010.,

2.lapa

E/E

6.versija

I/I

Studiju gads un semestris
KRP un pārbaudes formas (I, E)
Pilna laika klātienes studijas

Studiju kursa nosaukums
Nr.

1.
KRP

1.

2.

2.
I/E

3.

4.

3.
I/E

5.

6.

Nepilna laika neklātienes studijas

4.
I/E

7.

8.

5.
I/E

9.

10.

1.
I/E KRP

1.

2.

2.
I/E

3.

4.

3.
I/E

5.

6.

4.
I/E

7.

8.

5.
I/E

9.

10.

I/E

Studiju forma P/N

Tipveida plāns: Studiju programma
Mācībspēka
vārds, uzvārds;
zinātniskais/
akadēmiskais grāds

Ierobežotās izvēles kursi
B daĜa

20

0

Nozares profesionālās specializācijas kursi

Modulis: teorētisko atziĦu izpēte
pedagoăijas un psiholoăijas
apakšnozarēs
Irina StrazdiĦa, Dr.psych.
16 Personības teorijas
17 Aktualitātes didaktikā

2

2

E/ -

P

2

2

E/ -

P

Ilma Neimane, Dr.paed.

18 Salīdzinošā pedagoăija
Pirmsskolas pedagoăija
19
20 Sociālā pedagoăija

2

2

E/ -

P

Silvija Zaėe, Dr.paed.

2

2

E/ -

P

21 Veselības pedagoăija
22 Karjeras izglītība

2

2

-/E

2

2

-/E

Blāzma Vikmane,
Dr.paed.
P Rita UkstiĦa, Dr.paed.
P Olga Glikasa, Dr.paed.

2

2

-/E

P

Irēna Valdmane, Mg.paed.

Alternatīvā pedagoăija
23

2

2

E/ -

P

24

2

2

E/ -

P

25 Problēmbalstītā izglītība

2

2

E/ -

Alīda Samuseviča,
Dr.paed.
P Rita Rupeika, Mg.paed.

Pedagoăiskā saskarsme

KOPĀ

Ilze Miėelsone, Dr.paed.

20

0

S-9-3,
21.10.2010.,

3.lapa

Tipveida plāns: Studiju programma
Studiju gads un semestris
KRP un pārbaudes formas (I, E)
Pilna laika klātienes studijas

Studiju kursa nosaukums
Nr.

1.
KRP

1.

2.

2.
I/E

3.

4.

3.
I/E

5.

6.

Nepilna laika neklātienes studijas
5.

4.
I/E

7.

8.

I/E

9.

10.

I/E KRP

B daĜa

0

0

Prakse

0

0

20

0

Gala/valsts pārbaudījumi
Maăistra darba izstrāde un
26 aizstāvēšana

Brīvās izvēles kursi C daĜa
Socializācija ăimenē

20

5

20

2

2

I/I

1

-/E

I/ -

2.

1.
1.

2.

I/E

3.

4.

3.
I/E

5.

6.

4.
I/E

7.

8.

5.
I/E

9.

10.

I/E

Studiju forma P/N

6.versija

P

Mācībspēka
vārds, uzvārds;
zinātniskais/
akadēmiskais grāds

Zinātniskie vadītāji

0

Blāzma Vikmane,
Dr.paed.
Blāzma Vikmane,
P Dr.paed.
Alīda Samuseviča,
P Dr.paed.

1

P

Ăimenes pedagoăija
1
Starpkultūru izglītība
1
Inovācijas speciālajā izglītībā

1

D.Bethere, Mg.paed.

Bērna intelektuālā attīstība

1

Skolēnu matemātisko spēju attīstība

1

Sadarbības pedagoăija

1

R.UkstiĦa, Dr.paed.
EdvīnsĂingulis, Dr.paed.
Ilze Miėelsone, Dr.paed.
Daina Lieăeniece,
Dr.paed.
Irina StrazdiĦa, Dr.psych.

Androgoăija
1
Kritiskā domāšana
1

Linda Mackeviča,
Dr.paed.

Mūzikas pedagoăija un psiholoăija
Mākslas pedagoăija

1
1

Inta Klāsone, Dr.paed.
Linda Mackeviča,
Dr.paed.

Pedagoăiskā psiholoăija
1
KOPĀ

25

0

KOPĀ

80

0

7. Studiju satura un realizācijas
apraksts

7. Studiju satura un realizācijas apraksts
7.1. UzĦemšanas nosacījumi –
Bakalaura grāds vai augstākā profesionālā izglītība pedagoăijā, izglītības zinātnēs.

