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Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības  
studiju programmas „Pirmsskolas izglītības pedagogs” 

ANOTĀCIJA 
 

Pirmsskolas izglītības pedagoga profesionālā studiju programma atbilst 

Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumiem par pirmā līmeĦa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu un tā grozījumiem (Rīga, 2007.g. 29. maija Nr. 

341). Programmas saturs sakārtots 2 daĜās: 

• obligātā daĜa (A daĜa), kura sastāv no vispārizglītojošajiem studiju kursiem un 

nozares teorētiskajiem pamatkursiem 44 KP apjomā. SaskaĦā ar grozījumiem 

Ministru kabineta 2001.gada 20. marta noteikumos Nr. 141, programmas mācību 

kursu obligātajā saturā iekĜauti arī kursi (6 KP apjomā) uzĦēmējdarbības 

profesionālo kompetenču veidošanai; 

• ierobežotās izvēles daĜa (B daĜa), kurā ietverti nozares profesionālās 

specializācijas kursi 36 KP apjomā. 

Nodarbību sistēma balstās, galvenokārt, uz 3 principiem: 

• Teorijas un prakses vienotības princips; 

• Studentu patstāvības un aktivitātes princips; 

• Pirmsskolas skolotāja visu darbības virzienu mijsakarības princips. 

Studiju priekšmetu apguve norit atbilstoši programmas sadalījuma principam 

(vispārizglītojošie studiju kursi, uzĦēmējdarbības profesionālo kompetenču darbības 

veidošanas kursi, nozaru teorētiskie kursi un nozares profesionālās specializācijas 

kursi). Katram ir raksturīga noslēgtība, pabeigtība. Katrai programmas daĜai ir mācību 

mērėi un saturs. Savukārt, katrā studiju kursā ir noteikts teorētisko zināšanu, praktiskā 

darba un patstāvīgā darba apjoma attiecības. Studentu patstāvīgais darbs veido vienu 

trešdaĜu no studiju kursa apjoma. Savukārt, praktiskā darba nodarbības veido 40% no 

kopējā studiju kursa apjoma. Bet 27% zināšanu iegūšana notiek lekciju veidā. 

Didaktiskais process atbilst mācību mērėiem, tehniski un organizatoriski nodrošināts 

ar nepieciešamajiem studiju līdzekĜiem. Tas Ĝauj iegūt teorētiskās pamatzināšanas un 

praktiskās iemaĦas, mūsdienīgu pieeju profesionālai darbībai.  

Lai uzzinātu studentu attieksmi pret piedāvāto studiju programmu, tika veikta 

tās analīze. Lielākā daĜa studentu uzskata, ka viĦu teorētisko zināšanu apjoms un 

līmenis sniedz izpratni par profesionālās darbības nozīmību, Ĝauj radoši pildīt savus 

darba pienākumus. Kā vienu no lielākajiem trūkumiem studenti min patstāvīgā darba 

vispārējo izvērtēšanu tādēĜ, ka grupās ir liels studentu skaits.  
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1. Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programmas „Pirmsskolas izglītības pedagogs” 

VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS 

 
1.1. Studiju programmas īstenošanas mērėis, uzdevumi un 

plānotie rezultāti 

 

Studiju programmas realizācija ir uzsākta 2001. gadā. 2002. gada 03. aprīlī ar LR 

IZM Akreditācijas komisijas lēmumu Nr. 542 ir akreditēta uz sešiem gadiem, t.i. līdz 

2008. gadam 31. decembrim. Programmas realizācijas specifiku nosaka tas, ka 

sākotnēji tā bija paredzēta tikai strādājošiem skolotājiem, kuri ir pirmspensijas 

vecumā un ar bagātu darba pieredzi. Savukārt, Latvijas Ministru kabineta noteikumi 

par prasībām pedagogiem nepieciešamai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai 

paredzēja, ka pirmsskolā var strādāt tikai persona, kura ir ieguvusi atbilstošu 

profesionālo augstāko izglītību. Tas nozīmē, ka minētajā programmā studējošie bija 

strādājošie skolotāji. Pēdējo divu gadu laikā vērojama tendence, ka minēto 

programmu apgūst ~15% skolu pēdējo gadu absolventi un vēl 15% jau ir cita 

augstākā vai vidējā profesionālā izglītība. Tātad – cilvēki, kuriem pedagoăiskās 

prakses nav. 

Pēc IZM Vispārējās izglītības departamenta institucionālās nodaĜas (VIDIN) 

informācijas uz 20.09.2007. pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoăisko darbinieku 

izglītība no pedagogu kopskaita (10328) ir: 

− augstākā pirmsskolas pedagoăiskā – 70,1%; 

− augstākā pedagoăiskā (cita) atbilstoši MK noteikumiem – 13,4%; 

− iegūst augstāko izglītību specialitāti – 14,8%; 

− vidējā pedagoăiskā izglītība pirmspensijas vecumā – 1,6%, t.i. 168 

skolotāji; 

− vakances – 456. 

Tas arī noteica augstākās pirmā līmeĦa profesionālās izglītības programmas 

„Pirmsskolas izglītības pedagogs” pilnveides nepieciešamību. 

Studiju programmas mērėi un uzdevumi 

Programmas mērėi pēc būtības kardināli nav mainījušies. Ir aktualizēti tikai 

daži to aspekti.  

Pilnveidotās programmas mērėis ir nodrošināt studentiem: 
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• pirmsskolas izglītības pedagoga kvalifikācijas iegūšanu, lai spētu 

mērėtiecīgi veicināt bērna garīgo, fizisko un sociālo attīstību. 

• orientēšanās spēju veidošanos mūsdienu pedagoăijā; 

• skolotāja profesijas, jo īpaši pirmsskolas skolotāja specialitātes, 

nozīmes apzināšanos; 

 

Programmas uzdevumi ir: 

• nodrošināt mācību satura mūsdienu zinātnisko līmeni atbilstoši pasaules 

progresīvajai praksei bērna attīstībā un audzināšanā; 

• veicināt studentu motivētu akadēmisko un profesionālo zināšānu, prasmju un 

iemaĦu apguvi, profesionālo spēju mērėtiecīgu attīstību; 

• daudzveidīgā darbībā studiju procesā radīt iespēju katram studentam savu 

personības īpašību attīstībai, pašizglītības vajadzību un profesionālo interešu 

realizēšanai, kas Ĝaus nodrošināt bērna brīvu, harmonisku prāta, jūtu un gribas 

attīstību augstā līmenī. 

 

Plānotie rezultāti : 

Nodrošināt 21. gadsimta prasībām atbilstoša pedagoga veidošanos: 

• apzinās un pieĦem bērna – humāna pilsoĦa, kurš spēj orientēties 

daudzveidīgās izziĦas un dzīves situācijās – attīstības nozīmi līdz skolas 

vecumam; 

• spēj nodrošināt bērna attīstībai nepieciešamos organizatoriskos un saturiskos 

apstākĜus, t.i.: 

− rada apstākĜus mijiedarbībai un apkārtējās pasaules izpētei; 

− attīstošo un audzinošo uzdevumu vienotību; 

− bērna vecumposma, attīstības pakāpes un interešu ievērošana; 

− bērnu galvenās darbības (rotaĜas) un citu darbības veidu maiĦa un 

kompensēšana; 

− iekšējā un ārējā sadarbība. 
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1.2.Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts 
interešu viedokĜa 

 
Pirmsskolas izglītības pedagoga profesionālā studiju programma atbilst 

Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumiem par pirmā līmeĦa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu un tā grozījumiem (Rīga, 2007.gada 29 maija 

Noteikumi Nr. 347). 

Programmas saturs veidots 2 daĜās: 

• obligātā daĜa (A daĜa), kura sastāv no vispārizglītojošajiem studiju kursiem un 

nozares teorētiskajiem pamatkursiem 44 KP apjomā. SaskaĦā ar grozījumiem 

Ministru kabineta 2001.gada 20 marta noteikumos Nr. 141, programmas mācību 

kursu obligātajā saturā iekĜauti arī kursi (6 KP apjomā) uzĦēmējdarbības 

profesionālo kompetenču veidošanai; 

• ierobežotās izvēles daĜa (B daĜa), kurā ietverti nozares profesionālās 

specializācijas kursi 36 KP apjomā. 

Pirmsskolas izglītības pedagoga profesionālā studiju programma atbilst IZM 

(27.02.2004 Nr.116) noteikumiem par profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu (izvilkums) un MK noteikumiem Nr.141 (20.03.2001) par valsts pirmā 

līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu. 

 
Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam 

 
1. tabula 

 
Noteikumi par pirm ā līmeĦa 

profesionālās augstākās izglītības valsts 
standartu 

 (MK Noteikumi Nr.141 (20.03.2001)) 

 
Pirmsskolas izglītības pedagoga pirmā 

līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
studiju programma  

 
Studiju programmas apjoms pilna laika 
studijās un nepilna laika studijās ir 80 
līdz 120 kredītpunkti, no kuriem ne 
mazāk kā 8 kredītpunktu ir kvalifikācijas 
darbs. 
 

 
Pirmsskolas izglītības pedagogs 
profesionālās studiju programmas apjoms 
pilna laika studijās un nepilna laika studijās 
ir 80 kredītpunkti. 

 

Studiju ilgums pilna laika studijās ir 4 
līdz 5 semestri. 
 
 

Studiju ilgums pilna laika studijās ir 4 
semestri, nepilna laika studijās -  5 semestri. 

Mācību kursi — kopējais apjoms — ne 
mazāk kā 56 kredītpunkti, bet 
nepārsniedzot 75% no programmas 

Pirmsskolas izglītības pedagoga studiju 
programmas obligātā daĜa (A) – 20 
kredītpunkti, kurā ietilpst vispārizglītojošie 
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kopējā apjoma. 
Vispārizglītojošie mācību kursi — ne 
mazāk kā 20 kredītpunktu. 
Nozares mācību kursi — ne mazāk kā 36 
kredītpunkti; 
 
 
 
 
 
Prakse — ne mazāk kā 16 kredītpunktu; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

studiju kursi – 14 kredītpunkti un 
uzĦēmējdarbības profesionālo kompetenču 
darbības veidošana – 6 kredītpunkti; obligāto 
izvēles daĜu (B) veido nozares teorētiskie 
pamatkursi – 12 kredītpunkti un nozares 
profesionālās specializācijas kursi  34 
kredītpunkti. Prakses apjoms ir 16 
kredītpunkti un kvalifikācijas darbs un valsts 
eksāmens – 8 kredītpunkti.  

 
Prakses apjoms ir 16 kredītpunkti. T ās 
posmi: 

• IEPAZ ĪSTINOŠĀ PRAKSE tiek 
organizēta pirmsskolas izglītības 
iestādēs, kurās bērni uzturas visu 
diennakti (bērnudārzi, bērnunami, 
diennakts grupas u.c.).  

Prakses laiks: 1. kurss I sem., apjoms – 
2 kredītpunkti. 

Studentiem tiek radīti apstākĜi 
maksimālai nākamā pirmsskolas izglītības 
pedagoga mijiedarbībai ar audzēkĦiem, lai: 

− iepazītos ar pirmsskolas izglītības 
iestāžu struktūru, darba apstākĜiem, 
iekšējās kārtības noteikumiem, 
tradīcijām, dienas režīmu u.t.t.; 

− saskatītu un vērtētu audzinātāja 
funkcijas, gūt iemaĦas to realizēšanā; 

− mācītos plānot un organizēt savu 
darbību, vērot bērnus; 

− iesaistītos bērnu un audzinātāju 
mijiedarbībā. 

 
• PĒTNIECISK Ā PRAKSE 
Prakses laiks: 1. kurss II sem., apjoms – 

6 kredītpunkti. 
Studenti veic bērnu psiholoăiski 

pedagoăisku izpēti. 
Tas rosina: 
− veidot studentiem prasmi mērėtiecīgi 

vērot un analizēt bērnu dažādās 
aktivitātes, noteikt viĦu psihisko 
attīstību; 

− noteikt pedagoga lomu saskarsmes 
organizēšanā; 

− noteikt rotaĜas nozīmi kā bērna 
emocionālā komforta, līdzsvara, 
prieka un drošuma sajūtas 
veicinātāju; 

− veidot prasmi plānot pētījumu, 
izvēloties metodes veikt pierakstus 
un apkopot rezultātus. 
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Kvalifik ācijas darbs — ne mazāk kā 8 
kredītpunkti, bet nepārsniedzot 10 % no 
programmas kopējā apjoma; 
 
 
Studiju procesā ne mazāk kā 30 % no 
studiju kursu apjoma īsteno praktiski. 
Patstāvīgā darba uzdevumus un to izpildes 
kontroles veidus nosaka programmas 
mācību kursu aprakstos. 

 
• PIRMĀ PEDAGOĂISKĀ 

PRAKSE 
Prakses laiks: 2. kurss III sem., apjoms – 

8 kredītpunkti. 
Nākamie pedagogi praktiski gatavojas 

skolotāja funkciju veikšanai: 
− apvieno un sistematizē iegūtās 

psiholoăiski pedagoăiskā cikla un 
citu priekšmetu teorētiskās zināšanas; 

− turpina attīstīt saskarsmes pieredzi 
darbam ar dažāda pirmsskolas 
vecuma un individualitātes bērniem, 
bērnu vecākiem, pirmsskolas 
pedagogiem; 

− nostiprina un pilnveido profesionālās 
prasmes un iemaĦas praktiskā 
darbībā, t.i. vērtē un rada apkārtējo 
lietu vidi, kura veicinātu bērna 
zinātkāri, aktivitāti, radošo darbību 
un mācēt iekĜauties bērnu darbībā, 
realizēt viĦu darbības uzdevumus, 
ievērojot bērnu intereses un 
individualitāti. 

 
Valsts pārbaudījumu ar kopapjomu 8 
kredītpunkti veido kvalifikācijas darba 
izstrādāšana, aizstāvēšana un integrētais 
eksāmens pedagoăijā, psiholoăijā un speciālo 
priekšmetu metodikās.  

 
Diplomu par pirmā līmeĦa profesionālo 
augstāko izglītību, kas apliecina arī iegūto 
ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni, 
saĦem izglītojamais, kurš apguvis 
programmu un nokārtojis kvalifikācijas 
eksāmenu, iegūstot tajā vērtējumu, kas nav 
mazāks par 4 – "gandrīz viduvēji". 
 

 
Tiek izsniegts diploms par pirmā līmeĦa 
augstākās profesionālās izglītības iegūšanu un 
pirmsskolas izglītības pedagoga kvalifikācijas 
piešėiršanu.  

 
Analizējot tabulu redzam, ka studiju programmas akadēmiskā daĜa pilnībā 

atbilst Valsts standarta prasībām. 

Tika veikts pirmā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmas „Pirmsskolas izglītības pedagogs” satura salīdzinājums ar skolotāju 

profesijas standarta prasībām. 
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Pirmā līmeĦa profesionālā augstākās izglītības studiju programmas „Pirmsskolas 
izglītības pedagogs” salīdzinājums ar skolotāja profesijas standartu. 
 

2. tabula 
 

Pedagoga profesijas standarts LU profesionālās studiju programmas mācību 
kursi, kuros veido atbilstošās prasmes, attieksmes, 

iegūst zināšanas 
 

V
is

pā
ri

zg
līt

o
jo

ši
e
 

m
āc
īb

u
 k

u
rs

i 

N
o

za
re

s 
te

o
rē

tis
ki

e
 

p
a

m
a

tk
u

rs
i 

U
zĦ
ēm
ēj

d
a

rb
īb

a
s 

p
ro

fe
si

o
nā

lo
 

ko
m

p
e
te

nču
 

ve
id

o
ša

n
a

 

N
o

za
re

s 
p

ro
fe

si
o

nā
lā

s 
sp

e
ci

a
liz
āc

ija
s 

ku
rs

i 

P
ra

ks
e
 

K
va

lif
ik
āc

ija
s 

d
a

rb
s 

Pedagoga profesijas standartā minētās prasmes 
Kopīgās prasmes nozarē 

1. prasmes plānot savu un audzēkĦu 
darbu; 

2. prasme organizēt mācību un 
audzināšanas darbu saskaĦā ar 
izvirzītajiem mērėiem un 
uzdevumiem; 

3. prasme izvērtēt un veicināt audzēkĦa 
izaugsmi un mācību sasniegumus, 
sava darba efektivitāti. 
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Vispārējās prasmes / spējas 
1. prasme izvirzīt mērėus un plānot to 

sasniegšanu; 
2. prasme iegūt, analizēt un atlasīt 

informāciju un izmantot to; 
3. prasme izstrādāt audzēkĦa attīstības 

un audzināšanas programmu; 
4. prasme izvēlēties attīstības un 

audzināšanas līdzekĜus (saturu, 
metodes, formas u.c.) 

5. prasme izvēlēties vai veidot 
attīstības un audzināšanas līdzekĜus; 

6. prasme organizēt attīstošo vidi; 
7. prasme noteikt audzēkĦu 

individuālās īpatnības; 
8. saskarsmes prasme; 
9. prasme strādāt komandā; 
10. spēja radoši organizēt mācību un 

audzināšanas darbu; 
11. prasme izmantot dažādus mācību un 
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audzināšanas līdzekĜus, tai skaitā 
informācijas tehnoloăijas līdzekĜus; 

12. prasme noteikt un risināt 
problēmsituācijas; 

13. prasme sadarboties ar vecākiem, 
kolēăiem, citiem speciālistiem un 
sabiedrību; 

14. prasme motivēt un vadīt audzēkĦu 
darbu; 

15. prasme pētīt audzēkĦu personību 
attīstību; 

16. prasme veicināt audzēkĦu atbildību; 
17. prasme veikt pedagoăiskās darbības 

analīzi; 
18. prasme pilnveidot savu profesionālo 

meistarību; 
19. prasme pamatot savu un respektēt 

citu viedokli; 
20. prasme informēt par sava darba 

rezultātiem; 
21. prasme veikt pētniecisko darbību. 
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Minētās studiju programmas ietvaros ir nodrošināta pedagoga profesijas 

standartam atbilstošo prasmju, attieksmju un zināšanu apgūšana. 

Lai sekmētu mūsdienu prasībām atbilstoša pirmsskolas pedagoga 

sagatavošanu, studiju programmas īstenošanā aktualizējām vēl trīs nosacījumus: 

• pirmsskolas izglītības programmas pirmsskolas izglītības iestādēm 

bērna attīstības pamatvirzieni:  

o Saskarsmes kultūras veidošana; 

o Iepazīstināšana ar dabas norisēm; 

o Runas attīstīšana; 

o Matemātisko priekšstatu veidošana; 

o Vizuālā tēla radīšana par apkārtējo pasauli; 

o Mājturība; 

o Fiziskā audzināšana; 

o Muzikālā audzināšana; 

• pirmsskolas pedagoăiskā procesa struktūra un saturs, kas balstās uz 

savstarpēji saistītiem faktoriem: 

o bērna un viĦa darbības saturu;  

o audzinošo un attīstošo spēku integrāciju (t.i., ārpusbērnudārza 

institūciju līdzdalība); 
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o skolotāja darbības prioritāro funkciju apzināšanās un 

realizācija. 

Mūsdienu pirmsskolas pedagoăiskais process orientēts uz bērna personības 

attīstību un audzināšanu. Tā atšėirīgā pazīme ir humāna pilsoĦa, kurš spēj orientēties 

daudzveidīgās izziĦas un dzīves situācijās, attīstībai nepieciešamo organizatorisko 

un saturisko apstākĜu nodrošināšana: 

o apstākĜu radīšana mijiedarbībai un apkārtējās pasaules izpētei;  

o attīstošo un audzinošo uzdevumu vienotība; 

o bērna vecumposma, attīstības pakāpes un interešu ievērošana; 

o bērna galvenās darbības (rotaĜas) un citu darbības veidu maiĦa 

un kompensēšana; 

o iekšējā un ārējā sadarbība. 

Pirmsskolas pedagoăiskā procesa struktūra, saturs pirmsskolas izglītības 

pedagoga darbības pamatvirzieni un funkcijas 10 gadu garumā izstrādātas un 

aprobētas ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas Skolotāju asociācijas (ATEE) ikgadējās 

konferencēs (1999.-2007.gads: Šveicē, Lietuvā, Latvijā). Kopš 2004. gada šo 

konferenču ietvaros darbojas pirmsskolas pedagoăijas sekcija. 

Visnozīmīgākā vieta pirmsskolas pedagoăiskajā procesā, protams, pieder 

skolotājam. TādēĜ, studiju programmas īstenošanā vadījāmies no pirmsskolas 

pedagoga reālajā darbībā veicamajām funkcijām, uzdevumiem, dominējošajiem 

darbības veidiem un plānotā rezultāta.  

Pirmsskolas izglītības pedagogu darbība ir atšėirīga no skolas skolotāju 

darbības, jo pirmsskolas pedagoăiskajā procesā orientācija ir uz vispārēju bērna 

attīstību. Te dominē bērna attīstošo un audzinošo uzdevumu realizācija rotaĜā, tātad 

brīvajā darbībā. Lai pilnīgāk atklātu specifiskās prasmes pirmsskolas skolotāja 

specialitātē, tika precizētas viĦa funkcijas. Par pirmsskolas pedagoga funkciju 

realizācijas galvenajiem uzdevumiem, darbības veidiem un rezultātu tika ziĦots 

dažādu līmeĦu zinātniskajās konferencēs (Eiropas skolotāju asociācijas konferencēs 

2000-2007, Eiropas pirmsskolas izglītības zinātnieku konferencē 2004. gadā). 