7.2. UzĦemšanas prasības – referāta izstrāde par potenciālo pētniecības problēmu.
Konkursa gadījumā, ja uzĦemšanas prasību vērtējuma summa ir vienāda, tiek Ħemta
vērā augstākās izglītības dokumenta pielikuma (sekmju izraksta) vidējā atzīme visos
priekšmetos.
7.3. Studiju ilgums – divi gadi pilna laika klātienes studijas.
7.4. Programmas apjoms – 80 KRP
7.5. Programmas struktūra
Maăistra studiju programmu „Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā ”
veido:
• obligātās A daĜas (35 KRP) moduĜa: teorētisko atziĦu izpēte
izglītības zinātnēs kursi 20 KRP apjomā un moduĜa: teorētisko atziĦu aprobācija
15 KRP apjomā;
• B daĜas moduĜa: teorētisko atziĦu izpētes kursi pedagoăijas un psiholoăijas
apakšnozarēs 20 KRP apjomā;
• C daĜas moduĜa: brīvās izvēles studijas kursi 5 KRP apjomā;
• maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana izvēlētajā pedagoăijas apakšnozarē – 20
KRP.
Programmas struktūras atspoguĜojums tabulā
A daĜa – 35 KRP
Modulis:
teorētisko atziĦu izpēte
izglītības zinātnēs
20 KRP

B daĜa - 20 KRP
Modulis:
teorētisko atziĦu izpēte
pedagoăijas un
psiholoăijas apakšnozarēs

C daĜa - 5 KRP
Modulis:
brīvā izvēles studijas

Personības teorijas
2 KRP

Socializācija ăimenē – 1
KRP

Skolu vēsture - 2 KRP

Aktualitātes didaktikā –
2KRP

Izglītības socioloăija
- 1 KRP

Izglītības teorijas -2
KRP

Salīdzinošā pedagoăija –
2 KRP

Bērna intelektuālā attīstība
– 1 KRP

Zinātnes valoda –
2KRP

Ăimenes pedagoăija –
2 KRP

Pedagoăiskā kompetence –
1 KRP

IKT izglītībā2KRP

Sociālā pedagoăija –
2 KRP

Sadarbības pedagoăija – 1
KRP

Izglītības vadības
teorija un prakse –
2 KRP

Veselības izglītība –
2 KRP

Pieaugušo izglītība
– 1 KRP

Izglītības pētījumu
metodoloăija – 2 KRP

Izglītības sistemoloăija2KRP

Karjeras izglītība – 2KRP

Kritiskā domāšana –
1 KRP

Izglītības filozofija–
2KRP

Alternatīvā pedagoăija –
2 KRP

Mākslas pedagoăija –
1 KRP

Vērtībizglītība–
2 KRP

Pedagoăiskā saskarsme –
2KRP

Mūzikas pedagoăija un
psiholoăija – 1 KRP

Izglītības pētījumu datu
apstrāde -2KRP

Problēmbalstītā izglītība–
2 KRP

Izglītības socioloăija – 1
KRP

Modulis:
teorētisko atziĦu
aprobācija
15 KRP
Metodoloăiskie
semināri – 4 KRP

Inovācijas speciālajā
pedagoăijā 1KRP

Zinātniskās
konsultācijas
4 KRP
Pētnieciskā prakse
4 KRP

Referāts – 2 KRP
Maăistra darba
priekšaizstāvēšana
1 KRP
Maăistra darba izstrāde un aizstāvēšana
20 KRP

7.6. Iegūstamais grāds – izglītības zinātĦu akadēmiskais maăistra grāds pedagoăijā.
7.7. Iegūstamais augstākās izglītības diploms – maăistra diploms.

7.8. Prasības maăistra grāda ieguvei:
• iegūt padziĜinātas teorētiskās zināšanas pedagoăijā un izglītības zinātnēs;
• apgūt visus programmā paredzētos izglītības zinātĦu, pedagoăijas un psiholoăijas
u.c. teorētiskos kursus;
• attīstīt patstāvīgā zinātniski pētnieciskā darba kompetences izvēlētajā zinātniskās
pētniecības jomā;
• veikt teorētisko atziĦu aprobāciju zinātĦu nozares vai apakšnozares izvēlētās
jomas aktuālo problēmu aspektā;
• veikt patstāvīgus pētījumus pedagoăiskajā praksē atbilstoši izvēlētās pētījuma
tēmas kontekstam;
• prezentēt pastāvīgā darba rezultātus metodoloăiskajos semināros un maăistrantu
zinātniskajos lasījumos;
• izstrādāt un aizstāvēt maăistra darbu izvēlētājā pētījuma problēmā, izdarot
patstāvīgus secinājumus.
7.9. Studiju formas – pilna laika klātienes studijas.

7.10. Darbības formas: lekcijas, semināri, grupu darbi, projekta darbi, e-studijas,
praktikumi, konsultācijas, patstāvīgais darbs.
7.11. Pārbaudes formas: ieskaites un eksāmeni (10 ballu sistēmā).
7.12. Programmas īstenošanā iesaistītās struktūrvienības
Studiju programmas īstenošanā iesaistīti Liepājas Universitātes docētāji, kā arī
Izglītības zinātĦu institūta pētnieki.
Liepājas Universitāte ir pamata ievēlēšanas vieta visiem programmā iesaistītajiem
mācībspēkiem (100%).
90 % no akadēmiskā personāla ir doktora grāds, no tiem 4 docētāji ( 20%) ir profesori, 7
docētāji ( 35%) – asociētie profesori.
7.13. Palīgpersonāla raksturojums
Atbildīgais
Studiju
direktore

programmas Programmas direktore

Profesoru grupas

Studiju
joma

Studiju daĜa

ZinātĦu un
apakšnozaru vadītāji

programmas Sekretāre

Studiju lietvede

Uzdevumi studiju programmas
īstenošanā
Atbild par studiju programmas saturu
un tā realizāciju.
Sagatavo
studiju
programmas
akreditācijas dokumentus.
studiju
programmas
Koordinē
realizācijā
iesaistītā
akadēmiskā
personāla un vieslektoru darbu,
nodarbojas
ar
citiem
studiju
organizācijas jautājumiem.
Analizē un apspriež programmas
studiju saturu un programmas
īstenošanas jautājumus.
Izpilda
nepieciešamos
darba
uzdevumus, kas saistīti ar programmas
tehniski
nodrošina
realizāciju,
akreditācijas dokumentu sagatavošanu
Veic pilna laika studiju programmā
studējošo
lietvedību,
sekmju
uzskaitījumu, izziĦu sagatavošanu.

7.14. Materiālās bāzes raksturojums
Liepājas Universitātes infrastruktūra studiju programmas īstenošanai ir piemērota –
Pedagoăijas un sociālā darba fakultātes ēkā iekārtotajās studiju auditorijās ir iespējas
izmantot audio, video un projekcijas aparatūru, Liepājas Universitātes galvenajā ēkā ir
iespēja izmantot datorklases.
Liepājas Universitātes bibliotēkā ir nodrošināts studentu darbs brīvpieejas lasītavā ar
plašu grāmatu, laikrakstu, literatūras, mākslas un kultūras žurnālu klāstu. Datorlasītavā un
citās studiju telpās ir iespējams izmantot bezvadu internetu. Bibliotēkā darbojas datorizēts
abonements un elektroniskais bibliotēkas katalogs, kas strādā integrētajā sistēmā ALISE.

Bibliotēka abonē datu bāzes Letonika, LURSOFT, SAGE, EBSCO, Eiropa.lv, Latvijas
Vēstnesis, Nozare tiešsaistes režīmā, CD-ROM (Unesco Key data on Education,
Encyclopedia Britannica) u.c., kuras nodrošina pieeju un informācijas ieguvi no visas
pasaules. Liepājas Universitātes bibliotēka sniedz Starpbibliotēku abonementa (SBA) UN
Starptautiskā starpbibliotēku abonementa (SSBA) PAKALPOJUMUS. Tiek izmantoti
dokumentu piegādes servisi SUBITO, LNB.
Izglītības zinātĦu institūta Mediotēkā, pieejami atbilstošā profila nepublicētie studentu
un mācībspēku zinātniskie darbi; docētāji sadarbojas ar Latvijas un ārzemju augstskolām
zinātniskās literatūras iegādē un apmaiĦā.
Studiju programmas īstenošanā studenti var izmantot Liepājas Universitātes
bibliotēkas lasītavu ar tās plašo piedāvājumu.
7.15. Programmas izmaksas 1
Studiju programmas plānotais finansējums 2010. – 2012. gadam ir LVL 26 282,
ko veido valsts budžeta finansējums (t.sk. finansējums sporta, kultūras un dienesta viesnīcu
izmaksu segšanai). Aprēėinos izmantotas 2010. gadā noteiktās bāzes izmaksas (LVL 937,09
uz vienu studiju vietu), IZM definētais izglītības tematiskās jomas koeficents („Skolotāju
izglītība un izglītības zinātnē”: 0,92812489), kā arī izmaksu koeficents maăistra līmeĦa studiju
programmās (1,50).
2010./2011.studiju gada 1.kursā studējošiem ir noteikta fiksēta studiju maksa visam studiju
periodam: LVL 970 gadā.