Pedagoga specifisko prasmju apguvei paredzētie dominējošie studiju kursi attēloti 

saistībā ar pirmsskolas pedagoga darbības funkcijām, uzdevumiem, veidiem un 

rezultātu (sk.3.tabulu) 



3. tabula 

Pirmsskolas izglītības pedagoga darbības funkcijas 

 

Funkcija Uzdevums Darbības veids Rezultāts Apguvei paredzētie dominējošie 
studiju kursi (studiju 

programmas daĜa) 
attīstošā • zināšanu apjēgšana, nodošana un 

nostiprināšana 
• bērna pozitīvas motivācijas un 
aktivitātes uzturēšana 
• nepieciešamo zināšanu sākumlīmeĦa 
un bērna patstāvības nodrošināšana  

• informējoša 
• aktivizējoša 
• novērtējoša  

• zināšanas 
• prasmes 
• iemaĦas 

Visi A un B daĜu studiju kursi 

audzinošā • pašregulācijas veidošana • izziĦas darbība un 
uzvedības vingrinājumi 
• organizatoriskā 
• kopējā gadīgā un 
praktiskā darbība pie 
līdzvērtīgām pozīcijām 

• vērtību orientācija 
• pašregulācija 

A daĜa – Audzināšanas teorija un 
metodika, Saskarsmes psiholoăija,  
B daĜa – Pirmsskolas un 
sākumskolas pedagoăija I, II. 
 

socializācijas • socializācijas stimulēšana  • konsultējoša 
• daudzveidīga sociāli 
nozīmīga darbība 

• sabiedrisko sakaru 
paplašināšana 
• personības un 
grupas mijiedarbība 

A daĜa – Dzimtās valodas kultūras 
pamati, Praktiskā svešvaloda, 
Pirmsskolas izglītības sistēma un 
iestādes. 

organizatoriskā • laika un konkrētas darbības 
plānošana un sadalīšana 
• bērnu ieinteresētības, aktivitātes, 
vēlēšanās iesaistīties noteiktā darbībā 
nodrošināšana 

• informējoša 
• motivējoša 
• konsultējoša 

• darbības 
plānveidība, precizitāte 
• organizatorisko 
spēju nostiprināšana 

A daĜa – Saskarsmes psiholoăija, 
Pedagoăiskā pētījuma process un 
metodes I, II, Izglītības 
socioloăija, Kvalitātes vadība 
pirmsskolas izglītības iestādē 
B daĜa – Pirmsskolas un 
sākumskolas pedagoăija I, II. 

autoritatīvā • rosināt bērnu atklāt sevī paša spējas 
• veidot pozitīvu attieksmi pret 

• motivējoša 
• attieksmes veidojoša 

• noturīga 
profesionālā pozīcija 

A daĜa – Praktiskā svešvaloda, 
Saskarsmes psiholoăija, Dzimtās 
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līdzcilvēkiem un pašam pret sevi valodas kultūras pamati, Izglītības 
vide 
B daĜa – Audzināšanas teorija un 
metodika, Personības psiholoăija, 
Adaptācijas process pirmsskolā, 
Sociālo prasmju apguve. 

komunikatīvā • pareizu savstarpējo attiecību ar 
apkārtējiem nodibināšana un uzturēšana 

• mijiedarbība 
• vērtējoša 
• aktivizējoša 

• demokrātiskas 
attiecības 

A daĜa – Praktiskā svešvaloda, 
Saskarsmes psiholoăija, Dzimtās 
valodas kultūras pamati, 
Pirmsskolas izglītības sistēma un 
iestādes 
B daĜa – Fiziskās audzināšanas 
teorija un metodika I, Mākslas 
pedagoăija un tēlotājmākslas 
pamati I, Mūzikas pedagoăija un 
muzikālās audzināšanas metodika, 
Rokdarbu teorija un metodika 

pētnieciskā • nodrošināt prasmi mērėtiecīgi vērot 
bērnu dažādās aktivitātēs 
• plānot pētījumu 
• izvēlēties piemērotākās pētīšanas un 
pieraksta metodes 
• apkopot rezultātus 

• modelējoša 
• organizatoriska 
• analītiska 

• pētījuma 
organizācija, vadīšana, 
apkopošana un analīze, 
atgriezeniskā saite 

A daĜa – Pedagoăiskā pētījuma 
process un metodes I, II, 
Pētnieciskā prakse, Pedagoăiskā 
prakse I 
B daĜa – Pedagoăiskā doma 
Latvijā un tautas pedagoăija. 

tautiskuma • sekmēt bērna nacionālās kultūras 
apgūšanu 
• sekmēt bērna personības atvērtību 
un cieĦu pret citu tautu nacionālajām 
vērtībām 

• izziĦas 
• novērtējoša 

• tautas vēstures 
zināšana, vērtību 
orientācija 

A daĜa – Dzimtās valodas kultūras 
pamati, Izglītības vide. 
B daĜa – Pedagoăiskā doma 
Latvijā un Tautas pedagoăija, 
Bērnu literatūra un tās mācīšanas 
metodika. 

dzīvības un 
veselības 
aizsardzība un 
nostiprināšana 

• nodrošināt apstākĜus bērna fiziskai 
attīstībai un veselības aizsardzībai 

• organizatoriskā 
• fizisko attīstību 
veicinošie vingrinājumi 

• fizisko attīstību 
veicinošo vingrinājumu 
organizēšana un 
vadīšana 

A daĜa – Pirmsskolas izglītības 
sistēma un iestādes 
B daĜa – Speciālā pedagoăija, 
Bērnu anatomija un fizioloăija, 
Pirmsskolas vecuma bērna 
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• likumdošanas 
zināšanas 
• sanitāro normu, 
higiēnas prasību 
uzturēšanas prasmes un 
iemaĦas 

pediatrija un higiēna, Bērna 
sensorā attīstība 
 

sadarbība ar 
vecākiem 

• psiholoăiski pedagoăisko zināšanu 
sniegšana vecākiem 
• bērnudārza un ăimenes audzināšanas 
vienotības principa īstenošana 

• informējoša 
• konsultējoša 
• kopēja garīgā un 
praktiskā darbība pie 
līdzvērtīgām pozīcijām 

• vecāku iesaistīšanās 
bērnudārza aktivitātēs 
• ieinteresētība 
• prasību vienotība  
• līdzatbildība 

A daĜa – Saskarsmes psiholoăija, 
Pirmsskolas izglītības sistēma un 
iestādes. 
B daĜa – Ăimenes pedagoăija, 
Adaptācijas process pirmsskolā. 

akadēmiskā • brīva orientēšanās pirmsskolas 
pedagoăijas, psiholoăijas, speciālo 
zinātĦu teorijās, atbilstoši mūsdienu 
zinātniskajam līmenim 

• izziĦas darbība • zināšanas 
• prasmes zināšanas 
pielietot praksē 

Visi A un B daĜu studiju kursi 

didaktiskā • mobilizēt bērnus noteiktas, viĦu 
attīstību sekmējošas, darbības izpildei 
un ievadīt tajā 
• aktivizēt bērnos izziĦas procesus 

• mācīšanas un 
mācīšanas darbība 
• organizatoriskā 

• skolotāja darbības 
līdzekĜu (principi, 
metodes, paĦēmieni, 
formas) pārvaldīšana 

A daĜa – Saskarsmes psiholoăija 
B daĜa – Personības psiholoăija, 
Fiziskās audzināšanas teorija un 
metodika I, Mākslas pedagoăija un 
tēlotājmākslas pamati, 
Matemātisko priekšstatu 
veidošana, Dabaszinību pamati 
pirmsskolā. 

perceptīvā • līdzcilvēka pareiza uztveršana un 
saprašana 

• garīga darbība pie 
līdzvērtīgām pozīcijām 

• saskarsmes prasmes A daĜa – Saskarsmes psiholoăija 
B daĜa – Personības psiholoăija. 

pedagoăiskā 
iztēle 

• savas un audzēkĦu rīcības, darbības 
gaitu un rezultātu paredzēšana 

• informējoša 
• aktivizējoša 
• modelējoša 

• pedagoăiskas 
darbības procesa un 
rezultāta modelis 

A daĜa – Saskarsmes psiholoăija, 
Iepazīstinošā prakse.  
B daĜa – Personības psiholoăija. 

konstruktīvā • bērna attīstības un audzināšanas 
procesa vadīšana, atbilstoši viĦa 
individuālajām īpatnībām un interesēm 

• ideju integrēšanas 
darbība 
• organizatoriskā 
• koriăējošā 

• savas pedagoăiskās 
darbības un bērnu 
aktivitātes modelēšana 

A daĜa – Pedagoăiskā pētījuma 
process un metodes I, II, Izglītības 
vide 
B daĜa –Pirmsskolas un 
sākumskolas pedagoăija II  



 23

runas • saprotami, pārliecinoši, ar 
ieinteresētību sniegt bērnam 
informāciju, paust savas domas un jūtas 

• verbālā 
• neverbālā 

• oratora spējas A daĜa - Dzimtās valodas kultūras 
pamati, Praktiskā svešvaloda,  
B daĜa – Bērnu literatūra un tās 
mācīšanas metodika 

uzmanības 
sadalīšana 

• visu bērnu pārredzēšana un 
reaăēšana uz viĦu vajadzībām 

• zināšanu sniegšana 
• uzmanības 
piesaistīšana 

• zināšanas 
• uzmanības 
noturīgums 

A daĜa – Saskarsmes psiholoăija, 
Dzimtās valodas kultūras pamati, 
Praktiskā svešvaloda.  
B daĜa - Personības psiholoăija, 
Bērna sensorā attīstība 

pašizglītības • akadēmisko un profesionālo 
zināšanu prasmju un iemaĦu 
pilnveidošana 

• daudzveidīga izziĦas 
darbība 
• kolēău darba 
pieredzes radošas 
izmantošanas darbība 

Profesionālās: 
• zināšanas 
• prasmes 
• iemaĦas 

A daĜa – Praktiskā svešvaloda, 
Izglītības vide, Kvalifikācijas 
darbs. 
B daĜa – Adaptācijas process 
pirmsskolā, Sociālo prasmju 
apguve, Personības psiholoăija 

vērtējuma un 
pašvērtējuma 

• vērtēt un pašnovērtēt saskarsmes 
pieredzi 

• daudzveidīga sociāli 
nozīmīga darbība 
• aktivizējoša 
• analītiska 

• vērtējuma, 
pašvērtējuma prasmes 
un iemaĦas 

A daĜa – Saskarsmes psiholoăija, 
Pedagoăiskā pētījuma process un 
metodes I, II. 
B daĜa -  Personības psiholoăija, 
Audzināšanas teorija un metodika. 
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Realizējamā pirmā līmeĦa augstākā profesionālā programma ”Pirmsskolas izglītības 

pedagogs” pilna laika un nepilna laika klātienes studijās ir 80 KP. Studiju ilgums pilna laika 

klātienes studijās ir 4 semestri, nepilna laika klātienes studijās – 5 semestri. Profesionālās 

studiju programmas kopējais apjoms ir 80 KP, kurus veido obligātā daĜa A un ierobežotā 

izvēles daĜa B.  

Šīs abas daĜas aptver studiju kursus, kuri sakārtoti apakšnodaĜās. Obligātajā daĜā (A) ir 

divas apakšnodaĜas: vispārizglītojošie studiju kursi un uzĦēmējdarbības profesionālo 

kompetenču darbības veidošanas kursi; ierobežotās izvēles daĜā (B) arī ir divas apakšnodaĜas:  

nozares teorētiskie pamatkursi un nozares profesionālās specializācijas kursi. A daĜa piedāvā 

studentiem iespēju iegūt akadēmisko izglītību, kas Ĝauj viĦiem tupināt studijas nākošajā – otrā 

līmeĦa studiju programmā. Savukārt, profesionālās kvalifikācijas studiju daĜa aptver studentu 

zināšanas, prasmes, pedagoga personības attīstību, attieksmju veidošanos, kas atbilst 

profesionālajam standartam un sagatavo nākamos pedagogus profesionālajai darbībai 

pirmsskolas izglītības iestādē, iegūstot kvalifikāciju pirmsskolas izglītības pedagogs. 

 Šāds A un B daĜu sakārtojums Ĝauj sistematizēt studiju kursus, nodrošina savstarpējo 

vienotību un palīdz studentiem veidot izpratni par 

• Pedagoăijas likumībām pirmsskolas pedagoăiskā procesa zinātniski pamatotai 

organizēšanai. 

• Psiholoăijas pamatlikumībām bērna daudzveidīgas darbības vispusīgai un brīvai 

attīstībai, vērstai uz personības individuālo pilnveidošanos. 

• Palīdz studentiem izprast cilvēka domāšanas un sabiedrības kultūrvēsturiskās attīstības 

likumības, pedagoăijas attīstības kā kultūrprocesa vienotību ar sabiedrības kultūras 

(plašā nozīmē) attīstību. 

Profesionālās kvalifikācijas daĜa piedāvā studentiem iespēju padziĜināti apgūt 

pirmsskolas pedagoăiju, psiholoăiju un bērna attīstības un audzināšanas metodikas kontekstā 

ar zināšanām, ko apgūst vispārizglītojošajā daĜā. Šīs zināšanas, prasmes un iemaĦas vērstas 

uz: 

• bērna valodas matemātisko priekšstatu, ekoloăiskās, mākslinieciskās, fiziskās, sociālās 

attīstības veicināšanu; 

• bērna saskarsmes pieredzes veidošanās aktivizēšanu; 

• bērna pakāpenisku sagatavošanu mācībā skolā, veidojot mācīšanās prasmes; 

• bērna attieksmju pret dabu, priekšmetu pasauli, līdzcilvēkiem veidošanos; 

paša skolotāja personības attīstību. 
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1.3. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeĦa Latvijas un vismaz divām 

Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

 

LU pirmsskolas izglītības pedagoga profesionālās kvalifikācijas programmu salīdzināsim ar 

Dānijas, Francijas, Somijas, Austrālijas, Itālijas, Ungārijas, Šveices, Vācijas, Nīderlandes, 

Lielbritānijas, Norvēăijas, Čehijas un Lietuvas programmām. Apskatīsim studijām atvēlēto 

laiku un apjomu (KP). 

Dānijas attiecīgās programmas apgūšanai atvēlēti 3,5 mācību gadi, kur 2 semestrus 

studē pedagoăijas un psiholoăijas disciplīnas, 2. mācību gadā – veido attieksmi pret 

pedagoăijas un psiholoăijas teorijām, 3. mācību gadā turpinās teorētisko zināšanu apgūšana 

un specializētā kursa darba izstrāde. Vienu mēnesi studenti velta starptautiskajiem projektiem, 

kad ir jāapkopo sava pieredze. Pedagoăiskā prakse ilgst 3 mēnešus (20 KP). Lai iegūtu 

augstāko profesionālo izglītību ir nepieciešami 135-140 KP. Programma piedāvā pedagoăijas, 

psiholoăijas, mākslas mācību priekšmetu ciklus, vides mācību. Pastāv priekšmetu izvēles 

brīvība. 

Melburnas (Austrālija ) pirmsskolas specialitātes studiju programmai atvēlētais laiks ir 

4 gadi (nepieciešams iegūt 100 kredītpunktus). Programmā iekĜautie mācību priekšmeti dalās: 

pedagoăiski psiholoăiskā cikla (piem., Pedagoăijas teorija – 22 KP, Cilvēka attīstības teorija – 

19,4 KP, Spēles teorija – 4,2 KP u.c.) un daĜā, kur ir iekĜauti sociālie, speciālie un 

vispārizglītojošie mācību priekšmeti (piem., datorzinātne, svešvalodas, mūzika, matemātika 

u.c.), katrs 4,2 KP apjomā. Nozīmīga vieta atvēlēta praksei – 16 KP. 

Attiecīgā programma Francijā tiek apgūta 2 gados, Somijā – 2,5 gados, Lietuvā un 

Igaunijā – 4 gados. 

Līdsas Universitātē (Lielbritānija) studiju ilgums ir 3-4 gadi dienas nodaĜā un 6 gadi 

studijām ar daĜēju mācību laiku, kopējais kredītu apjoms atkarībā no specializācijas – 360 līdz 

480. Pirmsskolas skolotājus ar augstāko izglītību Lielbritānijā gatavo universitātes un 

koledžas pēc 3 gadīgās programmas. 

Studiju programma aptver divas daĜas – akadēmisko (zinātnes nozarē atbilstoši mācību 

priekšmetam) un profesionālo. ModuĜi dalās obligātos (orientējoši 40 speciālajos priekšmetos 

un 40 kredīti pedagoăiskā cikla priekšmetos gadā) un izvēles (vismaz 20 kredīti). Specialitātes 

apgūšana beidzas ar eksāmenu. 

Itālij ā Universitātes diplomu var iegūt studējot no 2-3 gadiem. Šāda izglītība ieviesta 

1990.g., lai veicinātu profesionāli orientētas izglītības attīstību un iegūtu citu Eiropas 

Savienības valstu īslaicīgas augstākās izglītības kursiem līdzīgu izglītību. 
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Ungārij ā zemākā līmeĦa kursi ir pieejami augstākās izglītības koledžās (Folskola). 

Kursi ir 3-4 gadu garumā, ne tik plaši, bet praktiskāki par universitāšu kursiem tajā pašā 

nozarē. To beidzējus sauc par koledžu beigušajiem skolotājiem. 

Vācijā var iegūt kvalifikāciju – Diploms (Erstes Staatsexamen) pēc 4 gadu studijām, 

bet studiju laikā ir iespējams iegūt starpdiplomu – Vordiplom, pēc 4-5 semestriem. 

Šveicē audzinātāji-pasniedzēji pirmsskolas iestādēm tiek sagatavoti pedagoăiskajās 

skolās 3-5 gadu laikā. Ja ir sasniegta pirmā universitātes pakāpe, t.i. licenciāta diploma 

pakāpe, tad 1-2 gadu laikā ir jāsaĦem psiholoăiski pedagoăiskās zināšanas. 

Nīderlandē skolotāji īsteno akadēmisko izglītību institūtos un koledžās. 

Norvēăijā universitātēs un akadēmiskajās augstskolās studiju laiks ir no 3-4 gadiem, 

reăionālajās augstskolās studiju laiks ir īsāks, no 1-3 gadiem. 

Čehijā pirmsskolas skolotāja studijas parasti ilgst 3 (izĦēmuma gadījumos 4) gadus. 

Mūsu piedāvātās studiju programmas apgūšanas laiks klātienē ir 2 gadi, kopējais 

stundu skaits – 80 KP, bet nepilna laika klātienē 2,5 gadi.  

Veiktā salīdzinošā studiju programmu analīze Ĝauj secināt, ka mūsu piedāvātā 

programma ar savu saturu, zinātnisko līmeni, studiju organizācijas formām atbilst Eiropas 

prasībām skolotāju sagatavošanā. 

Latvijā RPIVAs realizējamo studiju programmas saturu veido: 

1) nozares teorētiskie kursi (A) – 20 KP; 

2) profesionālie teorijas un prakses studiju kursi (B) – 36 KP; 

3) prakse – 16 KP; 

4) Valsts noslēguma pārbaudījumi – 10 KP. 

Studiju kursi: 

• Nozares teorētiskie studiju kursi: Informātika pedagoăijā (2 KP), Pedagoăijas vēsture, 

vispārīgā (2 KP), Attīstības psiholoăija (2 KP),  Pedagoăiskā psiholoăija  (2 KP), 

Audzināšanas teorija  un metodika, Pedagoăisko pētījumu metodika (2 KP), Pirmsskolas 

pedagoăija (2 KP), Pirmsskolas pedagoăiskais process (2 KP). 

• Profesionālās specializācijas studiju kursi: Radošā pašizpausme (RP) dejā un mūzikā (3 

KP), mākslā un rokdarbos (3 KP), Bērnu literatūra (2 KP), Attīstība un audzināšana agrajā 

bērnībā (2 KP), I metodikas pirmsskolā. 

Darba iespējas pēc studijām 

•  Pirmsskolas izglītības iestādes, rotaĜu grupas, interešu centri, ăimenes. 
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1.4. Studiju programmas organizācija un tās struktūras izmaiĦas laika 

periodā kopš iepriekšējās akreditācijas, augstākās izglītības programmas 

plāna atbilstība augstskolas vai koledžas mērėiem un uzdevumiem, kā arī 

augstākās izglītības programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 

1.4.1. Studiju programmas organizācija un tās struktūras izmaiĦas laika 

periodā kopš iepriekšējās akreditācijas 

 

Akreditētajā studiju programmā „Pirmsskolas izglītības pedagogs”  (2002. gada 3. aprīlī 

lēmums Nr. 542) bija trīs moduĜi: pedagoăijas un psiholoăijas modulis, speciālo priekšmetu 

modulis, prakse un pētnieciskā darbības modulis. Šāds moduĜu sakārtojums Ĝāva sistematizēt 

studiju kursus, nodrošināja savstarpējo vienotību un palīdz studentiem veidot izpratni par: 

� Pedagoăijas likumībām, pedagoăiskā procesa realizēšanu; 

� Psiholoăijas pamatlikumībām, bērna daudzveidīgās darbības brīvai attīstībai; 

� Vispārējās izglītības modulis palīdz studentiem izprast sabiedrības 

kultūrvēsturiskās attīstības likumības.  

Katrs no šiem moduĜiem piedāvāja studentiem apgūt bērna attīstības un audzināšanas 

metodikas kontekstā ar zināšanām, ko apgūst vispārizglītojošā moduĜa ietvaros un šīs 

zināšanas, prasmes un iemaĦas ir vērstas uz  

� bērna valodas, matemātisko priekšstatu, mākslinieciskās, fiziskās, sociālās 

attīstības veicināšanu; 

� bērna saskarsmes pieredzes veidošanās aktivizēšanu; 

� bērna pakāpenisku sagatavošanu skolai; 

� bērna attiekmi pret dabu, priekšmetu pasauli, līdzcilvēkiem veidošanos; 

� paša skolotāja personības attīstību.  

Piedāvātās studiju programmas saturs kardināli netiek mainīts, jo tas, balstoties uz aptaujām, 

bija studentiem saprotams un pieĦemams; ir pilnveidota tikai programmas struktūra: 

� iekĜauta uzĦēmējdarbības profesionālo kompetenču darbības veidošanas 

sadaĜa; 



 28

� ierobežotās izvēles (B) daĜā strukturēti nozares teorētiskie pamatkursi un 

nozares profesionālās specializācijas kursi. 

� Vispārizglītojošos studiju kursos iekĜauta svešvaloda un paplašināta 

pedagoăiskā pētījuma procesa un metožu kursa apguve.  

� Ieviesta izvēles kursu daĜa, kurā piedāvāti 6 studiju kursi 12 kredītpunktu 

apjomā, no kuriem ir jāizvēlas mācību priekšmeti 6 KP apjomā.  

Minētās izmaiĦas un arī starppriekšmetu saikne veicinās studentu iekĜaušanos darba tirgū, bet 

strādājošajiem studentiem radīs teorētisku pamatojumu praktiskajām zināšanām. 

 
1.4.2. Augstākās izglītības programmas iekšējās kvalitātes nodrošinājums 

 
Studiju programmas A daĜa piedāvā studentiem iespēju iegūt akadēmisko izglītību, kas 

Ĝauj viĦiem turpināt studijas profesionālā bakalaura izglītībā studiju programmā „Pirmsskolas 

skolotājs”. Savukārt, profesionālās kvalifikācijas studiju programmas daĜa aptver zināšanas un 

prasmes, personiskās attīstības, attieksmju veidošanos, kas atbilst profesionālajam standartam. 

Pedagoăiskā prakse palīdz nostiprināt profesionālās prasmes un iemaĦas. Skat. 3. tabulu.  

 

1.5. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras 

nodrošinājums 

 

Studijas finansē paši studenti, kā arī citas fiziskas un juridiskas personas, kas sponsorē 

studijas. Studiju maksu aprēėina un apstiprina saskaĦā ar LU Senāta noteikumiem. Studenti 

izmanto banku piešėirtos studiju kredītus. Studiju process norit LU PPF telpās (auditorijas, 

datorklases, lasītava, sporta zāle). Tiek izmantotas LU bibliotēkas, PPF zinātniski pētnieciskā 

bāze, kā arī skolu, bērnudārzu un skolu valžu metodiskie centri dzīvesvietās. Rajonu un 

pilsētu skolu valdes ir izteikti atsaucīgas studiju procesa uzlabošanā un studentu apgādē ar 

nepieciešamo literatūru. 2008./2009. mācību gadā 1. semestrī tiek plānots uzĦemt 60 

studentus (3. semestrī paliek studēt 115 studenti un 5. semestrī – 145). Kopā 320 studenti. 

LU Valkas filiāles (VF) izveidošanas un darbības mērėis ir nodrošinār Latvijas 

ZiemeĜaustrumu reăiona un Igaunijas pierobežas iedzīvotājiem iepēju iegūt kvalitatīvu 

izglītību tuvāk dzīvesvietai. LU VF auditorijas ir moderni aprīkotas, periodiski notiek mēbeĜu 

un iekārtu atjaunošana. LU VF ir noslēgts sadarbības līgums ar biedrības „Latvijas – Igaunijas 

institūts” bibliotēku par tās informatīvās bāzes izmantošanu. 2004./2006. gācību gadā 

programmas realizācijas laikā LU VF ir pabeiguši un pirmsskolas izglītības pedagoga 

kvalifikāciju ieguvuši 47 studenti. Jaunajam 2008./2009. mācību gadam uzĦemti 16 studenti. 
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1.6. Imatrikulācijas nosacījumi 

 
Studijām uzĦem reflektantus, ja iepriekšējā izglītība atbilst vismaz vispārējāi vidējai 

izglītībai.   

Reflektantu ranžēšana tiek veikta pēc vērtējuma 1000 punktu sistēmā. Imatrikulācija 

notiek 

• Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot no 2004. gada, pamatojoties 

uz centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem, nepieciešams A, B, C, D vai E 

o līmenis latviešu valodā un literatūrā vai valsts valodā 

o angĜu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā. 

• Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personām, 

kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personām ar īpašām vajadzībām, 

pamatojoties uz sekmīgām (ne zemākām par 4) vidējās izglītības dokumenta 

gada atzīmēm visos priekšmetos, galvenokārt, latviešu valodā un literatūrā vai 

valsts valodā; angĜu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā. 

Studijas finansē paši studenti, citas fiziskas vai juridiskas personas, kas sponsorē 

studijas. Studiju maksu aprēėina un apstiprina saskaĦā ar LU Senāta Noteikumiem. 

Studiju norisi kontrolē LU Pedagoăijas studiju programmu padome, izpildi vada 

programmas direktors un struktūrvienības vadītājs. Programmas zinātniski metodisko 

nodrošinājumu kontrolē LU Studiju programmu padome. 

Programmas izpildes laikā studentu tiesības un pienākumus reglamentē LU studijām 

saistošie dokumenti. LU pieĦemtajā kārtībā students var saĦemt akadēmisko atvaĜinājumu. 

 

1.7. Studiju programmas praktiskā realizācija 
 

Studiju programma „Pirmsskolas izglītības pedagogs” uzsāka 2002. gadā un līdz 2004. 

gadam tās realizāciju veica LU pedagoăijas un psiholoăijas institūta (PPI) Pedagoăijas 

nodaĜa. Pirmā studentu grupa šajā programmā tika izveidota 2003. gadā. Kopš 2004. gada šo 

programmu realizē LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes Pedagoăijas nodaĜa.   

Šī programma paredzēta gan pirmsskolas izglītības iestādēs praktizējošiem 

skolotājiem, gan arī šodienas skolu absolventiem, tādēĜ studiju process ir specifisks un 

sarežăīts, jo par pamatu jāĦem studējošo profesionālās darbības teorētiskās zināšanas un 

metodiskā darba prasmes un iemaĦas. Jauna, mūsdienu sabiedrības prasībām atbilstoša 

cilvēka veidošanos var nodrošināt tikai optimāli apstākĜi: attīstošo spēku integrācija, kura 

paplašinot un bagātinot personības dzīvesdarbību veicina viĦa dzīvesveida pilnveidošanos. Te 
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svarīgi ir nodrošināt izglītības iestādes, augstākstāvošo institūciju (skolu valdes, pilsētu un 

rajonu izglītības pārvaldes u.c.) un sabiedrības vienotību, tātad reālu pedagoăiskā procesa 

sekmējošo apstākĜu radīšanu. Svarīgi ir iekĜaut ne tikai klasiskās, bet arī mūsdienu inovatīvās 

(salīdzinājumi, kontrasti, lomu spēles, dialogu sesijas, patstāvīgie un praktiskie darbi  u.c.) 

darba metodes un formas. 

Piemēram, vingrinājumi. Vingrinājumi dot studentiem iespēju pielietot jaunās 

prasmes, kas ir iegūtas ar kādas citas metodes palīdzību, vai arī nostiprina saikni starp 

zināšanām un prasmēm. Vingrinājumu izpildei tika lietoti izdales materiāli. Dažreiz tie 

izpaudās referātos, modeĜos, zīmējumos u.c. Vingrinājumi palīdz atcerēties iemācīto, apgūt 

jaunas prasmes, katram studentam iesaistīties mācīšanās procesā, praktizēties prasmju 

apgūšanā. Šī metode ir darbietilpīga sagatavošanās posmā, arī studentu darba lapu 

aizpildīšana aizĦem daudz laika. Bez tam, studenti strādā dažādā tempā. TādēĜ tā izmantojama 

ne tik bieži.  

Tika pielietotas arī kreatīvās darba formas, piem., pasaku sastādīšana saskaĦā ar 

piedāvāto shēmu, un pēc tam tās pielietošana dažādu mācību priekšmetu apguvē. Tiek Ħemts 

vērā, ka šodien mums vajadzīgi intelektuāli droši, patstāvīgi, oriăināli domājoši, radoši 

cilvēki, tādi, kuri prot pieĦemt nestandarta lēmumus. Pasaku sastādīšana ir metode, kura 

palīdz attīstīt nākamajā skolotājā fantāziju, izdomu, pētnieciskās spējas, izjust prieku par 

maziem, bet patstāvīgi veiktajiem atklājumiem. Veidojas priekšstati, radošuma pieredze, 

loăiskā domāšana, spēja aizstāvēt savu viedokli, sarežăītā situācijā rast oriăinālu risinājumu, 

nostiprinās morfoloăiskā un sistēmiskā analīze. 

Neraugoties uz minētajām un citām viksmīgi pielietojamajām darba formām studiju 

process balstījās uz studentu pētniecisko darbību, kurai pakārtota ir praktiski metodiskā 

darbība. TādēĜ, studiju procesā nozīmīga vieta ir spēlēm un konkursiem. Tiem studenti 

gatavojas savlaicīgi: iepazīstas ar spēles būtību, tās tēmu, uzdevumiem, noskaidro, kādas 

zināšanas , prasmes un iemaĦas viĦiem būs nepieciešamas mācību spēles laikā, t.i., teorētiskā 

līmenī norit studenta un mācības spēka sadarbības mērėu vienotības apzināšanās. Tiek 

analizēta studenta darbība, balstoties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem un savu darba 

pieredzi. Parasti tādas analīzes procesā uzmanība tiek vērsta uz skolotāja darbību, viĦa 

pozīcijas dialektiku, partneru mijiedarbību un mūsdienu bērna personības īpatnībām. Mācību 

spēks akcentē izvēlētas problēmas teorētiskās un praktiskās zināšanas, norāda konkrētu 

literatūru, kuras pārzināšana ir nepieciešama, tādējadi mudinot studentus garīgo vērtību 

apmaiĦai. Lekcijās un, sevišėi, seminārnodarbībās tiek piedāvāti situatīvi uzdevumi, saistīti ar 

tuvojošās spēles – konkursa saturu. Tas Ĝauj apgalvot, ka tāda studiju procesa ievirze 
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nodrošina pedagogiem iegūto zinašanu, prasmju un iemaĦu reālu apzināšanos, attīsta 

saskarsmes prasmes, sniedz pieredzi materiālu krāšanu darbam ar bērniem.  

 

Bērna psihiskā 
attīstība

38%

Ăimenes 
audzinošais 
potenciāls 

16%

Pirmsskolas 
skolotāja personība

5%

Bērna audzinošās 
jomas veicināšana

41%
 

Studentu pētījumu virzieni. 
 

Minēsim dažus studentu izvēlēto kvalifikācijas darbu tēmu piemērus katrā no pētījumu 

virzieniem. Piemēram : „Bērna runas attīstību veicinošie faktori”, „PirkstiĦu rotaĜas 3-4-gadu 

vecuma bērnu attīstībā”, „Mazbērna tikumiskās audzināšanas procesa īpatnības”, „Bērna 

attieksmes veidošanās pret rotaĜlietām”, „Ăimenes audzinošais potenciāls” , „Pirmsskolas 

skolotāja funkcijas” , „Pirmsskolas izglītības iestādes pedagoăiskā personāla darbības saturs”, 

„Pirmsskolēna socializācijas īpatnības” u.c. 

Studiju procesā nozīmīga vieta ir spēlēm un konkursiem. Tiem studenti gatavojas 

savlaicīgi: iepazīstas ar spēles būtību, tās tēmu, uzdevumiem, noskaidro, kādas zināšanas , 

prasmes un iemaĦas viĦiem būs nepieciešamas mācību spēles laikā, t.i., teorētiskā līmenī norit 

studenta un mācības spēka sadarbības mērėu vienotības apzināšanās. Tiek analizēta studenta 

darbība, balstoties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem un savu darba pieredzi. Parasti tādas 

analīzes procesā uzmanība tiek vērsta uz skolotāja darbību, viĦa pozīcijas dialektiku, partneru 

mijiedarbību un mūsdienu bērna personības īpatnībām. Mācību spēks akcentē izvēlētas 

problēmas teorētiskās un praktiskās zināšanas, norāda konkrētu literatūru, kuras pārzināšana ir 

nepieciešama, tādējadi mudinot studentus garīgo vērtību apmaiĦai. Lekcijās un, sevišėi, 

seminārnodarbībās tiek piedāvāti situatīvi uzdevumi, saistīti ar tuvojošās spēles – konkursa 

saturu. Tas Ĝauj apgalvot, ka tāda studiju procesa ievirze nodrošina pedagogiem iegūto 

zinašanu, prasmju un iemaĦu reālu nozīmes apzināšanos, attīsta saskarsmes prasmes, veicina 

materiālu krāšanu darbam ar bērniem.  

Studentu pedagoăiskā prakse tiek organizēta Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Prakses apjoms ir 16 KP, kas sastāv no Iepazīstinošās prakses (2KP), Pētnieciskā prakses 

(6KP) un Pedagoăiskā prakses (8 KP). Prakses nolikumu skatīt 5.pielikumā  un vienošanos ar 

Rīgas pilsētas skoli valdi un pirmsskolas izglītības iestādēm skatīt 4. pielikumā.  
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1.8. Vērtēšanas sistēma un to formas 

 
Studentu mācību darbības kontroli, novērtējumu un uzskaitījumu docētāji veic ar 

dažādu formu un metožu palīdzību, piem., semināri, patstāvīgie darbi, kontroldarbi, praktiskās 

izstrādnes aizstāvēšana, problēmsituāciju risināšana, tests, metodisku materiālu portfolio, 

lietišėas spēles u.c.  Kursa apguves beigās tiek organizēts  iegūto zināšanu pārbaudījums. Tas 

parasti ir eksāmena formā. Šo pārbaudījumu īstenošanas metodes ir daudzveidīgas, piemēram: 

• eksāmens klasiskā formā. Šāda pārbaudījuma forma galvenokārt tiek izmantota I kursā 

studējot pedagoăijas un psiholoăijas priekšmetus. Tas sekmē studentu teorētisko zināšanu 

kvalitatīvāku pārbaudi un vājāk apgūto problēmu izzināšanu. 

• tests kā sekmju pārbaudes metode ir raksturīgs ar tādiem vērtēšanas kritērijiem kā 

objektivitāte un precizitāte. Tā izmantošana Ĝauj docētājam novērtēt cik daudz un kuras no 

kursā iegūtajām zināšanām studentam ir palikušas atmiĦā. 

• aptauja par konkrētu problēmu. Tas ir mērėtiecīgs, plānveidīgs zināšanu pārbaudes 

veids, kurā tiek ievērota individuālā pieeja, kas Ĝauj atklāt zināšanu līmeni un studentu 

viedokli par konkrēto problēmu; 

• rakstu darbs pieĜauj konkrētas problēmas sīku analīzi; 

• grupu darbs, radošais darbs, patstāvīgais darbs studentus rosina rīkoties brīvi, radoši, 

radīt labvēlīgu atmosfēru un atklāj pašnoteikšanās iespējas; 

• pašnovērt ēšana ir katras iepriekšminētās pārbaudījuma formas sastāvdaĜa, kura veicina 

prasīguma pret sevi, savstarpējo attiecību ar citiem, attieksmes pret sevi un citiem 

veidošanos.  

Šādas konkrēto zināšanu, prasmju un iemaĦu pārbaudes metodes attīsta paša studenta 

mācīšanās prasmju apguvi. 

Sakarā ar to, ka studenti patstāvīgi strādā vairākus gadus pirmsskolas izglītības 

iestādēs, pedagoăiskā prakses saturs un vērtēšana norit saskaĦā ar izstrādāto prakses 

nolikumu, kā arī: 

• pamatojoties uz vadītāja un metodiėa sniegto atsauksmi par studenta pedagoăisko darbu.  

• atskaiti par pedagoăiskās prakses uzdevumu veikšanu.  

Pedagoăiskās prakses vērtējuma kritēriji , ko sniedza pirmsskolas iestādes vadītājs 

un metodiėis: 

• metodiskais darbs; 

• sadarbība ar bērniem, vecākiem, kolēăiem; 
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• profesionālā atbilstība; 

• inovāciju apgūšana un izmantošana. 

Vērtēšana notiek pēc 3 līmeĦu sistēmas:  

• augsts; 

• vidējs; 

• zems. 

Kvalifik ācijas darbs tiek vērtēts pēc šādiem kritērijiem: 

• Problēmas formulējums un pētniecības kategorijas; 

• Pētījuma loăika un kvalitāte; 

• Prezentācija; 

• Atbildes uz jautājumiem; 

• Kopējais novērtējums aizstāvēšanās procesā; 

• Recenzenta vērtējums; 

• Zinātniskā vadītāja vērtējums.  

Kvalifik ācijas darbu tēmu izvēle ir demokrātiska, jo tiek Ħemtas vērā studentu 

profesionālās vajadzības un intereses.  

Valsts eksāmens tiek vērtēts pēc augstākajās mācību iestādēs studentu zināšanu, prasmju 

un iemaĦu novērtēšanai ieviestās 10 punktu sistēmas. SaskaĦā ar šīs sistēmas skaidrojumu 

tiek vērtēti Pirmsskolas izglītības pedagoga specialitātes studentu darba rezultāti. 

 

1.9. Studējošie: 

1.9.1. Studējošo skaits 

 
Studentu skaits 

pa studiju 
gadiem  

1.gadā 
imatrikulēto 

studentu skaits 1. 2. 

Kopā 
mācās 

t.sk. par 
maksu 

Absolventu 
skaits 

Eksmatrikulēto 
skaits (Atbirums) 

2001.g        
2002.g.  147  147 147 - - 
2003.g.  93 147 240 240 147 - 
2004.g.  216 95 311 309 93 2 
2005.g.  74 221 295 290 216 5 
2006.g.  163 74 237 236 74 1 
2007.g.  143 166 305 305 162 4 
2008.g.  117 143 260 260 - - 

 
Kopš studiju programmas realizācijas sākuma 2001. gada ir bijuši pieci izlaidumi. 

Kopā pirmsskolas izglītības pedagoga kvalifikāciju ieguva un diplomus saĦēma 692 studenti, 

2007./2008. mācību gadā programmā studē 260 studentu.  
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1.9.2. Studējošo un absolventu aptauju analīze (diagrammas) 

 
Lai noskaidrotu studiju programmas lietderību, katra mācību gada noslēguma posmā, 

tiek veikta visu studentu aptauja studiju procesa organizēšanas un saturiskai izvērtēšanai. 

Šādas aptaujas forma ir rakstiska, lai studentam būtu iespēja saglabāt anonimitāti. (skat. 

3.pielikumā)  

Diskusija atklāja, ka būtiskais programmas vērtējumā ir tas, ka piedāvātā studiju 

procesa struktūra, saturs, organizācija tika vērtēta kā atbilstoša (79%) vai daĜēji atbilstoša 

(21%). 

Vairāku gadu garumā iegūtās atbildes liecina, ka piedāvātā programma ir atbilstoša 

pirmsskolas izglītības pedagoga kvalifikācijas iegūšanai, tā sekmē praktisko darbību, sniedz 

pārliecību par ikdienā veicamo. Vērtējums „neatbilst” netika izteikts. 

Lai aptaujas rezultātu ticamības koeficients būtu augstāks izlases veidā (no katra kursa 

2-3 grupas), studenti tiek aptaujāti atkārtoti. 

Piem., lai noskaidrotu mācību spēku izvēlēto studiju metožu lietderīgumu, uzdevām 

studentiem jautājumu: „Kādas no pielietotajām metodēm, pēc Jūsu domām, stimulē studentus 

mācīties?” Atbildēs vadošā doma bija, ka tās metodes, kuras var pielietot ikdienas darbā. 

(piem., dažādu veidu rotaĜspēles, diskusijas, didaktiskā rotaĜspēle, mācību spēle ar strukturētu 

diskusiju, projekti u.c.) stimulē studentus mācīties. 

Klasiskā studiju forma – lekcija ir šī studentu kontingenta atbalstīta un vēlama (65%) 

un daĜēji – 20%. Atlikušie 15% studentu labprātāk pieĦem citas mācību darba formas. 

Dialogs arī ir iecienīta mācību darba forma, to pilnībā atbalsta 68%, daĜēji – 32% 

studentu. 

Ar studentiem arī mutiski, ikdienas darbā, tiek diskutēti jautājumi par mācību metožu 

lietderīgumu. 

Te visbiežāk izskanēja atbildes, uz iegūto zināšanu un prasmju pielietošanu praksē, 

sadarbību, rosina uz iniciatīvu un pat sacensību. 

Studējošo aptaujās datu apkopojums Ĝauj apgalvot, ka pastāv programmas mērėu 

un studentu mērėu kopība, kā arī reāla to īstenošana.  

Katru gadu pēc Valsts pārbaudījumu nokārtošanas absolventiem tiek piedāvāta 

anketas jautājumi: 

1. Vai Jūs apmierināja studijas? 

2. Vai mācību saturam  bija praktiska nozīme? 

3. Raksturojiet sadarbību un saskarsmi ar mācību spēkiem. 
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Daži piemēri no sniegtajām atbildēm: uz 1.jautājumu studijas „palīdz prognozēt savu 

praktisko darbu, ... sniedz plašas teorētiskās zināšanas par pirmsskolas vecuma bērnu attīstību, 

skolotāja darbību, tās veidiem, formām, paĦēmieniem, ... ievada pirmsskolas pedagoăijas 

vēsturē, ... savai praktiskai darba pieredzei Ĝauj rast teorētisku skaidrojumu, ... jauniegūtās 

teorētiskās zināšanas ir iespējams pārbaudīt praksē, ... veicina uz aktīvu sadarbību ar 

audzēkĦiem, kolēăiem, līdzcilvēkiem, ... veidojas aktīvas saskarsmes pieredze un kultūra, ... 

nepieciešamas savas darbības korekcijai, ... rosina pētīt audzēkni, ... uzkrājas pedagoăisku 

situāciju risinājuma varianti, ... attīstās interese un nepieciešamība radoši risināt sadzīviskus 

uzdevumus, ... palīdz noteikt un novērtēt savas darbības reālo līmeni, ... rosina apzināties 

pirmsskolas skolotāja funkciju būtību, uzdevumus un to realizācijas darbības veidus, ... palīdz 

skolotājam piepildīt mūžizglītības vajadzību, ...apgūt inovācijas profesionālā darbībā, utt.“ 

Aptauja Ĝauj secināt, ka studiju priekšmetu teorētiskais izklāsts 65% gadījumu atbilst 

pilnībā, bet 35% - daĜēji. Studenti Ĝoti augstu novērtēja mācību priekšmetu praktisko nozīmi, 

jo kā daĜēji derīgu informāciju uzrādīja tikai 4% aptaujāto, bet 96% - sniedza augstāko 

vērtējumu. Mācību vielas izklāstu kā pieejamu atzina 67%, daĜēji pieejamu 33% respondentu. 

Arī sadarbība ar mācību spēkiem (84%) un saskarsmes organizācija tiek vērtēta kā 

demokrātiski aktīva (86%) un attiecīgi 16% un 14% gadījumu studentus apmierina daĜēji. 

Mācību spēku kvalifikācija pilnībā apmierina 82% studējošo, daĜēji 18%. 

Piedāvātā praktizējošo pirmsskolas skolotāju sagatavošanās programma rosina uz tāda 

studiju procesa nodrošināšanu, kurā iespējams studentu kopīgs, radošs darbs ar mācību spēku, 

kur docētāji izprot šo sadarbības nozīmi, kur gan viena, gan otra puse apzinās kopējo mērėi 

savstarpējai studenta un mācību spēka sadarbībai, prot izvēlēties vispiemērotākos līdzekĜus 

mērėa sasniegšanai, tādā veidā nodrošinot studentu darba radošo raksturu, patstāvības 

attīstīšanu, nodarbību mikroklimatu. Bet pedagoăiskā prakse ir kā kopēju studentu un mācību 

spēku meklējumu rezultāts, veiksmīgas grūtību pārvarēšanas, studentu ticības apliecinājums 

saviem spēkiem. 

Saistība ar darba devējiem izpaužas ikdienas sadarbībā: 

o Ikgadējas tikšanās ar rajonu un pilsētu izglītības galvenajiem speciālistiem; 

o Līdzdalība metodiskajos semināros pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, 

metodiėiem; 

o Grupveida, individuālas konsultācijas pirmsskolas darbiniekiem; 

o Darba devēju iesaiste LU organizēto zinātnisko konferenču un semināru darbā; 

o Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, metodiėu un darbinieku studijas 

pedagoăijas maăistratūrā. 

No darba devēju puses: 
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o Līdzdalība nākamo studentu grupu veidošanā; 

o Konkrētas informācijas pieprasījums par studentu sekmēm; 

Atsaucība uz rosinājumu risināt studiju procesu veicinošus organizatoriskos jautājumus. 

 

1.9.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 
Viens no dominējošiem aspektiem studiju procesa pilnveidošanā ir mācību gada 

beigās studentiem piedāvātā iespēja novērtēt studiju kursu saturu, praktisko nozīmi, 

organizāciju, sadarbību ar mācību spēkiem un lūgums izteikt ieteikumus studiju procesa 

organizācijas pilnveidošanai un optimizēšanai. Aptaujas rezultāti tika izmantoti organizējot 

studiju procesu turpmāk. 

Visi docētāji tiek vērtēti atzinīgi. Studenti atzīmēja docētāju labvēlīgo attieksmi pret 

studentiem, dzīvesprieku, lielu atbildības sajūtu, ticību nākotnei un ierosmi studentu 

praktiskajā darbā. 100% respondenti atbildēja, ka studiju kursu saturs nedublējas. Vairāki 

respondenti atzīst, ka kursi papildina viens otru, piemēram: vispārīgā pedagoăija un 

pirmsskolas pedagoăija, pedagoăiskā doma Latvijā un tautas pedagoăija, saskarsmes 

psiholoăija un personības psiholoăija utt. 

Programmas detalizēti izstrādātais studiju plāns un katra mācību kursa programma 

atsevišėi nosaka ne tikai konkrētu zināšanu apjomu, bet arī tās realizēšanas līdzekĜus. Tas, ka 

studenti ir praktizējoši skolotāji, docētājam rada iespēju un nepieciešamību studiju procesu 

balstīt uz studentu praktisko darbu specialitātē, kopā pievēršoties tā analīzei. Mācību spēks 

vērtē ne tikai apgūtās studentu zināšanas, bet arī prasmi tās pielietot ikdienā. Savukārt, 

studentiem ir iespēja saskatīt mācību spēkā kolēăi, konsultantu un domubiedru. Šāda 

teorētisku jautājumu saistība ar dzīvi ir Ĝoti nozīmīga un mūsdienās aktuāla, kur gan viena, 

gan otra puse apzinās kopēju mērėi, prot izvēlēties vispiemērotākos līdzekĜus šī mērėa 

sasniegšanai. Tas arī rosināja organizēt izbraukuma seminārus un praktiskās nodarbības 

republikas pirmsskolas izglītības iestādēs: Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte” 

un „Sprīdītis”, Gulbenē „Saulīte”, Jēkabpilī „K āpēcītis”, Valmierā „Bit īte”, Liepājā 

„PasaciĦa”, Talsos „MadariĦa”, Rūjienā „V ārpiĦa”, Rēzeknē „DzīpariĦš”. Šādas aktivitātes 

veicina teorijas un prakses mijsakarību apgūšanu. Studenti gūst reālu palīdzību profesionālo 

jautājumu risināšanā, bet docētāji tiek rosināti studiju kursu pašanalīzei un pilnveidošanai.  