Studiju programmas plānotās izmaksas 2010. – 2012. gadam ir LVL 26 282, tajā
skaitā: pasniedzēju atlīdzība LVL 14 828 jeb 56,42% un pārējās izmaksas LVL
11 454 jeb 43,58%.
Plānotā pasniedzēju atlīdzība 2010. - 2012. gadam
Summa (LVL)
Sadalījums pa akadēmiskajiem amatiem
Profesors
8 625
Asoc. profesors
2 362
Docents
2 661
Lektors
887
Asistents
293
Kopā
14 828
Citas plānotās studiju programmas izmaksas 2010. - 2012. gadam
Rādītāja nosaukums
Summa (LVL)
Atalgojums (vispārējam personālam un zinātniski
pētnieciskajam personālam)
6 567
VSAOI (24,09%)
1 582
Komandējumi
79
Mācību līdzekĜi (diplomi, u.c.)
89
Grāmatas un žurnāli
245
Pārējie izdevumi (t.sk.: komunālie pakalpojumi,
materiāli, inventārs u.c.)
2 702
Sporta, kultūras un dienesta viesnīcas izmaksas
190
Kopā
11 454

1
Plānotās studiju programmas izmaksas un ieĦēmumi aprēėināti visam studiju periodam 2010./2011.studiju gada
1.kursa studējošiem , izmantojot pieĦēmumu, ka par valsts budžeta līdzekĜiem studējošo skaits ir 10.

8. Citi studiju programmu raksturojošie
dokumenti

8.1. Studiju programmas licences lapa

8.2. Studējošo iespējas turpināt studijas
citā studiju programmā vai augstskolā

8.3. Atsauksmes par studiju programmu

8.4. LiepU reăistrācijas apliecība

9. Norādes par nepievienoto
dokumentu atrašanās vietu

ZiĦas par studiju programmas
Izglītības zinātĦu maăistrs pedagoăijā
akreditācijas dokumentu kopai nepievienotajiem dokumentiem
N.p.k.
1.

Dokumenta nosaukums
LiepU Satversme

2.

Studiju programmas
Izglītības zinātĦu maăistrs
pedagoăijā
ikgadējie pašnovērtējuma ziĦojumi
Nolikums par studijām, 23.04.2007.,
pēdējie grozījumi 22.02.2010.
Noteikumi par studiju kursu / moduĜa
pārbaudījumiem, 23.04.2007., pēdējie grozījumi
02.02.2009.
Noteikumi par gala pārbaudījumiem un valsts
pārbaudījumiem, 26.03.2007., pēdējie grozījumi
02.02.2009.
Metodiskie norādījumi „Studiju darbu
rakstīšana un noformēšana”(15.03.2010.)

3.
4.

5.

6.

7.

Pārskati par universitātes ikgadējo pētniecības
darbu

8.

9.

Iesnieguma veidlapa studiju programmas
direktoram par kvalifikācijas darba, bakalaura
darba, diplomdarba vai maăistra darba tēmu
Zināšanu vērtēšana

10.

Aizstāvētie maăistra darbi

Dokumenta atrašanās vieta
www.liepu.lv sadaĜā
Dokumenti/LiepU
Satversme
www.liepu.lv sadaĜā
Dokumenti/ LiepU
pašnovērtējuma ziĦojumi
www.liepu.lv sadaĜā
Dokumenti/Nolikumi
www.liepu.lv sadaĜā
Dokumenti/Noteikumi

www.liepu.lv sadaĜā
Studentiem/Studiju darbu
rakstīšana
brošēti izdevumi,
dekanātos, Liepu
bibliotēkā u.c.
www.liepu.lv sadaĜā
Dokumenti/Iesniegumu
veidlapas
www.liepu.lv sadaĜā
Studentiem/Zināšanu
vērtēšana
IZI mediotēkā, Baseina
ielā 9