Vēl viens aspekts ir studentu pašpārvaldes izveidošana un reāla tās darbība. Katrai 

studentu grupai ir grupas vecākais, kurš cieši sadarbojas ar studiju metodiėiem un 

programmas direktoru. Arī „Pirmsskolas izglītības pedagogs”, „Pirmsskolas skolotājs”, 

„Pedagoăijas maăistra” studiju programmu bijušie studenti veic organizatorisku darbību 
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studiju procesa nodrošināšanā un ārpus studiju procesa jautājumu risināšanā, pildot starpnieka 

lomu starp LU un darba devēju – republikas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem.   

 

1.10. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls: 

1.10.1. Akadēmiskā personāla sastāvs: 

 
Programmas izpildi nodrošina 4 profesori, 5 asociētie profesori, 6 docenti, 5 lektori. 

LU docētāji strādā, galvenokārt, ar A daĜas studiju priekšmetiem, nodrošinot studiju 

akadēmiskās daĜas kvalitatīvu apgūšanu. Sociālo priekšmetu labākie docētāji tie pieaicināti arī 

no citām augstskolām. 

LU mācību spēku akadēmisko un zinātnisko kvalifikāciju nodrošina stažēšanās 

Eiropas universitātēs, regulāra piedalīšanās starptautiskajās konferencēs, darbs starptautiskos 

pētnieciskos projektos. 

Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 

Grāds, amats 
(ievēlēts LU) 

Ar doktora 
grādu (skaits) 

Ar maăistra 
grādu 

Citi (skaits) Kopā 

Profesori 3 - - 3 
Asociēti 
profesori 

4 - - 4 

Docenti 5 1 - 6 
Lektori - 8 - 8 
Asistenti - 1 - 1 
Kopā 12 10 - 22 
 

LU PPF docētāji strādā, galvenokārt, ar A daĜas priekšmetiem, nodrošinot studiju 

akadēmiskās daĜas kvalitatīvu apgūšanu. Speciālo priekšmetu docētāji, kuru slodze 

programmas ietvaros ir neliela, tiek pieaicināti no citām augstskolām, izvēloties kvalificētākos 

kā arī maăistri un doktoranti, praktizējoši pirmsskolas izglītības iestādēs.  

 
1.10.2. Studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskie virzieni 
un to rezultāti, projektu vadība 

 
Studiju procesu organizēšana pirmsskolas pedagoăijā: 

� Pirmsskolas skolotāju sagatvošanas programmu izstrāde („Pirmsskolas 

izglītības pedagogs”,  „Pirmsskolas skolotājs”, „Pedagoăijas maăistrs”, kurā ir 

apakšvirziens pirmsskolas pedagoăijā); 

� Izstrādāto „Pirmsskolas skolotājs” sagatavošanas programmu aprobācija 

starptautiskās skolotāju sagatvošanas asociācijas (ATEE) ikgadējās 
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konferencēs, kuru ietvaros jau četrus gadus darbojas pirmsskolas pedagoăijas 

sekcija; 

� Izstrādāts pirmsskolas pedagoăiskā procesa modelis, aprobēts 10 gadu garumā, 

LR visu reăionu pirmsskolas izglītības iestādēs; 

� Izveidota profesoru grupa pirmsskolas pedagoăijas apakšnozarē, lai:  

o saskaĦā ar sabiedrības prasībām, mērėtiecību un zinātniski korekti plānotu 

bērnu attīstības un audzināšanas problēmu teorētiskos risinājumus; 

o nodrošinātu saikni starp dažādām pedagoăijas apakšnozarēm; 

o piesaistītu jaunos zinātniekus – doktorantus pirmsskolas pedagaoăijas 

apakšnozarei.   

 

1.10.3. Akadēmiskā personāla atlase, atjaunošana, apmācība un attīstība 

 
Pirmsskolas pedagoăijas apakšnozare Latvijā, diemžēl, vēl atrodas attīstības stadijā. 

Mūsu republikas pedagoăijas zinātnieku vidū pēdējā laika periodā ar pirmsskolas pedagoăijas 

problēmām nodarbojas vai ir nodarbojušies tikai nedaudzi zinātnieki: profesore Dz. Meikšāne, 

profesore D. Lieăeniece, asociētā profesore R. I. KaĦepēja un profesore E. Černova. Līdz ar 

to pirmsskolas pedagoăija kā sistematizēta pedagoăijas apakšnozare vēl nav izveidota. 

LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātē un LU Latgales filiālē zinātniskais un 

praktiskais darbības lauks saistās ar pētījumiem profesionālajās un maăistratūras studiju 

programmās, ar doktorandu pētījumu piesaisti. Pašreiz LU Pedagoăijas doktorantūrā 

pirmsskolas problēmas pēta 9 doktorandi. Daži no viĦiem ir iesaistīti „Pirmsskolas izglītības 

pedagoga” programmas realizēšanā: L. Budaha, I. Aizporiete, A. Kucina lasa teorētiskos 

kursus, koordinē studentu pedagoăisko praksi.  

Lai aktualizētu pirmsskolas pedagoăijas vietu pedagoăijas zinātnē, doktorandi veic 

mērėtiecīgu darbu ar praktizējošiem pirmsskolas izglītības pedagogiem, metodiėiem, 

pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, maăistriem (piemēram, aktīvi iesaistās pirmsskolas 

izglītības iestāžu pieredzes propagandēšanā, publicējoties žurnālā „Pirmsskolas izglītība”, 

izdodot savus metodiskos materiālus:  

• N. Kondratjeva „Pirmsskolas izglītības iestādes un ăimenes sadarbības īpatnības” 

žurnāls „Pirmsskolas izglītība” Nr. 1, 2006 32-40. lpp. 

• Č. Celitāne „Otrās valodas apguve: metodes un paĦēmieni” Rīga, Pētergailis: 2007 

• B. Frīdenberga „Uzdevumi pirmsskolas vecuma bērniem: Tēma "Tuvākā apkārtne" / 

Rīga : Izglītības soĜi, 2005.  

• B. Frīdenberga „Vizuālā māksla pirmsskolā” Rīga: RaKa, 2003 
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• u.c.  

Izlases veidā maăistri tiek pieaicināti darbam Valsts eksāmenu komisijās, pedagoăisko prakšu 

izvērtēšanā, studentu citu aktivitāšu atbalstīšanā. 

 

1.11. Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums, norādot to uzdevumus 
konkrētās programmas īstenošanā 

 

 
Amata nosaukums Skaits Uzdevumi 
Studiju metodiėe 2 1. Kontrolē un uzskaita uzĦemto studentu darbu 

programmu izpildē, kārto ar studiju uzskaiti saistīto 
dokumentāciju: reăistrē un apkopo studiju sekmes, 
veic studiju karšu, aizpildīšanu, pārbauda un precizē 
ierakstus studiju grāmatiĦās. Savlaicīgi nodod 
dokumentāciju arhīvā, glabā studiju grāmatiĦas. 
2. Pēc papildus norādījuma: 

•   sagatavo informāciju par studiju grafiku, 
izmaiĦām tajā un informē studentus un mācību 
spēkus; 
•   noteiktajās dienās atbildes uz telefona 
zvaniem, studentu pieĦemšana. 

3. Sagatavo un iesniedz studentu personīgajās lietās 
glabājamos dokumentus Studentu servisa centrā.  
4. Sagatavo diplomu pielikumus. 

5. Nodrošina mācību spēkus ar pārbaudījumu 
protokoliem, ievada atzīmes LUISā. 

 

 

1.12. Struktūrvienību (katedru, nodaĜu, laboratoriju, institūtu u.c.) 
uzskaitījums, norādot to  uzdevumus konkrētās programmas īstenošanā 

 

 
Struktūrvienība Uzdevumi 

Latvijas Universitātes Pedagoăijas un 
psiholoăijas fakultātes Pedagoăijas nodaĜa 
 
Latgales Universitātes Latgales filiāle 

1. Sagatavo informāciju LF mājas lapai, 
atbild par tās savlaicīgu izvietojumu, maiĦu, 
kā arī aktuālu informāciju studentiem. 
2. Citi vienreizēji pienākumi, kas ir saistīti ar 
LF dažāda rakstura aktivitāšu organizēšanu.  
3. Sarakstes (latviešu, krievu, angĜu vai.) ar 
citām LU struktūrvienībām, ārējām 
institūcijām veikšana saskaĦā ar LF 
direktores un programmu direktoru 
norādījumiem. 
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1.13. Ārējie sakari: 

 

1.13.1. Sadarbība ar darba devējiem 

 
Programmas "Pirmsskolas skolotājs" realizācijas gaitā pastāvīgi tiek uzturēti sakari ar 

darba devējiem: LR Izglītības un Zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departamentu, 

pirmsskolas izglītības iestādēm Latvijas reăionos. Šo sadarbību veicina gan tas, ka praktiski 

visi studējošie ir strādājošie pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi, gan arī pedagoăiskās 

prakses organizācijas nepieciešamība studiju procesā. Pedagoăiskās prakses organizācijā tiek 

iesaistīti bērnudārza vadītāji un metodiėi, kas prakses noslēgumā sniedz studenta prakses 

vērtējumu. Pedagoăiskās prakses vērtējuma kritēriji, ko sniedza pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītājs un metodiėis: 

• metodiskais darbs; 

• sadarbība ar bērniem, vecākiem, kolēăiem; 

• profesionālā atbilstība; 

• inovāciju apgūšana un izmantošana. 

 

1.14. Studiju programmas attīstības plāns (akadēmiskās darbības, 
finansējuma un infrastruktūras, personāla attīstība) 

 
Balstoties uz programmas „Pirmsskolas izglītības pedagogs” realizēšanas pieredzi un 

Ħemot vērā sagaidāmās izmaiĦas  studentu sastāvā (studiju programmā sāk studēt studenti pēc 

vidusskolas beiogšanas bez darba pieredzes), pilnveidot studiju programmu  „Pirmsskolas 

izglītības pedagogs”, saskaĦā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumiem par 

pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un tā grozījumiem (Rīga, 

2007.gada 29. maija Noteikumi Nr. 341), pārstrukturējot tās saturu. Tas ir panākams, turpinot 

studiju kursu iekšējo integrēšanu, pilnveidojot uz pētniecību balstītas studijas, kas vienlaicīgi 

integrē teoriju un praksi, kā arī mērėtiecīgāk pakārtojot studiju kursus profesionālā bakalara 

izglītībā studiju programmai „Pirmsskolas skolotājs”. 

Izmantojot pieaugošās informācijas tehnoloăiju iespējas, gatavot studiju apgādi ar e-

kursiem. 

Nodrošinot studentiem iespēju izmantot Latgales reăionālās bibliotēkas fondu, ASV 

Info centra bāzi, papildinot LU LF metodiskā kabineta materiālus.  

Turpināt studiju programmas moduĜu iekšējo integrētību savstarpēji saskaĦojot studiju 

kursu saturu. 
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1.15. Studiju programmas SVID analīze 

 
Stiprās puses: 

• programmas pilnveide tiek virzīta uz studentu praktisko iemaĦu pakārtošanu 

jaunākajām teorētiskām atziĦām un mācību pēctecības nodrošinājumu 

(Programmas „Pirmsskolas izglītības pedagogs” kursi ir pakārtoti profesionālā 

bakalaura studiju programmai „Pirmsskolas skolotājs”, piemēram: Speciālā 

pedagoăija I tiek iegūta pirmā līmeĦa programmā, kas ir atbilstošs kvalifikācijai 

„Pirmsskolas izglītības pedagogs” un Ĝauj pilnvērtīgi turpināt šī kursa apgūšanu 

2.līmeĦa programmā „Pirmsskolas skolotājs”); 

• studentu lielais skaits ir kā apliecinājums studiju programmas lietderībai; 

• programmas pastāvēšanas laikā arī metodiku priekšmetu docētāji tika sagatavoti 

no Latvijas Universitātes Pedagoăijas doktorantu vidus.  

Vājās puses: 

• valsts nostājas nenoteiktība prasībās skolotāja izglītībai. 

Iespējas: 

• izstrādāt jaunus un papildināt jau esošos studiju kursus saskaĦā ar studentu 

pieprasījumu; 

• motivēt studentus turpināt  iegūt otrā līmeĦa augstāko izglītību. 

Draudi: 

• pārlieku augstā (maksa augstāka nekā otrā līmeĦa profesionālajai izglītībai) studiju 

maksa apdraud mācību iestādes – LU izvēli. 
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2. Studiju programmas izmaksu aprēėins 
 

Izmaksu aprēėināšana programmai Ekonomikas maăistrs 
Nr. Parametra nosaukums Rin 

das 
Nr. 

Aprēėina formula Aprēėināt
ais 
lielums 

I Tiešās studiju programmas izmaksas    
 Viena pasniedzēja darba algas fonda aprēėins vienam studentam 

gadā 
   

 Amats Pasniedzēja 
vidējā darba 
alga mēnesī 

Pasniedzēju īpatsvars 
studiju programmas 
nodrošināšanai 

   

 profesors LVL983.00 13% 1 D1=A1*B1 127.79 
 Asociētais 

profesors 
 
LVL786.00 

 
18% 

 
2 

 
D2=A2*B2 

141.48 

 docents LVL 629.00 27% 3 D3=A3*B3 169.83 
 Lektors LVL 504.00 37% 4 D4=A4*B4 186.48 
 Asistents LVL 320.00 5% 5 D5=A5*B5 16.00 
 Pasniedzēja vidējā alga gadā, LVL 6 D6=(D1+D2+D3+D4+D5)*12 7698.96 
 Vidējais studentu skaits uz 1 pasniedzēju 7 X 14 
 Pasniedzēja darba alga uz 1 studentu gadā, LVL 8 D8= D6/D7 549.93 
 Pārējo darbinieku skaits uz 1 pasniedzēju (neskaitot saimniecības 

personālu) 
9 X 1.5 

 Pasniedzēju un pārējo darbinieku algu fonda attiecība stud. progr. 10 X 2.00 
 Pārējo darbinieku darba alga uz 1 studentu gadā, LVL 11 D11=D8*D9/ 

D10 
412.44 

N1 Darba algas fonds uz vienu studentu gadā, LVL 12 D12=D8+D11 962.37 
N2 Darba devēja sociālie maksājumi uz 1 studentu gadā (24,09%), LVL  

13 
D13=D12*0,2409 231.83 

N3 Komandējumu un dienesta braucienu izmaksas uz 1 studentu gadā, 
LVL 

14 X 2.00 

 Pasta un citu  pakalpojumu izmaksas gadā 1 studentu, LVL 15 X 1.00 
 Citi pakalpojumi (kopēšana, tipogrāfija, fax u.c.), LVL 16 X 5.00 
N4 Pakalpojumu apmaksa kopā 17 D17=D15+D16 6.00 
 Mācību līdzekĜu un materiālu iegāde vienam studentam gadā, LVL 18 X 5.00 
 Kancelejas preces un cits mazvērtīgais inventārs 19 X 3.00 
N5 Materiāli un mazvērtīgā inventāra iegāde uz 1 studentu gadā 20 D20=D18+D19 8.00 
 Mācību grāmatas uz 1 studentu gadā, LVL 21 X 3.00 
 Grāmatu kalpošanas laiks gados 22 X 7 
 1 grāmatas cena, LVL 23 X 3.00 
 Grāmatu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā, LVL 24 D24=D21*D23/D22 1.29 
 Žurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā 25 X 1.00 
N6 Grāmatas un žurnālu iegādes izmaksas uz 1 studentu gadā 26 D26=D24+D25 2.29 
 Sportam uz 1 studentu gadā, LVL 27 X 0.00 
 Pašdarbībai uz 1 studentu gadā, LVL 28 X 0.00 
N7 Studentu sociālajam nodrošinājumam 1 studentu gadā 29 D29=D27+D28 0.00 
 Iekārtu iegāde uz 1 studentu gadā, LVL 30 X 10.00 
 Investīcijas iekārtu modernizēšanai – 20% no inventāra izmaksām 31 X 0.20 
 Izmaksas iekārtu modernizēšanai, LVL 32 D32=D30*D31 2.00 
N8 Iekārtu iegādes un modernizēšanas izmaksas uz 1 studentu gadā, 

LVL 
33 D33=D30+D32 12.00 

Kopā tiešās izmaksas uz 1 studentu gadā – summa no N1 līdz N8, LVL 34 D34=D12+D13+D14+ 
D17+D20+D26+D33 

1252.58 

II Netiešās studiju programmas izmaksas    
 
 
 
 
 
N9 

Izdevumi LU darbības nodrošināšanai: Lu bibliotēkai, zemes 
nodoklis, telpu noma, īre, ēku ekspluatācijas izdevumi, telefona 
abonēšanas un pakalpojumu izmaksas, komunālie pakalpojumi, 
tekošais remonts, īpašās programmas u.c. uz 1 nosacīto studentu 
gadā (42,85%), LVL 

 
 
 
 
 

35 

 
 
 
 
 

D35=D34*0,30 

528.77 

Pavisam kopā viena studējošā studiju izmaksas gadā, LVL 36  1753.26 

 
Dekāns    

       /Andris Kangro/ 
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3. STUDIJU PLĀNS 
 
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Pirmsskolas izglītības pedagogs” forma Pilna laika studijas 4 semestri 
                                                                (programmas nosaukums)                                                                                                                                                                                      (pilna/nepilna laika)         (studiju ilgums) 

 
1.gads 2.gads Nr. 

p.k. 
Kursa nosaukums DaĜa Kursa kods 

Kredīt-
punkti 1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 

Pārbaudes 
veids 

 

  
 Obligātā daĜa (A) A  20 6 4 6 4   
 Vispārizgl ītojošie studiju kursi          

1. Dzimtās valodas kultūras pamati A Peda1048 2 2    Eksāmens Mag.ped., lekt. A.Kucina 
2. Pedagoăiskā pētījuma process un metodes I A Peda1053 2  2   Eksāmens Dr. ped., asoc.prof. A. 

Lasmanis 
3. Pedagoăiskā pētījuma process un metodes II A Peda2094 2   2  Eksāmens Dr.ped., asoc.prof. A.Lasmanis 
4. Praktiskā svešvaloda A  4     Eksāmens Dr.ped.,docente M.Dirba 
 Praktiskā svešvaloda (AngĜu valoda I) A Valo1959  2    Eksāmens Dr.ped.,docente M.Dirba 
 Praktiskā svešvaloda (Vācu valoda I) A Valo1208  2    Eksāmens Dr.philol., docente K.Kanča 
 Praktiskā svešvaloda (AngĜu valoda II) A Valo2378   2   Eksāmens Dr.ped.,docente M.Dirba 
 Praktiskā svešvaloda (Vācu valoda II) A Valo1284   2   Eksāmens Dr.philol., docente K.Kanča 

5. Saskarsmes psiholoăija  A Psih2046 2    2 Eksāmens Dr.psych., asoc.prof. L.Rutka 
6. Izglītības vide A SDSK2082 2    2 Eksāmens Dr.habil.ped., profesore 

I.Žogla 
 UzĦēmējdarb ības profesionālo kompetenču 

darbības veidošana  
         

7. Izglītības sistēma un iestādes A Peda1064 2 2    Eksāmens Dr.paed., prof. R.I. KaĦepēja 
8. Kvalitātes vadība pirmsskolas izglītības iestādē A Peda2085 2    2  Eksāmens Mag.pead., vieslektors M. 

KaĦepējs 
9. Projektu izstrāde un vadība A Peda2086 2   2  Eksāmens Mag.pead., vieslektors M. 

KaĦepējs 
 Obligātā izvēles daĜa (B)   36 12 10 6 8   
 Nozares teorētiskie pamatkursi          

1. Bērnu anatomija un fizioloăija B Medi1207 2 2    Eksāmens Dr.biol.,docente I.Kraukle 
2. Audzināšanas teorija un metodika   B Peda1061 2 2    Eksāmens Mag.ped., lekt. A.Kucina 
3. Pirmsskolas vecuma bērnu pediatrija un 

higiēna 
B Medi2190 2 2    Eksāmens Dr.biol.,docente I.Kraukle 

4. Bērna sensorā attīstība B Peda1039 2  2   Eksāmens Mag.ped., vieslektore 
L.Budaha 

5.  Pirmsskolas un sākumskolas pedagoăija I B Peda1047 2 2    Eksāmens Dr.paed., prof. R.I. KaĦepēja 
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6. Speciālā pedagoăija I B Peda1055 2    2 Eksāmens Dr.ped., docente R.Vīgante 
 Nozares profesionālās specializācijas kursi           

1. Adaptācijas process pirmsskolā B Peda1043 2   2  Eksāmens Mag.ped., asistente L.ĀboltiĦa 
2. Dabaszinību pamati pirmsskolā B Peda2087 2  2   Eksāmens Mag.ped., vieslektore 

A.KrūmiĦa 
3. Dzimtās valodas kultūras pamati un mācīšanas 

metodika 
B Peda1065 2 2    Eksāmens Dr.paed., prof. R.I. KaĦepēja 

4. Fiziskās audzināšanas teorija un metodika I B SpoZ1001 2  2   Eksāmens sporta izglītības doktors, 
Asoc.prof. J. Melbārdis 

5. Mākslas pedagoăija un tēlotājmākslas pamati   B Peda1066 2   2  Eksāmens Mag.paed., vieslektore I. Boša 
6. Matemātisko priekšstatu veidošana B Peda1059 2 2    Eksāmens Dr.ped., asoc.prof. 

R.Andersone 
7. Mūzikas pedagoăija un muzikālās 

audzināšanas metodika I 
B Peda1045 2  2   Eksāmens Mag.paed., vieslektore L. 

Lasmane 
8. Pirmsskolas un sākumskolas pedagoăija II B Peda2071 2    2 Eksāmens Dr.paed., prof. R.I. KaĦepēja 
9. Rokdarbu teorija un metodika I B Peda1044 2    2 Eksāmens Mag.ped., vieslektore 

I.Aizporiete 
10. Sociālo prasmju apguve  B PedaP619 2  2   Eksāmens Dr.ped., asoc.prof. 

R.Andersone 
11. Bērnu literatūra un tās mācīšanas metodika B Peda1540 2   2  Eksāmens Mag.ped., lekt. A.Kucina 
12. Pedagoăiskā doma Latvijā un tautas 

pedagoăija 
B Peda1289 2   2  Eksāmens Dr.ped., profesore A.Krūze 

13. Personības psiholoăija B Psih1182 2    2 Eksāmens Mag.psych., docents V.OzoliĦš 
14. Ăimenes pedagoăija B PedaP689 2    2 Eksāmens Dr.ped., docente M.Dirba 
15. Izglītības socioloăija B Peda5544 2    2 Eksāmens Dr.phil.,docente L. Apsīte 

 Prakse   16 2 6 8 0   
1. Iepazīstinošā prakse A Peda2555 2 2    Prakse Mag.ped., Ē. Vugule 
2. Pētnieciskā prakse A PedaP690 6  6   Prakse Mag.ped., Ē. Vugule 
3. Pedagoăiskā prakse I A PedaP104  8   8  Prakse Mag.ped., Ē. Vugule 
 Valsts pārbaudījums   8    8   

1. Kvalifikācijas darbs un valsts eksāmens A Peda4033 8    8 Eksāmens Dr.paed., prof. R.I. KaĦepēja 
Dr.ped., profesore A.Krūze 

   KOPĀ: 80 20 20 20 20   
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Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Pirmsskolas izglītības pedagogs” forma Nepilna laika studijas 5 semestri 
                                                                (programmas nosaukums)                                                                                                                                                                                      (pilna/nepilna laika)         (studiju ilgums) 

 
1.gads 2.gads  Nr. 

p.k. 
Kursa nosaukums DaĜa Kursa kods 

Kredīt-
punkti 1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 

Pārbaudes 
veids 

 

 Obligātā daĜa (A)   20 4 6 4 4 2   
 Vispārizgl ītojošie studiju kursi           

1. Dzimtās valodas kultūras pamati A Peda1048 2 2     Eksāmens Mag.ped., lekt. A.Kucina 
2. Pedagoăiskā pētījuma process un 

metodes I 
A Peda1053 2  2    Eksāmens Dr. ped., asoc. prof 

A.Lasmanis 
3. Pedagoăiskā pētījuma process un 

metodes II 
A Peda2094 2   2   Eksāmens Dr.ped., asoc.prof. A.Lasmanis 

4. Praktiskā svešvaloda A  4      Eksāmens  
 Praktiskā svešvaloda (AngĜu valoda I) A Valo1959   2    Eksāmens Dr.ped., docente M.Dirba 
 Praktiskā svešvaloda (Vācu valoda I) A Valo 1208   2    Eksāmens Dr.philol., docente K.Kanča 
 Praktiskā svešvaloda (AngĜu valoda II) A Valo2378    2   Eksāmens Dr.ped., docente M.Dirba 
 Praktiskā svešvaloda (Vācu valoda II) A Valo1284    2   Eksāmens Dr.philol., docente K.Kanča 

5. Saskarsmes psiholoăija  A Psih2046 2 2     Eksāmens Dr.psych., asoc.prof. L.Rutka 
6. Izglītības vide A SDSK2082 2     2 Eksāmens Dr.habil.ped., profesore I.Žogla 
 UzĦēmējdarb ības profesionālo 

kompetenču darbības veidošana  
          

7. Izglītības sistēma un iestādes A Peda1064 2  2    Eksāmens Dr.paed., prof. R.I. KaĦepēja 
8. Kvalitātes vadība pirmsskolas izglītības 

iestādē 
A Peda2085 2    2  Eksāmens Mag.pead., vieslektors M. 

KaĦepējs 
9. Projektu izstrāde un vadība A Peda2086 2    2  Eksāmens Mag.pead., vieslektors M. 

KaĦepējs 
 Obligātā izvēles daĜa (B)   36 10 4 12 6 4   
 Nozares teorētiskie pamatkursi           

1. Bērnu anatomija un fizioloăija B Medi1207 2 2     Eksāmens Dr.biol., docente I.Kraukle 
2. Audzināšanas teorija un metodika   B Peda1061 2 2     Eksāmens Mag.ped., lekt. A.Kucina 
3. Pirmsskolas vecuma bērnu pediatrija un 

higiēna 
B Medi2190 2  2    Eksāmens Dr.biol., docente I.Kraukle 

4. Bērna sensorā attīstība B Peda1039 2   2   Eksāmens Mag.ped., vieslektore 
L.Budaha 

5.  Pirmsskolas un sākumskolas pedagoăija 
I 

B Peda1047 2 2     Eksāmens Dr.paed., prof. R.I. KaĦepēja 

6. Speciālā pedagoăija I B Peda1055 2     2 Eksāmens Dr.ped., docente R.Vīgante 
 Nozares profesionālās specializācijas           
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kursi  
1. Adaptācijas process pirmsskolā B Peda1043 2   2   Eksāmens Mag.ped., asistente L.ĀboltiĦa 
2. Dabaszinību pamati pirmsskolā B Peda2087 2    2  Eksāmens Mag.ped., vieslektore 

A.KrūmiĦa 
3. Dzimtās valodas kultūras pamati un 

mācīšanas metodika 
B Peda1065 2   2   Eksāmens Dr.paed., prof. R.I. KaĦepēja 

4. Fiziskās audzināšanas teorija un 
metodika I 

B SpoZ1001 2 2     Eksāmens sporta izglītības doktors, 
Asoc.prof. J. Melbārdis 

5. Mākslas pedagoăija un tēlotājmākslas 
pamati 

B Peda1066 2   2   Eksāmens Mag.paed., vieslektore I. Boša 

6. Matemātisko priekšstatu veidošana B Peda1059 2  2    Eksāmens Dr.ped., asoc.prof. 
R.Andersone 

7. Mūzikas pedagoăija un muzikālās 
audzināšanas metodika I 

B Peda1045 2   2   Eksāmens Mag.paed., vieslektore L. 
Lasmane  

8. Pirmsskolas un sākumskolas pedagoăija 
II 

B Peda2071 2     2 Eksāmens Dr.paed., prof. R.I. KaĦepēja 

9. Rokdarbu teorija un metodika I B Peda1044 2    2  Eksāmens Mag.ped., vieslektore 
I.Aizporiete 

10. Sociālo prasmju apguve  B PedaP619 2 2      Dr.ped., asoc.prof. 
R.Andersone 

11. Bērnu literatūra un tās mācīšanas 
metodika 

B Peda1540 2   2   Eksāmens Mag.ped., lekt. A.Kucina 

12. Pedagoăiskā doma Latvijā un tautas 
pedagoăija 

B Peda1289 2   2   Eksāmens Dr.ped., profesore A.Krūze 

13. Personības psiholoăija B Psih1182 2    2  Eksāmens Mag.psych., docents V.OzoliĦš 
14. Ăimenes pedagoăija B PedaP689 2    2   Dr.ped.,docente M.Dirba 
15. Izglītības socioloăija B Peda5544 2    2  Eksāmens Dr.phil.,docente L. Apsīte 

 Prakse   16 2 6 0 8 0   
1. Iepazīstinošā prakse A Peda2555 2 2     Prakse Mag.ped., Ē. Vugule 
2. Pētnieciskā prakse A PedaP690 6  6    Prakse Mag.ped., Ē. Vugule 
3. Pedagoăiskā prakse I A PedaP104  8    8  Prakse Mag.ped., Ē. Vugule 
 Valsts pārbaudījums   8     8   

1. Kvalifikācijas darbs un valsts eksāmens A Peda4033 8     8 Eksāmens Dr.paed., prof. R.I. KaĦepēja 
Dr.ped., profesore A.Krūze 

   KOPĀ: 80 16 16 16 18 14   
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Kursa nosaukums Dzimtās valodas kultūras pamati* 

Kursa kods Peda1048 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju stundu skaits 12 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 20 

Kursa apstiprinājuma datums 04.01.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Pedagoğijas doktors prof. Ruta Ināra KaĦepēja 

Kursa anotācija 

Studiju kursa laikā studenti iegūst zināšanas par jēdziena „kultūra ”daudzpusīgo saturu, par 
vārdu krājuma nozīmību kultūras cilvēka attīstībā,par valodas stiliem, apgūst latviešu valodas 
fonētiku atbilstoši fonēmu izrunas prasībām valodā, apgūst pareizrunas noteikumus. Līdz ar 
teorētiskajām zināšanām tiks iegūtas prasmes veidot vingrinājumu sistēmas artikulācijas 
aparāta attīstīšanā pirmsskolas posmā, kā arī vingrinājumu sistēmas fonēmu precīzai 
artikulācijai un saklausīšanai ( fonemātiskās dzirdes attīstīšanai).  

  

Rezultāti 

Studenti iegūs gnozeoloăiskās, praktiskās un konstruktīvās prasmes.  
Sekmīga kursa apguve dod iespēju padziĜināti apgūt specifiskas runas darbības veicināšanas 
metodes un paĦēmienus speckursos un maăistrantūrā .  

  

Kursu apraksts-plāns 

1. Kultūra, valodas kultūra, skolotāja valoda – nozīmīgs faktors pirmsskolas vecuma bērnu 
valodas kultūras attīstīšanā. 2  
2. Runa, runas veidi, valodas stili 6  
3. Vārdu krājuma jēdziens, vārdu krājums. 6  
4. Artikulācijas jēdziens, 2  
5. Artikulācijas aparāta vingrināšana – priekšnoteikums precīzai fonēmu artikulācijai 8  
6. Monoftongu un diftongu artikulēšanas īpatnības .Vingrinājumi pirmsskolā. 2  
7. Konsonantu artikulēšanas īpatnības. Vingrinājumi pirmsskolā. 2  
8. Fonēmu pozicionālās un vēsturiskās pārmaiĦas. 2  
9. Ortoēpija. Runas vides ietekme. 2 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums – 50%,semināru apmeklējums – obligāts + praktiskie darbi (50%),  
Pārbaudījums – tests un praktisks uzdevums vai praktiskās individuālās izstrādnes 
aizstāvēšana  
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Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Alekse I. Runātprasme. RaKa, 2003.  
2. Boša R. Bērnu runas aktivizēšana bērnudārzā. Mācību apgāds NT. 1999  
3. Children learning Language.London, 1997  
4. Dzintere D., Boša R. RotaĜspēles ,. Rīga, 1997  
5. Grīsle R. Spēkildze. Antava, 2005.  
  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Rūėe-DraviĦa.V. No pieciem mēnešiem līdz pieciem gadiem. Stokholma, 1998.  
2. The Cambridge encyclopedia of Language. 1997.  
3. KaĦepēja R. Es gribu iet skolā. Rīga 2003.  
4. KaĦepēja R. Sarunāsimies, sadarbosimies. Rīga 2003.  
5. KĜaviĦa S. Valodas daba. Rīga1997.  
6. Laua A. Latviešu literārās valodas fonētika. Zvaigzne, Rīga 1987.  
7. Markus D. Bērna valoda no pirmā kliedziena līdz pasakai. Rīga 2003  
8. Markus D. Bērns runā kultūras pasaulē.Rīga, 2007  
9. Metodiskie ieteikumi latviešu valodas apguvei. Liepāja, 2006  
10. MendziĦa Dz. Vārds. Doma. Runa.Rīga, 2004  
11. MiltiĦa I. SkaĦu izrunas traucējumi. RaKa 2005.  
12. Pirmsskolas izglītības programma. Rīga,1998.  
13. Romane A. Latviešu valodas rokasgrāmata. Zvaigzne ABC 2000.  
14. Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. – R..:1995.  
15. Tūbele S. Skolēna runas attīstības vērtēšana. RaKa 2002  
16. Teaching young children.London. 1999  
17. Valodas prakse:vērojumi un ieteikumi.Rīga, 2005  
18. Vigotskis ě Domāšana un runa. Rīga 2002.  
19. Wood D. How children think and learn.Great Britain, 1998  
20. Ушакова О. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. 
Москва, 2004 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Pirmsskolas izglītība. 1998.-2007.  
2. Skolotājs.1999.-2007  
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Kursa nosaukums 
Pedagoăiskā pētījuma process un 
metodes I 

Kursa kods Peda1053 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16 

Kursa apstiprinājuma datums 24.01.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Ekonomikas un vadības fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Pedagoğijas doktors asoc.prof. Aivars Lasmanis 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērėis – apgūt pētījuma kategorijas, to savstarpējo loăiku pedagoăijā. Kursa 
laikā students tiek iepazīstināts ar pedagoăijas zinātni, pedagoăijas metodoloăiju, pētījuma 
pamatkategorijām, to savstarpējo loăiku pedagoăijā, pētnieciskā procesa galvenajām 
komponentēm. 

  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par pedagoăijas zinātni, pedagoăijas 
metodoloăiju, pētījuma pamatkategorijām, to savstarpējo loăiku pedagoăijā, pētnieciskā 
procesa galvenajām komponentēm.  
Studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt pētījuma kategorijas pedagoăijā, pētījuma kategoriju 
savstarpējo loăiku.  
Sekmīga kursa apguve dod iespēju turpināt apgūt studiju kursu „Pedagoăiskā pētījuma 
process un metodes-I”, kurā tiek padziĜināti apgūts pētnieciskais process pirmsskolas 
pedagoăijā..  

  

Kursu apraksts-plāns 

1. Pedagoăijas zinātne un pedagoăijas metodoloăija 4  
2. Pētniecība pedagoăijā 2  
3. Dažas teorijas un metodoloăijas problēmas pētniecībā pedagoăijā 2  
4. Pētījuma kategorijas pedagoăijā 3  
5. Pētījuma kategoriju savstarpējā loăika pedagoăijā 3  
6. Pedagoăijas priekšmets. Sociālā fakta un statistiskā fakta jēdziens pedagoăijas zinātnē 2  
7. Procedūras, metodes, metodikas un metodoloăijas jēdzieni pētniecībā pedagoăijā 2  
8. Pētāmā priekšmeta kritēriji, pazīmes, rādītāji, konstrukti pedagoăijā: mainīgie lielumi 2  
9. Kultūrvide. Izlases veidošanas pamatprincipi 4  
10. Ticamība un validitāte pedagoăijas zinātnē 3  
11. Pētījuma metodika pedagoăijā – pētījuma procedūru un metožu kopums 3  
12. Pētnieciskais process pedagoăijā 2  
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Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1)lekciju apmeklējums nav obligāts, šim nolūkam kalpo LU PPF MOODLE serverī izliktais 
e-kursa materiāls (Lasmanis A. (2007) Pedagoăija: zinātne, metodoloăija, pētniecība (studiju 
materiāls), pieejams katram studentam individuāli ar autorizāciju LU PPF MOODLE serverī 
(URL: http://www.eduinf.lu.lv/moodle/);  
2)semināru apmeklējums – obligāts + 2 starppārbaudījumi + studenta veiktais patstāvīgais 
darbs semestra laikā (50%);  
3)kursa pārbaudījums – eksāmens (50%).  

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Albrehta, Dz. (1998) Pētīšanas metodes pedagoăijā. Rīga: ”Mācību grāmata”, 104 lpp.  
2. Geske A., Grīnfelds A., (2006) Izglītības pētniecība / Rīga: LU Akadēmiskais apgāds  
3. Jurgena, I. (2001) Vispārīgā pedagoăija. Rīga: SIA ”Izglītības soĜi”, 131 lpp.  
4. Lasmanis A. (2007) Pedagoăija: zinātne, metodoloăija, pētniecība (studiju materiāls), 
pieejams katram studentam individuāli ar autorizāciju LU PPF MOODLE serverī (URL: 
http://www.eduinf.lu.lv/moodle/) 
 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Forands I. (2006) Projekta menedžments / Ilgvars Forands. – Rīga : Latvijas Izglītības 
fonds, - 258, [5] lpp. : tab., sh., diagr. – Bibliogr.: [261.-262.] lpp. ISBN 9984955819  
2. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: 
RaKa, 2004. 178 lpp.  
3. Lasmanis A, Kangro I., (2004) Faktoru analīze, Rīga: Izglītības soĜi, 56 lpp., ISBN 
9984712583  
4. Lasmanis A. (1999) Pedagoăijas un psiholoăijas pētījumu plānošana un norise (Trešais, 
papildinātais un pārstrādātais izdevums) // Rīga, „Mācību apgāds NT”, ISBN-9984-617-44-0, 
50 lpp  
5. Lasmanis A. (2002) Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoăijas un 
psiholoăijas pētījumos” (1.grāmata) // Rīgā, „Izglītības soĜi”, ISBN 9984-617-58-0, 236 lpp 
  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Britannica Online. URL: http://search.eb.com (LU abonētā datu bāze)  
2. Categories of Research Income; 
URL:http://www.monash.edu.au/research/academics/funding/definition-income-
categories.html  
3. Categories of Research that May Be Reviewed by the Institutional Review Board (IRB) 
Through an Expedited Review; URL: http://ohsr.od.nih.gov/mpa/45cfr46_fr8392.html  
4. Categories of Research; URL: http://www.cgu.edu/pages/1730.asp  
5. Definition and Classification of Research and Research Income; URL: 
http://www.jcu.edu.au/research/rqf/rqia/resinccat.html  
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Kursa nosaukums 
Pedagoăiskā pētījuma process un 
metodes II 

Kursa kods Peda2094 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16 

Kursa apstiprinājuma datums 24.01.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Pedagoğijas doktors asoc.prof. Aivars Lasmanis 

Priekšzināšanas 

Peda1053, Pedagoăiskā pētījuma process un metodes I 

 
Kursa anotācija 

Studiju kursa mērėis – apgūt pētniecisko procesu pedagoăijā. Kursa laikā students tiek 
iepazīstināts ar pētnieciskā procesa galvenajām komponentēm un pētniecisko procesu 
pedagoăijā. 

  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par pētnieciskā procesa galvenajām 
komponentēm un pētniecisko procesu pedagoăijā.  
Studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt pētnieciskā procesa galvenās komponentes un 
pētniecisko procesu pedagoăijā.  
Sekmīga kursa apguve dod iespēju patstāvīgi veikt pētījumu pedagoăijā.  

  

Kursu apraksts-plāns 

1. Pētnieciskā procesa galvenās komponentes pedagoăijā 2  
2. Kvalitatīvs pētījums pedagoăijā 3  
3. Kvantitatīvs pētījums pedagoăijā 3  
4. Pētījuma metodiku veidi pedagoăijā 2  
5. Pētīšanas stratēăijas, operāciju saturs un pēctecība pedagoăijas bakalaura darbā 8  
6. Kombinētās („Mix”) metodes pētniecībā pedagoăijā 2  
7. Triangulācija pētniecībā pedagoăijā 2  
8. Pētnieciskais process, tā organizācija pedagoăijā 8  
9. Pedagoăijas metodoloăijas attīstības iezīmes Latvijā 2  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1)lekciju apmeklējums nav obligāts, šim nolūkam kalpo LU PPF MOODLE serverī izliktais 
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e-kursa materiāls (Lasmanis A. (2007) Pedagoăija: zinātne, metodoloăija, pētniecība (studiju 
materiāls), pieejams katram studentam individuāli ar autorizāciju LU PPF MOODLE serverī 
(URL: http://www.eduinf.lu.lv/moodle/);  
2)semināru apmeklējums – obligāts + 2 starppārbaudījumi + studenta veiktais patstāvīgais 
darbs semestra laikā (50%);  
3)kursa pārbaudījums – eksāmens (50%).  

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Albrehta, Dz. (1998) Pētīšanas metodes pedagoăijā. Rīga: ”Mācību grāmata”, 104 lpp.  
2. Geske A., Grīnfelds A., (2006) Izglītības pētniecība / Rīga: LU Akadēmiskais apgāds  
3. Jurgena, I. (2001) Vispārīgā pedagoăija. Rīga: SIA ”Izglītības soĜi”, 131 lpp.  
4. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: 
RaKa, 2004. 178 lpp.  
5. Lasmanis A. (2007) Pedagoăija: zinātne, metodoloăija, pētniecība (studiju materiāls), 
pieejams katram studentam individuāli ar autorizāciju LU PPF MOODLE serverī (URL: 
http://www.eduinf.lu.lv/moodle/)  
6. Rubene Z. Kritiskā domāšana studiju procesā / Zanda Rubene. – Rīga : LU Akadēmiskais 
apgāds, 2004. – 246 lpp.  
7. Students J.A. (1998) Vispārīgā paidagoăija: 1.daĜa – Rīga : RaKa, 330 lpp.; ISBN 
9984150542  
8. Students J.A. (1998) Vispārīgā paidagoăija: 1.daĜa – Rīga : RaKa, 224.lpp. ISBN 
9984150550  
9. Špona A., Čehlova Z. Pētniecība pedagoăijā. Rīga: RaKa, 2004. 204 lpp.  
 

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Forands I. (2006) Projekta menedžments / Ilgvars Forands. – Rīga : Latvijas Izglītības 
fonds, - 258, [5] lpp. : tab., sh., diagr. – Bibliogr.: [261.-262.] lpp. ISBN 9984955819  
2. Lasmanis A, Kangro I., (2004) Faktoru analīze, Rīga: Izglītības soĜi, 56 lpp., ISBN 
9984712583  
3. Lasmanis A. (1999) Pedagoăijas un psiholoăijas pētījumu plānošana un norise (Trešais, 
papildinātais un pārstrādātais izdevums) // Rīga, „Mācību apgāds NT”, ISBN-9984-617-44-0, 
50 lpp  
4. Lasmanis A. (2002) Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoăijas un 
psiholoăijas pētījumos” (1.grāmata) // Rīgā, „Izglītības soĜi”, ISBN 9984-617-58-0, 236 lpp  
5. Lasmanis A. (2002) Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoăijas un 
psiholoăijas pētījumos” (2.grāmata) // Rīgā, „Izglītības soĜi”, ISBN 9984-617-58-0, 422 lpp  
6. OzoliĦa Nucho Aina. Intervēšanas prasme / Aina OzoliĦa Nucho, Māra Vidnere. – Rīga : 
RaKa, 2003. – 84, [1] lpp. : il. – (Pedagoăiskā bibliotēka). – Bibliogr.: [85.] lpp. ISBN 
9984154807  
7. Raščevska M. (2000) Statistika psiholoăijas pētījumos : eksperimentālā mācību grāmata 
psiholoăijas specialitātes studentiem / Malgožata Raščevska, Silvija Kristapsone. – Rīga : 
Izglītības soĜi, 356 lpp. : il. ISBN 9984943615  
8. Raščevska Malgožata (2005) Psiholoăisko testu konstruēšana un adaptācija / Malgožata 
Raščevska – Rīga : RaKa,. – 281 lpp. : il., tab., sh., diagr. – Bibliogr.: 245.-256.lpp. ISBN 
9984156095  
9. Špona A. Audzināšanas process teorijā un praksē. – R.: RaKa,2004.  
  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Britannica Online. URL: http://search.eb.com (LU abonētā datu bāze)  
2. Categories of Research Income; 
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URL:http://www.monash.edu.au/research/academics/funding/definition-income-
categories.html  
3. Categories of Research that May Be Reviewed by the Institutional Review Board (IRB) 
Through an Expedited Review; URL: http://ohsr.od.nih.gov/mpa/45cfr46_fr8392.html  
4. Categories of Research; URL: http://www.cgu.edu/pages/1730.asp  
5. Definition and Classification of Research and Research Income; URL: 
http://www.jcu.edu.au/research/rqf/rqia/resinccat.html  
6. EBSCO. URL: http://search.ebscohost.com (LU abonētā datu bāze)  
7. Kultūras informācijas sistēmas. URL: http://195.13.129.13:8080  
8. Minhenes izdevniecības „Verlag G.H.Beck” juridiskā datu bāze. URL: http://rsw.beck.de 
(LU abonētā datu bāze)  
9. RUBRICON. URL: http://www.rubricon.com/ (LU abonētā datu bāze)  
10. SAGE. URL: http://www.csa.com (LU abonētā datu bāze)  
11. Science Direct. URL: http://www.sciencedirect.com/ (LU abonētā datu bāze)  
12. SpringerLink. URL: http://www.springerlink.com (LU abonētā datu bāze)  
13. Wiley InterScience. URL: http://www3.interscience.wiley.com (LU abonētā datu bāze)  
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Kursa nosaukums 
Praktiskā svešvaloda (AngĜu valoda 
I)  

Kursa kods Valo1959 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16 

Kursa apstiprinājuma datums 13.09.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Pedagoğijas doktors doc. Māra Dirba 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērėis ir pilnveidot studentu mutvārdu un rakstveida saziĦas prasmes angĜu 
valodā – klausīšanos, lasīšanu, runāšanu un rakstīšanu, papildināt vārdu krājumu un 
gramatikas zināšanas un valodas lietojuma iemaĦas, kā arī pilnveidot mijkultūru kompetenci. 
Lai sasniegtu mērėi, studenti:  
1. izteiks savu viedokli diskusijās par dažādiem jautājumiem;  
2. sagatavos un prezentēs ludziĦu un pētījumu par Latvijas universitāti;  
3. veiks pašvērtējumu un kursa biedru vērtējumu.  

  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti pilnveidos savu mijkultūru komunikatīvo kompetenci un:  
 pratīs izteikt savu viedokli diskusijās par¬ dažādiem jautājumiem;  
 pratīs sadarboties ar kolēăiem, veicot pētījumu¬ projektus un prezentējot to rezultātus;  
 pratīs veikt pašvērtējumu un citu¬ studentu darbu vērtēšanu.  

  

Kursu apraksts-plāns 

1.Klausīšanās un lasīšanas vingrinājumi. Lietvārdu veidi. Vienskaitlis, daudzskaitlis. Latvijas 
Universitāte. 2 st.  
2.Artikulu lietojums angĜu valodā. 2 st.  
3.Lasīšanas vingrinājumi. Darbības vārdu veidi. Darbības vārdu laiki. 2 st.  
4.Darbības vārdu lietojums vienkāršās tagadnes formā. Klausīšanās vingrinājumi. 2 st.  
5.Ilgstošā tagadne. Runāšanas vingrinājumi. 2 st.  
6.Saliktā tagadne. 2 st.  
7.Vienkāršā pagātne. 2 st.  
8.Ilgstošā pagātne. Jautājumu veidošana angĜu valodā. Mutvārdu saziĦas vingrinājumi. 2 st.  
9.Saliktā pagātne. 2 st.  
10.Nākotnes plānu izteikšana angĜu valodā. 2 st.  
11.Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. 2 st.  
12.ApstākĜa vārdi. 2 st.  
13.Modālie darbības vārdi. 2 st.  
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14.Vietniekvārdi un prievārdi. 2 st.  
15.Tiešā un netiešā runa. 2 st.  
16.Atkārtojums un noslēguma pārbaudes darbs. 2  
st. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Darbs nodarbībās, semestrī veiktie individuālie darbi paredzētajos izpildes termiĦos (50%),  
pētnieciskā darbība (25%),  
gala pārbaudījums: rakstisks eksāmens (25%).  

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1.Eastwood J. Oxford Practice Grammar. Oxford University Press. 1997  
2.Evans, V., Edwards, L. Upstream. Intermediate. Express Publishing, 2003  
3.Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 1997  
4.Swan M., Walter C. How English Works. Oxford: Oxford University Press, 2001  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1.85 Universitātes mirkĜi. Latvijas Universitātes 85. gadadienai veltīts izdevums. Rīga: 
Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds,2004 (angĜu valodā) 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1.The Baltic Times  
2.Latvijas Universitātes mājas lapa: http://www.lu.lv  
3.Latvijas republikas Izglītības un zinātnes mājas lapa: http://www.izm.gov.lv  
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Kursa nosaukums 
Praktiskā svešvaloda (Vācu valoda 
I)  

Kursa kods Valo1208 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32 

Kursa apstiprinājuma datums 06.01.2005 

 
Kursa autori 

Pedagoğijas mağistra grāds pasn. Zoja SeĦkova 

Kursa anotācija 

Kursa mērėis ir sniegt studentiem nepieciešamās zināšanas vācu valodā. Veidot iespējas 
svešvalodas aktīvai izmantošanai savā pašattīstībā un praktiskajā darbā. 

  

Kursu apraksts-plāns 

1 Vācu valodas patskaĦu un divskaĦu artikulācijas iemaĦu apgūšana.1 sem.  
2 Vārdu krājuma papildināšana. 1 sem.  
3 Klausīšanās uzdevumi, izmantojot aktīvo vārdu krājumu. 1 sem.  
4 Klausīšanās uzdevumi, izmantojot aktīvo vārdu krājumu. 1 sem.  
5 Klausīšanās uzdevumi, izmantojot aktīvo vārdu krājumu. 1 sem.  
6 Klausīšanās uzdevumi, izmantojot aktīvo vārdu krājumu. 1 sem.  
7 Klausīšanās uzdevumi, izmantojot aktīvo vārdu krājumu. 1 sem.  
8 Tekstu atstāstīšana, dialogu un situāciju veidošana. 1 sem.  
9 Tekstu atstāstīšana, dialogu un situāciju veidošana. 1 sem.  
10 Tekstu atstāstīšana, dialogu un situāciju veidošana. 1 sem.  
11 Tekstu atstāstīšana, dialogu un situāciju veidošana. 1 sem.  
12 Tekstu atstāstīšana, dialogu un situāciju veidošana. 1 sem.  
13 Mutiskie un rakstiskie vingrinājumi. 1 sem.  
14 Mutiskie un rakstiskie vingrinājumi. 1 sem.  
15 Mutiskie un rakstiskie vingrinājumi. 1 sem.  
16 Mutiskie un rakstiskie vingrinājumi. 1 sem.  
17ZiĦojums par individuālā darba izpildi un atziĦām  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Teorētiskās zināšanas prot pielietot praktiski. Sekmīgi izpildīts individuālais darbs(100%). 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Deutsche Grammatik. A.Timuschka, Ds.Sundane. – Zvaigzne.  
2. Didaktische Spiele fur den Kindergarten. Volk und Wissen. Volkseigener Verlag. Berlin, 

1984.  
3. Themen neu. Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache.  
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Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Deutsch fur dich. Holger Bargen, Kolonna.  
2. Du und ich. Unterrichtspraktisches. Hadbuch fur Deutsch von Gobel T., Muller M., 
Schneider M.  
3. Pädagogisches Worterbuch. Volk und Wissen. Volkseigener Verlag. Berlin, 1987.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

„Juma” – Zeitschriften. 
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Kursa nosaukums 
Praktiskā svešvaloda (AngĜu valoda 
II)  

Kursa kods Valo2378 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16 

Kursa apstiprinājuma datums 13.09.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Pedagoğijas doktors doc. Māra Dirba 

Priekšzināšanas 

Valo1959, Praktiskā svešvaloda (AngĜu valoda I) 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērėis ir pilnveidot studentu mutvārdu un rakstveida saziĦas prasmes angĜu 
valodā – klausīšanos, lasīšanu, runāšanu un rakstīšanu, papildināt vārdu krājumu un 
gramatikas zināšanas un valodas lietojuma iemaĦas, kā arī pilnveidot mijkultūru kompetenci. 
Studenti iemācīsies tekoši un pareizi runāt, izteikt savu viedokli diskusijās par dažādiem 
jautājumiem tā, lai viĦi varētu prasmīgi un pārliecinoši lietot angĜu valodu ceĜojot, organizējot 
un piedaloties konferencēs un sazinoties pa telefonu. Studentiem būs iespējas pilnveidot 
prezentācijas prasmes pašu organizētā konferencē par pirmsskolas izglītības aktuālajām 
problēmām. Studenti pilnveidos pašvērtējuma un citu studentu darbu vērtēšanas prasmes. 

  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti padziĜina zināšanas un pilnveido prasmes angĜu valodas 
mutvārdu un rakstveida saziĦā, pilnveido savu mijkultūru kompetenci. 

  

Kursu apraksts-plāns 

1.Lasīšana, klausīšanās, runāšana un rakstīšana. Darbu veidi, darba intervija, pieteikuma 
vēstules noformēšana. Dzīves un darba gājums (CV). 2 st.  
2.Mutvārdu prezentācijas prasmes. Grupas projekta plānošana „Latvijas Universitāte”. 2 st.  
3.Izstrādāto projektu „Latvijas Universitāte” prezentācijas, kursa biedru vērtējums. 2 st.  
4.CeĜošana, amerikāĦu un britu angĜu valodas ceĜojumu terminoloăijas atšėirīgie varianti. 2 st.  
5.Valodas funkcijas. Mutvārdu saziĦas neverbālais aspekts. 2 st.  
6.Pedagoăisko tekstu lasīšana (R. Kempbels), vārdu krājuma paplašināšana. 2 st.  
7.Diskusijas par R. Kempbela pedagoăiskajām atziĦām. 2 st.  
8.Filma kā mūsdienu saziĦas līdzeklis. 2 st.  
9.Filmas un kino uzĦemšana. Diskusija par filmu/režisoru. 2 st.  
10.Studentu prezentācijas „Mana mīĜākā filma/režisors, kinematogrāfiskie izteiksmes līdzekĜi, 
kinematogrāfijas vēsture u.c.” Kursabiedru prezentāciju vērtējums. 2 st.  
11.Projekts „Mana Rīga”. 2 st.  
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12.Projekta ”Mana Rīga” rezultātu prezentācija. Kursabiedru prezentāciju vērtējums. 2 st.  
13.Latvijas izglītības sistēma. 2 st.  
14.Rindkopas struktūrelementi un to funkcionālā loma. Rindkopu rakstīšana un vērtēšana. 
Rindkopu rediăēšana(stils, struktūra, loăiskā sasaiste un vienotība). 2 st.  
15.Mutvārdu un rakstveida angĜu valodas un tās līdzekĜu īpatnības formālajā un neformālajā 
saziĦā. Kursa referāta struktūra. Atsauces formālajā rakstveida saziĦā. Plaăiāts. 2 st.  
16.Konference par pirmsskolas izglītības aktuālajām problēmām. 2  
st. 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Darbs nodarbībās, semestrī veiktie individuālie darbi paredzētajos izpildes termiĦos (50%),  
pētnieciskā darbība (25%),  
gala pārbaudījums: rakstisks eksāmens (25%).  

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1.Campbell R. How to really love your child. Illinois: Victor Books , 1980  
2.Carter S. A Book on Writing. London: INTELLIGENE, 1998  
3.Christopher D. British Culture. London: Routledge, 1999.  
4.Eastwood J. Oxford Practice Grammar. Oxford University Press. 1997  
5.Evans, V., Edwards, L. Upstream. Intermediate. Express Publishing, 2003  
6.Jordan R. Academic writing. Essex: Pearson Education Limited 1999.  
7.Oshima, A. Hogue A. Introduction to Academic Writing. Longman. 1997  
8.Swan M., Walter C. How English Works. Oxford: Oxford University Press, 2001  
9.85 Universitātes mirkĜi. Latvijas Universitātes 85. gadadienai veltīts izdevums. Rīga: 
Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2004.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1.Blundell,J., HigginsJ, Middlemiss N. Function in English. Oxford: Oxford University Press, 
1982  
2.Carnegie D. The Quick and Easy Way to Effective Speaking, Cedar, 1997  
3.Comfort J. Effective Presentations, Oxford University Press  
 
4.Film Studies. Hill J., Gibson P. (eds.) Oxford: Oxford University Press, 2000  
6.Lee H. The 3-D Presenation System, Herbert Lee and Associates, 1999  
7.Leigh A. , Maynard M. The Perfect Presentation, Random House  
8.Mandel S. Effective Presentation Skills, Kogan Page, 1997  
9.Porro B. Talk it out: Conflict Resolution in the Elementary Classroom. Alexandria, 
Virginia, Association for Supervision and Curriculum Development, 1996  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1.The Baltic Times, The Guardian, The Times Education  
2.Latvijas Universitātes mājas lapa: http://www.lu.lv  
3.Latvijas kino mājas lapa: http://www.kino.lv  
4.Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapa: http://www.izm.gov.lv  
5.Rīgas pilsētas domes mājas lapa: http://www.riga.lv  
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6.Pasaules mēroga ievērojamu cilvēku biogrāfiju mājas lapa: http://www.biography.com  
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Kursa nosaukums Praktiskā svešvaloda (Vācu valoda II)  

Kursa kods Valo1284 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32 

Kursa apstiprinājuma datums 06.01.2005 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas institūts 

Kursa autori 

Pedagoğijas mağistra grāds pasn. Zoja SeĦkova 

Priekšzināšanas 

Valo1208, Praktiskā svešvaloda (Vācu valoda I) 

Kursu apraksts-plāns 

1 Diktāti. Vārdu testi.1 sem.  
2 Diktāti. Vārdu testi. 1 sem.  
3 Diktāti. Vārdu testi. 1 sem.  
4 Diktāti. Vārdu testi. 1 sem.  
5 Darbības vārdulaika formas, veidošana un lietošana. 1 sem.  
6 Darbības vārdulaika formas, veidošana un lietošana. 1 sem.  
7 Darbības vārdulaika formas, veidošana un lietošana. 1 sem.  
8 Darbības vārdulaika formas, veidošana un lietošana. 1 sem.  
9 Darbības vārdulaika formas, veidošana un lietošana. 1 sem.  
10 Modālie darbības vārdi. 1 sem.  
11 Modālie darbības vārdi. 1 sem.  
12 Modālie darbības vārdi. 1 sem.  
13 Modālie darbības vārdi. 1 sem.  
14 Artikuls. Prievārdi. 1 sem.  
15 Artikuls. Prievārdi. 1 sem.  
16 Artikuls. Prievārdi. 1 sem.  
17Individuālā darba prezentācija  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Teorētiskās zināšanas prot pielietot praktiski. Sekmīgi izpildīts individuālais darbs(100%). 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

Deutsche Grammatik. A.Timuschka, Ds.Sundane. – Zvaigzne.  
Didaktische Spiele fĥr den Kindergarten. Volk und Wissen. Volkseigener Verlag. Berlin, 
1984.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

Deutsch fur dich. Holger Bargen, Kolonna.  
Pädagogisches WĜrterbuch. Volk und Wissen. Volkseigener Verlag. Berlin, 1987.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 
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„Juma” – Zeitschriften. 
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Kursa nosaukums Saskarsmes psiholoăija  

Kursa kods Psih2046 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju stundu skaits 18 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16 

Kursa apstiprinājuma datums 24.01.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Psiholoğijas doktors asoc.prof. Lūcija Rutka 

Kursa anotācija 

Studenti apgūst zināšanas par saskarsmes psiholoăijas būtību, mērėiem un uzdevumiem. 
Kursā analizēta saskarsmes būtība, struktūra un veidi, saskarsmi sekmējošie un bremzējošie 
faktori. Aplūkoti konfliktu veidi, to rašanās cēloĦi, risināšanas iespējas. Īpaša uzmanība 
veltīta prasmei uzstāties un sniegt informāciju, kā arī prasmei klausīties un uzdot jautājumus.  
Semināros un praktiskajās nodarbībās studenti attīsta prasmes veikt zinātniskās literatūras 
analīzi, izdarīt secinājumus, strādāt grupā, saistīt zinātniskās atziĦas ar praktisko darbību un 
prezentēt iegūtos rezultātus.  

  

Rezultāti 

Studenti izprot saskarsmes psiholoăijas būtību, mērėi un uzdevumus. ViĦi pārzina saskarsmes 
struktūru un veidus, saskarsmi sekmējošie un bremzējošie faktori, izprot konfliktu rašanās 
cēloĦus, pārzina to risināšanas iespējas.  
Studenti prot veikt zinātniskās literatūras analīzi, izdarīt secinājumus, saistīt zinātniskās 
atziĦas ar praktisko darbību un prezentēt iegūtos rezultātus.  

  

Kursu apraksts-plāns 

1. Saskarsmes psiholoăijas būtība, mērėis un uzdevumi. Saskarsmes definīcija un saskarsmes 
funkcijas. Lekcija. 2  
2. Saskarsmes struktūra. Verbālā un neverbālā komunikācija. Lekcija. 2  
3. Verbālās komunikācijas veidi. Informācijas nodošanas un saĦemšanas prasmes. Seminārs. 
2  
4. Saskarsmes veidi: monologs, dialogs. Publiskā uzstāšanās. Praktiskais darbs. 2  
5. Atgriezeniskā saite. Saskarsmes barjeras. Efektīvas komunikācijas priekšnoteikumi. 
Seminārs. 2  
6. Saskarsmes stili, to loma profesionālajā darbībā. Lekcija. 2  
7. Mijiedarbība saskarsmē. Ietekmēšanas un ietekmēšanās būtība. Profesionālā saskarsme. 
Seminārs. 2  
8. Sociālā percepcija, tās fenomeni. Savstarpējās uztveres mehānismu attīstība. Lekcija. 2  
9. Kontroldarbs. 2  
10. Personības īpašību un īpatnību loma saskarsmē. Saskarsmi veicinošas un bremzējošas 
personības īpašības un uzvedības stili. Lekcija. 2  



 67

11. Pedagoăiskās saskarsmes būtība un funkcijas. Lekcija. 2  
12. Saskarsmes īpatnības dažāda veida grupās. Lēmumu pieĦemšana. Lekcija. 2  
13. Līderības jēdziens un līderība grupā. Pedagogs kā līderis. Seminārs. 2  
14. Konfliktu būtība un veidi. Konflikta cēloĦi un attīstība. Lekcija. 2  
15. Konfliktu risināšanas iespējas. Lekcija. 2  
16. Pedagoga ētika saskarsmes procesā. Seminārs. 2  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Uzstāšanās semināros – 50%, kontroldarbs – 25%, referāts- 25%. 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Lejniece Z. Ētika pedagoga darbā. –Rīga: RTU, 2005.  
2. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoăija.-R.:Raka, 2002.  
3. Pikeringa P. Strīdi, nesaskaĦas, konflikti.-R.: Jānis Roze, 2000.  
4. Pīzs A. ĖermeĦa valoda. –R.: Jumava, 1995.  
5. PĜaveniece M., Škuškovnika D. Sociālā psiholoăija pedagogiem.-R.: Raka, 2002.  
6. ReĦăe V. Organizāciju psiholoăija. –R.: Kamene, 1999.  
7. Saskarsme audzēkĦiem. Kupšes S. Red. –R.: Jumava, 1999.  
8. Handbook of interpersonal communication / ed. By M. L. Knapp, J. A. Daly, Thousand 
Oaks (CA): Sage, 2002.  
9. Renz M.A., Greg J.B. Effective small group communication in theory and pratice. Boston: 
Allyn &Bacon, 2000.  
10. Вердербер Р. Вердербер К. Общение. С – П : 2003.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Milts A. Ētika. Saskarsmes ētika. –R.: Zvaigzne ABC, 2004.  
2. Karpova Ā., Plotnieks I. Personība un saskarsme. –R: 1984.  
3. Prokofjeva N. Lietišėo sarunu māksla. – R.: Jumava, 2006.  
4. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. –R.: Raka, 2005.  
5. ReĦăe V. Psiholoăija. Savstarpējo attiecību psiholoăija. –R.: Zvaigzne ABC, 2004.  
6. Rogers B. Classroom Behavior. –London: Paul Chapman Publishing, 2006.  
7. Ишмухаметов И. Психология деловых отношений. – Рига: TSI, 2003.  
8. Лефрансуа Г. Психология для учителя. – С-Петербург: Прайм- Еврознак, 2005.  
9. Чалдини Р. Психология влияния. – С-П: Питер, 2005.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Psiholoăijas pasaule.  
2. European Journal of Communication.  
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Kursa nosaukums Izglītības vide* 

Kursa kods SDSK2082 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16 

Kursa apstiprinājuma datums 30.03.2006 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Pedagoğijas doktors prof. Ilze Ivanova 
Hd. Pedagoğijas habil. doktors prof. Irēna Žogla 

Kursa anotācija 

Kursa mērėis ir palīdzēt studentiem apgūt vispārpedagoăiskās sakarības, attīstīt pedagoăisko 
domāšanu, lai mērėtiecīgi veidotu vidi produktīvām mācībām un organizētu zinātniski 
pamatotu mācību procesu skolēna attīstībai.  
Programmas uzdevumi ir palīdzēt studentiem apgūt:  
1) Zināšanas un izpratni par pedagoăiskās vides mērėtiecīgu veidošanu skolēna vispusīgai un 
harmoniskai attīstībai.  
2) Prasmi teorētiski pamatot mērėtiecīgu pedagoăiskā procesa organizēšanu un skolēnu 
darbības aktivizēšanu, partnerattiecību veidošanu skolā un ārpus tās.  
3) Izprast bagātas pedagoăiskās vides būtību, veicinot skolēna apzinātu izvēli.  
4) Prasmi radīt apstākĜus brīvi mācīties un iekĜauties multikulturālajā sociālajā vidē, attīstot 
skolēnu saskarsmes un sadarbības prasmi.  
5) Prasmi atklāt skolēna grūtības un mērėtiecīgi izraudzīties pedagoăiskos līdzekĜus to 
novēršanai. 

  

Rezultāti 

Atbilstoši Skolotāja profesijas standartam (IZM rīk. Nr.116, 27.02.04.) studenti apgūst 
prasmes organizēt skolēna attīstībai bagātu pedagoăisko vidi; izvēlēties un veidot mācību 
metodiskos materiālus; veicināt skolēna darbības motīvu veidošanos un vadīt skolēnu 
darbību; veidot partnerattiecības ar skolotājiem, skolēniem un vecākiem; novērtēt skolēnu 
sasniegumus un palīdzēt skolēniem attīstīt pašnovērtēšanas prasmi. 

  

Kursu apraksts-plāns 

1. Audzinošas vides būtība (dabas, lietu, sociālā), vides paplašināšanās ārpus skolas, skolas 
organizējošā darbība sociālajā vidē. Vides attīstošā un audzinošā vērtība. Mācību process kā 
organizēta vide. Lekcija  
2. Izglītība kā kultūrprocess, sabiedrības ideāli un izglītības mērėi. Dabas, sociālās un lietu 
vides pedagoăiskais potenciāls. Standarti un mācību programmas, mācību priekšmetu jomas 
specifika izglītojošas vides veidošanā. Seminārs.  
3. Izglītības institūciju funkcijas. Skolas pedagoăiskais process kā organizēta vide. Uz skolēna 
darbību/mācīšanos orientēta procesa principi un to realizēšana humānpedagoăijā. Skolas 
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izglītība mūžizglītības procesā, tās īpašās funkcijas. Lekcija  
4. Saskarsme un sadarbība, tās organizēšana didaktiskajā procesā. Pedagoăisko vidi veidojoši 
faktori. Seminārs.  
5. Didaktiskie mērėi un to vienotība. Lekcija un patstāvīgais darbs.  
6. Mācību procesa būtība, posmi, to teorētiskais pamatojums. Pedagoăiskās vides 
organizēšana atsevišėos mācību procesa posmos. Patstāvīgais darbs – seminārs  
7. Mācību līdzekĜi, to izvēle un vides pedagoăiskā potenciāla izmantošana skolēna personības 
attīstībā. Mācīšanās prasmes attīstība un gatavības mūžizglītībai veidošanās – svarīgākais 
mācību procesa uzdevums nepārtrauktas izglītības kontekstā. Lekcija  
8. Mūsdienu informācijas tehnoloăijas pedagoăiskajā procesā, skolēna patstāvība mācībās, 
skolotāju un skolēnu pašizglītība. Seminārs.  
9. Ievads mācīšanās un mācību teorijās, alternatīvo izglītības sistēmu būtība. Mācību 
organizētā un neorganizētā vide. Lekcija un patstāvīgais darbs.  
10. Mācību koordinējošā un zināšanas sistematizējošā funkcija, skolēns neformālā vidē, 
skolēna daudzpusīgas darbības pašorganizācija. Seminārs  
11. Skolotāja kompetence, skolotāja un skolēna attiecības mācību procesā, skolotāja funkciju 
maiĦa mūžizglītības un nepārtrauktas izglītības apstākĜos, skolotāja pētnieciskā darbība – 
pedagoăiskās vides bagātināšanas nosacījums. Lekcija  
12. Skolēna darbības/mācību individualizācija un diferencēšana organizētā un neorganizētā 
vidē. Seminārs  
13. Skolēna patstāvības attīstības paĦēmieni, iekĜaušanās multikulturālā vidē. Skolēna 
iekĜaušanās un mācīšanās grūtību cēloĦi. Lekcija  
14. Partnerība mūsdienu izglītības iestādē. Skolas un vecāku sadarbība izglītojošas vides 
veidošanā. Seminārs  
15. Izglītības kvalitātes būtība. Mācību rezultātu novērtēšana un pašnovērtēšana, izglītības 
vides efektivitāte. Lekcija  
16. Patstāvīgo darbu prezentācija – diskusija.  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Darbs semināros – 30 %; patstāvīgo darbu izpilde un prezentācija – 40 %; nokārtots eksāmens 
– 30 % 

 
Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Delors Ž. U.c. Mācīšanās ir zelts. UNESCO LNK. 2001.  
2. Zelmenis V. Pedagoăijas pamati.- R.: Raka, 2000.  
3. Žogla I. Skolas pedagoăija. Žurn. “ Skolotājs” , Nr 5, 1997.  
4. Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas.- R.: Zvaigzne ABC, 1998. 8.nodaĜa. Mācīšanās.  
5. BeĜickis I. Vērtīborientēta mācību stunda.- R.: Raka, 2000.  
6. Andersone R. Pusaudža sociālo prasmju veidošanās.- R.: Raka, 2004.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Hessens S. Pedagoăijas pamati: Ievads lietojamā filozofij ā.- R. 1929.  
2. BeĜickis I. Izglītības humānā paradigma un Latvijas izglītības reforma.- R., 1995.  
3. Rubana M. Mācīsimies darot.-R.: Raka, 2000.  
4. Fjelds, S.Ē. No parlamenta līdz klasei. Lielvārds. 1998.  
5. Rimma S. Sekmīgas mācīšanās noslēpumi. Rīga: Jumava. 2000.  
6. BeĜickis I. Izglītības alternatīvās teorijas.- R.: RaKa, 2001.  
7. IZM mājas lapa  
8. Eiropas Komisijas mājas lapa  
 
Piezīme: studenti izvēlas aktuālus izdevumus un prezentē semināros.  
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Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

Žurnāls „Skolotājs” 
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UzĦēmējdarb ības profesionālo 

kompetenču darbības veidošana 
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Kursa nosaukums Izglītības sistēma un iestādes 

Kursa kods Peda1064 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16 

Kursa apstiprinājuma datums 17.04.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

  

 
Kursa autori  
Dr. Pedagoğijas doktors prof. Ruta Ināra KaĦepēja 
 
Kursa anotācija  
Studiju kursa mērėis ir sniegt teorētiskas zināšanas par izglītības sistēmu valstī un izglītības 
iestāžu veidiem.Veidot Priekšstatu par izglītības iestāžu ( tai skaitā - pirmsskolas) sadarbību 
ar dažādām institūcijām – ăimeni kā būtiskāko, dažādām skolām, valsts un sabiedriskajām 
institūcijām . Kursā tiek risināti jautājumi, kā bērns tiek iesaistīts pirmsskolas izglītībā, veidot 
sadarbību un kādas sadarbības formas ar vecākiem tiek rekomendētas teorijā un praksē, kad 
bērns apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.  
 
Rezultāti  
Kursa rezultātā pilnveidosies gnozeoloăiskās un projektēšanas kompetences.  
 
Kursu apraksts-plāns  
1. Pirmsskolas izglītība – vienots audzināšanas un mācību process 6  
2. Pirmsskolas izglītības iestādes un ăimenes vienotība bērna attīstības īstenošanā. 10  
3. Pirmsskolas izglītības iestādes, to struktūra. 4  
4. Pirmsskolas izglītības iestādes un sākumskolas sadarbība 10  
5. Pirmsskolas izglītības iestādes sadarbība ar sabiedriskajām un valsts organizācijām un 
institūcijām. 2  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Lekciju apmeklējums ,semināru apmeklējums ( obligāts) + 2 starppārbaudījumi (50%),kursa 
pārbaudījums – eksāmens (50%).  
Pārbaudījums (rakstveida) – tests ar praktiskiem uzdevumiem vai praktiskās izstrādnes 
aizstāvēšana  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
 1. Bērncentrētu grupu veidošana. Sorosa fonds-Latvija ,1998  
2. Bērns kā vērtība ăimenē un pirmsskolā. Rīga, 2000  
3. Bērns kā individualitāte pirmsskolas izglītības iestādē. Rīga, 2002  
4. Cukermane G. Saskarsmes veidi apmācībā. Rīga, 1994.  
5. Čapkeviča O. Bērnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem 
audzināšana un apmācība. Rēzekne , 2006  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
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1. Early years care and Education Oxford, 1998  
2. Fulans M. PārmaiĦu spēki. Zvaigzne ABC, 1999  
3. Kompetenču paaugstināšana skolotājiem jaunā pamatizglītības standarta realizēšanai 
vispārizglītojošā skolā.ESF, 2007  
4. LapiĦa L.,ěubkina V. PašapziĦas attīstīšana pirmsskolas iestādes bērna un skolotāja 
saskarsmes procesā. Rēzekne, 2007  
5. Skills for preschool teachers. New Jersey 2004.  
6. Эйнон Д. Творческая игра. Москва, 1995  
7. Пакет учебно методических материалов. ЮНЕСКО, 1993  
8. Es un mana krāsainā pasaule.PusePlus,2003  
9. Golubina V. Pirmsskolas pedagoga rokasgrāmata.Rīga, 2007  
10. Izglītība un demokrātijas kultūra:bērnības pieredze. Sorosa fonds-Latvija 1998  
11. KaĦepēja R. Sarunāsimies, sadarbosimies. Rīga , 2003.  
12. KaĦepēja R. Es gribu iet skolā. Rīga 2003.  
13. Mana rotaĜspēle. Rīga 1998  
14. Mācīšanās ir zelts.UNESCO., 2001  
15. Mācīšana un mācīšanās- ceĜš uz izglītotu sabiedrību.ECSC-EC-EAEC, 
Brussels.Luxsemburg.1995  
16. Mācīšanās nodarbības zīdaiĦiem un maziem bērniem.IIC, 2001.  
17. Paveries un paskaties... Sorosa fonds-Latvija, Rīga 2000.  
18. Prelgauska Dz. Spēles, novērojumi, eksperimenti. Rīga 2004  
19. Pluăe.S. Atbalsts skolēniem ar īpašām un speciālām vajadzībām. Skolotājs 2006. Nr 4 62-
65.  
20. Rozenfelde M. Bērns ar attīstības problēmām vispārējās izglītības iestādē. Rēzekne, 2007  
21. Skolēna attīstība pedagoăiskajā procesā sākumskolā.Rīga 1998.  
22. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Rēzekne, 2007  
 
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. www.isec.gov.lv  
2. www.izm.gov.lv  
3. Pirmsskolas izglītība 1997-2007.  
4. Skolotājs. 2006.Nr.4 
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Kursa nosaukums 
Kvalitātes vadība pirmsskolas izglītības 
iestādē 

Kursa kods Peda2085 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Lekciju stundu skaits 26 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 6 

Kursa apstiprinājuma datums 30.08.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

  

 
Kursa autori  
Dr. Pedagoğijas doktors prof. Ruta Ināra KaĦepēja 
Izglītības zinātĦu mağistrs pedagoğijā pasn MārtiĦš KaĦepējs 
 
Kursa anotācija  
Sekmēt studentos vēlmi veidot prasmes strādāt ar izglītības pamatlikumu un normatīvajiem 
aktiem. Izmantojot zināšanas pedagoăijā, psiholoăijā un metodikās mācīties plānot, organizēt 
un vadīt pedagoăisko procesu pirmsskolas izglītības iestādē. Radoši pielietot gūtās teorētiskās 
zināšanas. Veikt darba analīzi un pašanalīzi. Apgūt izglītības kvalitātes vērtēšanas 
pamatprincipus.  
 
Rezultāti  
Prot izstrādāt pirmsskolas izglītības indikatorus un pielietot tos praktiskajā darbībā.  
 
Kursu apraksts-plāns  
1. Latvijas izglītības koncepcija un pamatnostādnes. 2  
2. Pārskats par izglītības nozari reglamentējošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem. 2  
3. ES par izglītību. 2  
4. ES par pirmsskolas izglītību. 2  
5. Izglītības indikatori un izglītības indikatoru sistēmas (OECD, ES, UOE, Latvijas) (2 
lekcijas). 4  
6. Pirmsskolas izglītības indikatori (2 lekcijas). 4  
7. Starptautiskie salīdzinošie izglītības pētījumi. 2  
8. Kvalitātes jēdziens izglītībā. 2  
9. Kvalitātes kritēriji, mērīšana un monitorings pirmsskolā. 2  
10. Izglītības kvalitātes pašvērtēšana organizatoriskajās vienībās pirmsskolā ( 1 lekcija, 1 
seminārs). 4  
11. Izglītības kvalitātes pašvērtēšana dažādos bērnu darbības veidos pirmsskolā ( 2 semināri). 
12. Izglītības kvalitātes ārējā vērtēšana pirmsskolā. 2  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
1.Aktivitāte nodarbībās, un seminārnodarbībās – 30%;  
2.Patstāvīgā darba izpilde , individuālā uzdevuma veikšana -50%;  
3. Eksāmens - 20%.  
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Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Broks A., Geske A., Grīnfelds A., Kangro A, Valbis J. Izglītības indikatoru sistēmas. Rīga: 
Mācību grāmata, 1998.  
2. A.Geske. Matemātikas un dabas zinātĦu izglītības attīstības tendenču starptautiskais 
pētījums. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003  
3. Geske A., Grīnfelds A., Kangro A., KiseĜeva R. Mācīšanās nākotnei. Latvija OECD valstu 
kopā. Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004.  
4. Izglītības iestādes Latvijā. Rīga: LR CSP, 2006, 148 lpp.  
5. Key Data on Education in Europe 2005. Luxenburg: European Commission, 2005  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Normatīvie akti vispārējā un pirmsskolas izglītībā.Rīga: Plūsma, 200.  
2. Fulans M. PārmaiĦu spēks. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999  
3. Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas. Rīga: Zvaigzne ABC. 1998.  
4. Gurbo M., JemeĜjanova I., Mikuda S. Izglītības kvalitāte un efektivitāte Latvijā. Pētījumu 
ziĦojumi. Rīga: IZM, Izglītības sistēmas attīstības projekts, 2004,-202 lpp.  
5. Kukele D. Skolvadība. Pedagoăiskā procesa tiesiskie pamati. Rīga: RaKa, 2003.  
6. Skolu vērtēšana un attīstības plānošanas rokasgrāmata. – Rīga: IZM, 2002.  
7. Šmite A. Izglītības iestādes vadība. I – III daĜa. Rīga: RaKa, 2004  
8. Handbook for Inspecting Primary and Nursery schools. London: The Stacionery Office, 
2000.  
9. Law S.Glover D. Educational leadership and learning. Philadelphia, 2001.  
10. Malagon y Montes, Maria Guadalupe.La evalucion y las competencias en el jardin de 
ninos. Mexico: Trillas, 2005.  
11. Rosa Ma.Iglesias Iglesias Propuestas didactikas para el desarrollo de competencias ala luz 
del nuevo curriculum de preescolar. Mexico: Trillas, 2006.  
12. Scheerens J. Review of school an instructional effectiveness research. Paris: UNESCO 
International Institute for Education Planning, 2004.  
 
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. Žurnāls “Pirmsskolas izglītība”.  
2. Žurnāls “Mans mazais”.  
3. Žurnāls”Skolotājs”.  
4. http://www.izm.gov.lv  
5. http://ec.europa.eu/education/policies/2010/et_2010_en.html  
6. http://www.eurydice.org/Doc_intermediaires/indicators/en/frameset_key_data.htm  
7. http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html  
8. http://www.likumi.lv, u.c.  
9.http://portal.unesco.org/education/en/file_download.php/23880a1c51a21961999fe362fcefde
1dScheerens.pdf  
10. http://www.ppf.lu.lv  
11. http://pro.nais.dati.lv  
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Kursa nosaukums Projektu izstrāde un vadība 

Kursa kods Peda2086 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12 

Kursa apstiprinājuma datums 30.08.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 
 
 
Kursa autori  
Dr. Pedagoğijas doktors prof. Ruta Ināra KaĦepēja 
Izglītības zinātĦu mağistrs pedagoğijā pasn MārtiĦš KaĦepējs 
 
Kursa anotācija  
Izmantojot zināšanas pedagoăijā, psiholoăijā un metodikās mācīties plānot, organizēt un vadīt 
pedagoăisko procesu pirmsskolas izglītības iestādē. Radoši pielietot gūtās teorētiskās 
zināšanas. Veikt darba analīzi un pašanalīzi. Apgūt projektu izstrādes un vadīšanas, izglītības 
kvalitātes vērtēšanas un kvalitātes vadīšanas pamatprincipus.  
 
Rezultāti  
Prot iegūtās zināšanas un prasmes pielietot izglītības kvalitātes vērtēšanā un vadīšanā, 
projektu izstrādē un vadīšanā.  
 
Kursu apraksts-plāns  
1. Vadītājs un izglītības iestādes kvalitātes vadīšana (2 lekcijas). 4  
2. Pirmsskolas izglītības iestādes darbības plānošana kvalitātes nodrošināšanā ( 2 lekcijas). 4  
3. Skolotājs – izglītības kvalitātes nodrošinātājs. 2  
4. Projekta jēdziens, būtība un veidi. 2  
5. Projekta fāzes 2  
6. Projektu izstrādes pieejas. 2  
7. Projekta vadība un izvērtēšana ( 1 lekcijas, 1 seminārs). 4  
8. Projekta pieteikuma izstrāde (seminārs). 2  
9. Projekta darbības izstrāde (seminārs). 2  
10. Projekta darbības izvērtēšana ((seminārs). 2  
11. Pirmsskolas izglītības iestādes un skolas sadarbība, projektu izstrādes iespējas (seminārs). 
2  
12. Starptautiskie projekti, to izstrāde, iesniegšana. 2  
13. Patstāvīgo darbu prezentācija. 2  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
1.Aktivitāte nodarbībās, un seminārnodarbībās – 30%;  
2.Patstāvīgā darba izpilde , individuālā uzdevuma veikšana -50%;  
3. Eksāmens - 20%.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
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1 I.Geipele, T.Tambovceva. Projektu vadīšana.Rīga:Valters un Rapa, 2004  
2. Geske A., Grīnfelds A., Kangro A., KiseĜeva R. Mācīšanās nākotnei. Latvija OECD valstu 
kopā. Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004.  
3. Ilmete Ž. Projektu vadīšana: Projektu vadīšanas jēdziens un saturs. // žurnālā "Projektu 
vadīšana", Nr.1, 2000. - 24.-28.lpp.  
4. Ilmete Ž. Projektu vadīšanas attīstības tendences Latvijā. // LU Zinātniskie raksti 
"Ekonomikas un vadības zinību attīstības problēmas". - Latvijas Universitāte, Rīga, 628.sēj., 
2000. - 50.-52.lpp  
5. Izglītības iestādes Latvijā. Rīga: LR CSP, 2006  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Pirmsskolas izglītības programma. Rīga: Izglītības soĜi, 1998  
2. Fulans M. PārmaiĦu spēks. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999  
3.  R.KaĦepēja u.c. Es gribu iet skolā. Rīga: Puse Plus, 2003  
4. Skolu vērtēšana un attīstības plānošanas rokasgrāmata. – Rīga: IZM, 2002.  
5. Students A.J. Vispārīgā paidagōăija. Rīga: RaKa, 1998  
6. Šmite A. Izglītības iestādes vadība. I – III daĜa. Rīga: RaKa, 2004  
7. Šmite A. Izglītības iestādes vadība. IV daĜa. Vadītājs izglītības sistēmā. Rīga: RaKa, 2006  
8. Šmite A. Izglītības iestādes vadība. V daĜa. Komanda. Menedžments. Rīga: RaKa, 2006  
9. J.Uzulāns Projektu vadība. Rīga: Jumava, 2004  
10. David.L.Goetsch Quality Managment: Introducion to Total Quality Management for 
Production, Processing, and Services. New Jersey: Pearson Education. 2003.  
11. Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas. Rīga: Zvaigzne ABC. 1998.  
12. Law S.Glover D. Educational leadership and learning. Philadelphia, 2001.  
13. Key Data on Education in Europe 2005. Luxenburg: European Commission, 2005  
14. Scheerens J. Review of school an instructional effectiveness research. Paris: UNESCO 
International Institute for Education Planning, 2004.  
 
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. Žurnāls “Pirmsskolas izglītība”.  
2. Žurnāls “Mans mazais”.  
3. Žurnāls”Skolotājs”.  
4. http://www.izm.gov.lv  
5. http://ec.europa.eu/education/policies/2010/et_2010_en.html  
6. http://www.eurydice.org/Doc_intermediaires/indicators/en/frameset_key_data.htm  
7. http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html  
8. http://www.likumi.lv, u.c.  
9.http://portal.unesco.org/education/en/file_download.php/23880a1c51a21961999fe362fcefde
1dScheerens.pdf  
10. http://www.ppf.lu.lv  
11. http://pro.nais.dati.lv 
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Kursa nosaukums Bērnu anatomija un fizioloăija  

Kursa kods Medi1207 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16 

Kursa apstiprinājuma datums 15.04.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

  

Kursa autori 

Pedagoğijas mağistra grāds pasn. Ināra Laizāne 

Kursa anotācija 

Kursa mērėis ir paplašinās studentu zināšanas par bērna organisma attīstību un augšanu. Lai 
sasniegtu šo mērėi studentiem:  
- jāanalizē optimālākie bērna organizma darbības priekšnosacījumu;  
- jāanalizē iespējamie līdzekĜi bērna organizma noviržu novēršanai;  
- jāsagatavo un jāiesniedz prezentācija. 

  

Rezultāti 

Sekmīgi pageidot kursu studenti būs attīstījuši savas:  
- zināšanas par bērna organismu un tā atsevišėiem orgāniem un to opcionālo funkcionēšanu;  
- prasmes pielietot teorētiskās zināšanas praksē strādājot ar pirmsskolas vecuma bērniem;  
- bērna organisma fizioloăiskā procesa novērtēšanas prasmes un pasākumi slimību un nobīžu 
novēršanā. 

  

Kursu apraksts-plāns 

1. Anatomijas un fizioloăijas zināšnas kā priekšnoteikums bērna attīstībai. 2  
2. Bērna organisma attīstības un augšanas principi. 4  
3. Bērna organisma veidošanās un attīstība prenetālajā periodā. 2  
4. Nervu sistēmas struktūra un funkcijas. 8  
5. Iekšējās sekrēcijas orgāni. 2  
6. Sensorā sistēma, tās struktūra un funkcijas. 6  
7. Balsta un kustību orgāni. 4  
8. Asins cirkulācijas sistēma. 4  
9. Elpošanas sistēma. 2  
10. Barošanas ceĜu sistēma. 4  
11. Enerăija un vielmaiĦa organismā. 4  
12. Imūnsistēma. 2  
13. Dzimumorgānu sistēma. 2  
14. Imunitāte un aizsargsistēma. 2  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
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Aktīva līdzdalība semināros un lekcijās, prezentācija (30%);  
Divi testi (30%);  
Gala eksāmens rakstiskā un mutiskā formā (40%). 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Valtneris A. Bērnu un pusaudžu fizioloăija – R: Zvaigzne ABC, 2001., 160 lpp.  
2. Bērnijs D. Cilvēka ėermenis(Mazā enciklopēdija) – R: Zvaigzne ABC, 2002., 160 lpp.  
3. Puškarevs I.Bērnu un pusaudžu augšana un attīstība – R: LVU, 1986., 74 lpp.  
4. Geske R. Bērna bioloăiskā attīstība – R: Raka, 2005., 311 lpp.  
5. Lails E. Borns, Nensija Filipa Ruso. Psiholoăija 1. daĜa – R: Raka 2000., 205 lpp.  
6. Jermolajev J. Vozrastnaja fiziologija – M: ProsveščeĦije, 1985., 382 str.  
7. Hripkova A. Vozrastnaja fiziologija – M: ProsveščeĦije, 1978., 285 str. 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Valtneris A., Visocka I. Cilvēka anatomija, fizioloăija, higiēna – R: Zvaigzne ABC, 1997.  
2. Apīnis P. Cilvēks – R: Nacionālis Medicīnas Apgāds, 1998.  
3. ĀboltiĦa M. Kā aug mūsu bērns – R: Datorzinību centrs, 1998.  
4. Obreimova N., Petruhin A. Osnovi anatomiji, fiziologiji i gigieni ăeėei i potrostok – M: 
Akademija, 2000. 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Sveiks un vesels  
2. Veselība  
3. Pirmsskolas izglītība  
4. Mans mazais  
5. DoškoĜnoje vospitaĦije(2005., 1.)  
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Kursa nosaukums Audzināšanas teorija un metodika  

Kursa kods Peda1061 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16 

Kursa apstiprinājuma datums 15.04.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

Kursa autori 

Pedagoğijas mağistra grāds lekt. Aina Kucina 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar sistematizēta audzināšanas procesa būtību, tā 
likumsakarībām, principiem, metodēm. 

Rezultāti 

Kursa ietvaros tiks gūta izpratne par audzināšanas teorijas un metodikas priekšmetu, 
struktūru, pamatjēdzieniem, avotiem, problēmu loku.  

Kursu apraksts-plāns 

1. Audzināšanas būtība, tās rašanās likumības un vēsturiskā attīstība 4  
2. Audzināšanas procesa būtība un saturs. Attieksmju sistēmas veidošanās kā audzināšanas 
saturs, mērėis un līdzeklis. 6  
3. Audzināšanas likumsakarības, sadarbība un mijiedarbība 6  
4. Audzināšanas principi. Audzināšanas metodes. 8  
5. Audzināšanas sociālās funkcijas 4  
6. Pedagoăiskās saskarsmes loma audzināšanas procesā. 4 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) sekmīga līdzdalība semināros – 60 %  
2) sekmīgi veikts rakstveida pārbaudījums – 40% 

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Geidžs N.L./Berliners D.C.Pedagoăiskā psiholoăija.-R.,Zvaigzne ABC.1999.  
2. Dauge A. Mācība un audzināšana. – R., 1925  
3. A.Špona. Audzināšanas process. – R., 2003.  
4. PrudĦikova I. Montesori pedagoăija ikdienā. – R.,2004.  
5. Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas. - R., Zvaigzne ABC, 1998.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. BeĜickis I. Ieskats alternatīvajās izglītības teorijās.- R., 1991.  
2. Students J.A. Vispārīgā paidagoăija. Zinātne un māksla sevis un citu audzināšanā. R.,1993.  
3. Štāls M. Audzināšanas mācība. – R., 1935.  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls „Skolotājs”  
2. Laikraksts „Izglītība un kultūra”  
3. http://www.izm.gov.lv  
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Kursa nosaukums 
Pirmsskolas vecuma bērnu pediatrija un 
higiēna  

Kursa kods Medi2190 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16 

Kursa apstiprinājuma datums 15.04.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

  

Kursa autori 

Pedagoğijas mağistra grāds pasn. Ināra Laizāne 

Kursa anotācija 

Kursa mērėis ir paplašināt zināšanas par īpatnībām bērna attīstībā, kā arī higiēnas 
priekšnosacījumiem, kas nodrošina optimālāko bērna attīstību. Lai sasniegtu mērėi 
studentiem:  
- jāanalizē higiēnas priekšnodacījumus, kas nodrošinās optimālu bērnu attīstību;  
- iegūs zināšanas par bērnu slimībām un par pasākumiem,kas jāveic lai novērstu šis slimības 
un stiprinātu bērnu imunitāti;  
- jāsagatavo un jāiesniedz prezentāciju. 

  

Rezultāti 

Sekmīgi beidzot kursu studenti būs padziĜinājuši savas:  
- teorētiskās zināšanas un sapratni par bērna organismu, tā iespējamām nobīdēm un 
profilaktiskos uzdevumu;  
- prasmes pielietot teorētiskās zināšanas praktiskajā darbā, izvērtējot dažādu faktoru ietkmi uz 
bērna attīstībub un veselību;  
- prasmes organizēt priekšnosacījumus bērna personīgajai higiēnai un pirmsskolas izgl'tiības 
iestādes vides higiēnai. 

  

Kursu apraksts-plāns 

1. Bērnu pediatrijas un higiēnas mērėi un uzdevumi. 2  
2. Atsevišėu orgānu un orgānu sistēmu slimības un to novēršanas pasākumi. 12  
3. Fiziskā attīstība un bērna veselība. 2  
4. Galvenās bērnu slimības. 4  
5. Ikdienas rutīna un tās organizēšanas principi. 4  
6. Nomoda un gulēšanas periodi. 2  
7. Pretošanās spēju palielināšana bērniem cīĦā ar slimībām, norūdoties. 2  
8. Bērna personīgā higiēna. 2  
9. Higiēna pirmsskolas izgl'tiības iestādēs. 2 
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Prasības kredītpunktu iegūšanai 

- Aktīva līdzalība semināros un lekcijās (50%)  
- Testi (20%)  
- Prezentācija un eksāmens (30%)  

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Valtneris A., Visocka I. Cilvēka anatomija, fizioloăija, higiēna – R: Zvaigzne ABC, 1997.  
2. Bērnijs D. Cilvēka ėermenis(Mazā enciklopēdija) – R: Zvaigzne ABC, 2002., 160 lpp.  
3. Geske R. Bērna bioloăiskā attīstība – R: Raka, 2005., 311 lpp.  
4. Koidels H. Bērnu slimības – R: Zvaigzne ABC, 1998.  
5. Kovača H. u.c. Bērna veselības un kopšanas enciklopēdija – R: Jumava, 2002. 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. LiepiĦš J. Mācība par cilvēku – Rīga, 1998.  
2. Smirnova E. Osnovij pediatrij i gigieni ăeėei raĦego i doškoĜnogo vozrasta – M: Vlados, 
2003.  
3. Obreimova N., Petruhin A. Osnovi anatomiji, fiziologiji i gigieni ăeėei i potrostok – M: 
Akademija, 2000. 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Sveiks un vesels  
2. Veselība  
3. Pirmsskolas izglītība  
4. Mans mazais  
5. DoškoĜnoje vospitaĦije(2005., 1.) 
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Kursa nosaukums Bērna sensorā attīstība 

Kursa kods Peda1039 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Zinātnes nozare Pedagoăija 

Lekciju stundu skaits 18 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 14 

Kursa apstiprinājuma datums 30.08.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

  

Kursa autori 

Izglītības zinātĦu mağistrs pedagoğijā pasn Lidija Budaha 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērėis ir iespējami pilnīgāk iepazīstināt studentus ar pirmsskolēna sensoro 
attīstību. Sniegt zināšanas par pirmsskolēna sensorās audzināšanas uzdevumiem, formām un 
metodēm. Sniegt ieskatu vēsturiskajā pedagogu un psihologu skatījumā uz bērna attīstību caur 
viĦa sajūtu pasauli. Iepazīstināt ar bērna sajūtu anatomiski fizioloăisko pamatojumu un 
attīstības gaitu. Iepazīstināt studentus ar sensoro spēĜu uzdevumiem, darbību, noteikumiem 
rotaĜu situāciju radīšanu darbā ar bērniem. 

  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par pirmsskolēna sensorās attīstības būtību 
un bērnu sajūtu lielo nozīmi viĦu attīstībā.  
Studenti spēj izmantot gūtās zināšanas sensoro spēĜu organizēšanā pedagoăiskajā procesā 
pirmsskolā. Sekmīga kursa apguve dod iespēju prasmīgi veidot rotaĜu vidi, organizēt sensorās 
spēles un veikt darbu ar bērnu vecākiem.  

  

Kursu apraksts-plāns 

1. Pedagogu un psihologu vēsturiskās atziĦas par bērnu sensorās attīstības nozīmi viĦu 
attīstībā 2  
2. Sajūtu un sensoro spēju attīstības īpatnības anatomiski fizioloăiskā un psiholoăiskā 
skatījumā pirmsskolas vecumā 2  
3. Sensorās audzināšanas uzdevumi, formas un metodes tēlotājdarbībā 4  
4. Sensorās audzināšanas uzdevumi, formas un metodes konstruēšanā 4  
5. Sensorās audzināšanas uzdevumi, formas un metodes dzimtajā valodā 4  
6. Spēles kā bērnu sensoro spēju attīstītājas un sava es apzinātājas 4  
7. Didaktiskās rotaĜas un vingrinājumi bērnu patstāvīgajā darbībā 4  
8. Darbs dabā kā bērnu sensoro spēju attīstītājs 4  
9. Darbs ar bērnu vecākiem 4  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts,  
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semināru apmeklējums – obligāts + 2 starppārbaudījumi (50%),  
kursa pārbaudījums – eksāmens (50%).  
Pārbaudījums (rakstveida) – tests un kāzuss.  

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Anstrants P. J. Civilizācijas vēsture. - R: Rota, 1995. - 298. Ipp.  
2. AvotiĦš V., Prindule L., Upmane Z. Bērnu attīstība mācību un audziāšanas procesā.  
3. - R: Zvaigzne, 1981. - 138. Ipp.  
3. ĀboliĦš J. Māte un bērns. - R.: Elpa, 1993. - 153. Ipp.  
4. Bosa R. Pirmsskolas audzināšanas galvenie darba virzieni un to īstenošana. - R: IAI, 1991. 
- 30. Ipp.  
5. Cēbere T. RotaĜlietas un laukums bērnudārzā. - R: LVI, 1961. - 276. Ipp.  
 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Dambrāne E. Piebiedrojies mums!: Literāro un valodas rotaĜu, spēĜu un saistošu uzdevumu 
krājums. - R: Zvaigzne, 1982. - 212. Ipp.  
2. Didaktiskās rotaĜas un vingrinājumi bērnu sensoriskajai audzināšanai: Palīglīdzeklis 
bērnudārza audzinātājiem ( L. Vengera red.) -R: Zvaigzne, 1976. - 98. Ipp.  
3. GaĦeĜina S., Golants J. Pedagoăijas vēsture. - R: LVI, 1947. - 400. Ipp.  
4. Gullasa R Mājas audzināšana Montesori garā. - R: LU, 1991. - 18. Ipp. 
5. Hese H. Stikla pērlīšu spēle. - R: Liesma, 1976. - 328. Ipp.  
6. Hibnere V, Grasmane L., Villerušs V. Tēlotāja māksla. - R: Zvaigzne, 1985. - 87. Ipp.  
7. Holecova O., Klondova L., Berdihova J. RotaĜas bērnudārzā. - R:Zvaigzne, 1967. - 200. 
Ipp.  
8. Holopova G., Vorobjovs A. Psiholoăija // 2. burtnīca. - R: LRIM, 1993.  
9. Kivlūna D. MaĦu orgāni bērnam // Sveiks un Vesels. - 1996. - nr. 2. - 22. - 23. Ipp.  
10. Kolominskis J. Cilvēks: psiholoăija: Grāmata vecāko klašu skolē¬niem. - R: Zvaigzne, 
1990. - 220. lpp.  
11. Korčaks J. Kā mīlēt bērnu. - R.: Zvaigzne, 1986. - 260. Ipp.  
12. Laganovska G. Krāsu redze. //Sveiks un Vesels. - 1996. - nr. 2. - 14. -17. Ipp.  
13. Leitlande J. Krāsas mieram un veselībai. // Veselība. - 1995. - nr.12- 16. Ipp.  
14. Lieăeniece D. Lietu vide un bērna attīstība. Liepāja.: LPA. - 35. Ipp.  
15. Lieăeniece D. Sešgadīgo bērnu raksturojums un attīstība. Liepāja.: LPA. - 40. Ipp. 
 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Lindberga Z. Higiēna. - R: Zvaigzne, 1991. - 367. Ipp.  
2. Pedagoăija (Babanska J. red.). Rīga.: Zvaigzne, 1987. - 508. Ipp.  
3. Picka N. Paidagoăiskāpsiholoăija. -Anglija.: Selgas apgāds, 1990. -158. Ipp.  
4. Rovnijs M. Spēles brīviem brīžiem. - R: Zvaigzne, 1986. -132. Ipp.  
5. Rubenis A. Dzīve un kultūra Eiropā renesanses un reformācijas laikmetā. - R: Zvaigzne 
ABC, 1994. - 211. Ipp.  
6. Rudītis A. Rūpju bērni mājā un skolā // Bērnu gara dzīves traucējumu konkrētie tēli. - R. 
Izdevis autors, 1933. - 63. Ipp.  
7. Sensoriskā audzināšana bērnudārzā (Poddjakova N. un AnaĦesova V. red.). - R: Zvaigzne, 
1986. - 176. Ipp.  
8. Sorokina A. Intelektuālā audzināšana bērnudārzā. - R: Zvaigzne, 1979.-l 97. Ipp.  
9. Students J. Bērna, pusaudža un jaunieša psīcholoăija. - R: Autora izdevumā, 1935. - 735. 
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Ipp.  
10. Stūrītis J. Palīgskola // Mazspējīgo skola. - R: Esperanto, 1932, - 67. Ipp.  
11. Štāls M. Audzināšana un mācīšana agrā bērnībā. - R: Valtera un Rapas izdevums, 1927. - 
350. Ipp.  
12. Štāls M. Mūsu dzīves pabērni, viĦu mācīšana un audzināšana. - R: Valtera un Rapas a/s 
izdevums, 1936. - 459. Ipp.  
13. Tomašūna I. Kas ir sajūtas? //Izglītība un Kultūra. - 28.10.1993.  
14. UdaĜcova J. Didaktiskās spēles un rotaĜas pirmsskolas vecuma bērnu mācīšanā un 
audzināšanā. - R: Zvaigzne, 1983. - 107. Ipp.  
15. Valtneris A. Cilvēka fizioloăija. - R: Zvaigzne ABC, 1995. - 208. Ipp.  
16. ZirdziĦa. V. Vizuālās mākslas valodas ābece. - R: Sprīdītis, 1995. - 95. Ipp.  
17. Žeigurs A. Kā veicināt bērna prāta spējas. - R: Preses nams, 1993. - 23. Ipp.  
18. Catherine Garvev. Play. -Londoa: Fontāna Press, 1991 -p. 183.  
19. Jennings Sue. Playtherapy with children //A practitioners guide. -  
Oxford, Blackwell Scientific Publications, 1994 - p. 212.  
20. Stoppard Miriam. Baby care book // A practicle guide to the first threeyears. -London, 
ADorlingKindersleyLimited, 1990.- p. 382. 
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Kursa nosaukums 
Pirmsskolas un sākumskolas pedagoăija 
I*  

Kursa kods Peda1047 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Lekciju stundu skaits 22 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 10 

Kursa apstiprinājuma datums 04.01.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

  

Kursa autori  
Dr. Pedagoğijas doktors prof. Ruta Ināra KaĦepēja 
 
Kursa anotācija  
Studiju kurss sniedz priekšstatu par pirmsskolas pedagoăiju kā zinātĦu nozari, tās risinājumus 
praksē. Studenti gūst zināšanas par audzināšanas jomām pirmsskolas posmā personības 
veidošanās procesā, par skolotāja personības lomu bērna attīstībā, par pirmsskolas 
pedagoăiskā procesa likumsakarībām un atšėirībām un kopējo ar sākumskolas posmu.  
 
Rezultāti  
Studiju kursa laikā tiek attīstītas topošo skolotāju gnozeoloăiskās , analītiskās un 
konstruktīvās prasmes. Studiju kurss ir kā pamats turpmākajām studijām.  
 
Kursu apraksts-plāns  
1. Pirmsskolas un sākumskolas pedagoăijas kursa mērėis, uzdevumi, saturs. Pirmsskolas 
pedagoăija kā zinātne pedagoăijas zinātĦu sistēmā. 2  
2. Mūsdienu sociālkulturālā situācija un bērna attīstība pirmsskolā. Pirmsskolas sociālā 
nozīmība, vieta Latvijas izglītības sistēmā. 2  
3. Bērns kā subjekts . Subjekta , objekta būtība, mijsakarības. Darbības jēdziens pirmsskolas 
pedagoăijā. Veseluma metodoloăiskā pieeja bērna pašrealizācijas sekmēšanā. 4  
4. Audzināšana un attīstība pirmsskolas pedagoăijā. Sensitīvie un krīzes periodi bērna 
attīstībā. Dažādās pieejas bērna audzināšanā. Audzināšanas darbības jomas. Audzināšanas un 
attīstības savstarpējā saistība, uzdevumu , satura un metožu integrēšana. 4  
5. Sports bērna pašapziĦas un Es tēla veidošanā.Fiziskās audzināšanas sistēma, saturs, formas, 
līdzekĜi pirmsskolā. 2  
6. Intelektuālās audzināšanas sistēma, saturs, formas, organizācija pirmsskolā .Mācības un 
mācīšanās. 4  
7. Tikumiski ētiskās audzināšanas sistēma, saturs, formas , līdzekĜi pirmsskolā. Pilsoniskuma 
audzināšana un vērtīborientācija. 4  
8. Audzināšanas un darbīgums pirmsskolā. Darbīguma veicināšanas saturs, līdzekĜi , formas. 
4  
9. Mākslinieciskās audzināšanas jēdziens, saturs, formas , līdzekĜi pirmsskolā. 4  
10. Pirmsskolas skolotāja personība( runas kultūra, etiėete...) kā atdarināšanas paraugs, 
skolotāja kompetences. 2  
11. Pirmsskolas un sākumskolas pēctecības problēmas audzināšanas satura attīstīšanā. 2  
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Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Lekciju apmeklējums,semināru apmeklējums – obligāts + 2 starppārbaudījumi (50%),  
kursa pārbaudījums – eksāmens (50%).  
Pārbaudījums (rakstveida) – tests ar praktiskiem uzdevumiem vai praktiskās izstrādnes 
aizstāvēšana.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Bērna identitātes veidošanās pirmsskolas vecumā. Liepāja, 2002.  
2. Bērns kā individualitāte pirmsskolas izglītības iestādē. Rīga , Izglītības soĜi, 2002.  
3. Bērns kā vērtība ăimenē un pirmsskolā. Rīga, Izglītības soĜi, 2000  
4. BeĜickis I. Izglītības humānā paradigma un Latvijas izglītības reforma.-Rīga.,1995.  
5. Boša R. Nacionālais bērnudārzs. Rīga , Doma un vārds. 1991.Nr. 3  
 
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Geidžs N.L., BerlinersD.C. Pedagoăiskā psiholoăija.Rīga, Zvaigzne ABC, 1999.  
2. Golubina V. Pirmsskolas pedagoga rokasgrāmata.Rīga, 2007.  
3. Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas.Rīga.,Zvaigzne ABC, 1998.  
4. Fulans M. PārmaiĦu spēki. Zvaigzne ABC, 1999  
5. KaĦepēja R. Es gribu iet skolā. Rīga, PusePlus, 2001  
6. Kompetenču paaugstināšana skolotājiem jaunā pamatizglītības standarta realizēšanai 
vispārizglītojošā skolā.ESF, 2007  
7. Korčaks J. Kā man mīlēt bērnus. Rīga.,1988.  
8. LapiĦa L.,ěubkina V. PašapziĦas attīstīšana pirmsskolas iestādes bērna un skolotāja 
saskarsmes procesā. Rēzekne, 2007  
9. Lieăeniece D. Bērns –pasaulē, pasaule- bērnā.Rīga,Zvaigzne,1992.  
10. Lieăeniece D. Kopveseluma pieeja 5-7 gadus veca bērna audzināšanā.-Rīga.,1996.  
11. Štāls M. Audzināšana un mācīšana agrajā bērnībā. Rīga, 1927.  
12. Pirmsskolas izglītības programma. Rīga, Mācību apgāds, 1997. 
13. Early years care and Education Oxford, 1998  
14. Skills for preschool teachers. New Jersey 2004.  
15. Эйнон Д. Творческая игра. Москва, 1995  
16. Пакет учебно методических материалов. ЮНЕСКО, 1993  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. www.isec.gov.lv  
2. www.izm.gov.lv  
3. Pirmsskolas izglītība 1997-2007.  
4. Skolotājs. 2006.Nr.4 
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Kursa nosaukums Speciālā pedagoăija I  

Kursa kods Peda1055 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju stundu skaits 26 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 6 

Kursa apstiprinājuma datums 04.01.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Pedagoğijas doktors doc. Rasma Vīgante 

Kursa anotācija 

Kursa mērėis ir sniegt zināšanas par speciālās pedagoăijas mērėi, uzdevumiem, 
pamatjēdzieniem un speciālās pedagoăijas vēsturisko aspektu, īpašu uzmanību pievēršot 
speciālās pedagoăijas mērėgrupām un speciālas izglītības programmu daudzveidībai.  

  

Rezultāti 

Studenti pārzina speciālās pedagoăijas attīstību, būtību un mūsdienu realitāti: speciālās 
izglītības iegūšana iespējas. ViĦi prot analizēt speciālas izglītības programmas, pārzin to 
īstenošanas īpatnības. 

  

Kursu apraksts-plāns 

1. Speciālās pedagoăijas mērėi, uzdevumi, pamatjēdzieni. 4  
2. Speciālās pedagoăijas vēsturiskais aspekts. 4  
3. Speciālās pedagoăijas mērėgrupas. 6  
4. Speciālās izglītības programmu daudzveidība. 8  
5. Speciālās izglītības attīstības koncepcija. 4  
6. Praktiskie darbi apgūto tematu nostiprināšanai, zināšanu pielietošana reālos apstākĜos 
(individuāli, pāros vai komandās): izglītojamā attīstības traucējumu raksturojums. 6  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Piedalīšanās lekcijās, praktisko darbu izstrāde un prezentēšana, piedalīšanās izstrādāto darbu 
analīzē. 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Baka A., Grunevalds K. Grāmata par aprūpi. – R.:Preses Nams, 1998.  
2. Kravalis J. Latvijas speciālās skolas (1840-1996). – R.: Mācību grāmata, 1997.  
3. LiepiĦa S. Speciālā psiholoăija. - R.: RaKa, 2003.  
4. Špona A., Čehlova Z. Pētniecība pedagoăijā. – R.: RaKa, 2004.  
5. Vīgante R. Pedagoăiski medicīniskās komisijas darbs. – Rīga, 2001.  
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Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Kulbergs J. Dinamiskā psihiatrija. – R.: Jumava, 2001.  
2. MauriĦa Z. Uzdrīkstēšanās: Izlase 1929-1944. – R.: Liesma, 1990.  
3. Smita K., Strika L. Mācīšanās traucējumi no A līdz Z. – R.:RaKa, 1998.  
4. Vīgante R. Speciālo skolu C līmeĦa skolēnu raksturojums un attīstība. – Rīga, 1998.  
5. Zēlerte V. Psihiskās attīstības aiztures. – Liepāja, 1997.  
6. Dupuis G. und Kerkhoff W. Enziklopädie der Sonderpädagogik, der Heilpädagogik und 
ihrer Nachbargebiete.- 1992.  
7. Блинова Л. Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой 
психического развития. – М.: НЦ ЭНАС, 2003.  
8. Забрамная С. Д. Развитие ребёнка - в ваших руках. – М.: Новая школа, 2000. 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāli: ,,Veselība”, ,,Sveiks un vesels”, ,,Mans mazais”, ,,Skolotājs”  
2. www.sonderpaedagoge.de  
3. www.uni-bamberg.de  
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kursi 
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Kursa nosaukums Adaptācijas process pirmsskolā 

Kursa kods Peda1043 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju stundu skaits 22 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 10 

Kursa apstiprinājuma datums 13.09.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

  

Kursa autori 

Izglītības zinātĦu mağistrs pedagoğijā asist. Līga ĀboltiĦa 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērėis – sniegt priekšstatu par adaptāciju un ar to saistītajiem procesiem, tās 
sekmīgas norises priekšnoteikumiem pirmskolā, kā arī iepazīstināt studentus ar adaptācijas 
procesu pirmsskolā teorētiskajām nostādnēm un nostiprināt izpratnes veidošanos par 
pedagoăisko procesu pirmskolā un mācību vides būtību adaptācijas procesā.  
Kursa saturiskajā izklāstā tiek atklātas:  
 adaptācijas procesa īpatnības, pakāpes un veidi;  
 sekmīgas adaptācijas priekšnoteikumi;  
 pedagoga kompetence adaptācijas procesā;  
 dažādu institūciju sadarbība adaptācijas procesā u.c.  

  

Rezultāti 

Jāformulē kursā iegūstamās akadēmiskās un profesionālās kompetences.  
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti:  
- iegūst zināšanas par adaptācijas procesa likumībām un organizācijas iespējām pedagoăiskajā 
darbībā pirmsskolā, ;  
- iegūst prasmi teorētiski pamatot mērėtiecīgu adaptācijas procesa organizēšanu ;  
- padziĜina interesi par adaptācijas procesu pirmsskolā .  

  

Kursu apraksts-plāns 

1. Adaptācijas un adaptācijas procesa jēdziens un skaidrojums. 2  
2. Adaptācijas procesa īpatnības, pakāpes un veidi. 4  
3. Adaptācija-personības attīstības rādītājs sociālajā vidē. 2  
4. Pedagoga kompetence un nozīmība adaptācijas procesā. 2  
5. Pirmsskolēna vecumposma īpatnību ievērošana –sekmīgas adaptācijas priekšnosacījums. 4  
6. Mācību vide adaptācijas procesā pirmsskolā . 2  
7. Mazbērnu adaptācijas procesa īpatnības. 6  
8. RotaĜa kā adaptācijas līdzeklis. 2  
9. Ăimenes un pirmsskolas sadarbība-adaptācijas nosacījums. 2  
10. Pirmsskolas izglītības iestādes un skolas sadarbība-adaptācijas nosacījums. 2  
11. Bērnu sagatavošana skolai- viens no sekmīgas adaptācijas rādītājiem. Pēctecība pārejā no 
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pirmsskolas uz skolu. 4  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums nav obligāts,  
semināru apmeklējums(obligāts),( 40%),  
patstāvīgais darbs(rakstveida)-(30%),  
gala pārbaudījums – eksāmens (30%).  

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Bostelmann A.. Fink M. Paedagogische Prozesse im Kindergarten- Planung, Umsetzung, 
Evalution.-Beltz,2003.  
2. Geidžs.N.L. Berliners D.C.Pedagoăiskā psiholoăija.-R.:Zvaigzne ABC,1999.  
3. Hacker H. Vom Kindergarten zur Grundschule. –Klinkhardt,1998.  
4. Hurrelmann K. Bruendel H .Einfuerung in die Kinderheitsforschung.-Beltz,2003.  
5. PĜavniece M, Škuškovnika D.Sociālā psiholoăija pedagogiem.-R.:RaKa,2002.  
 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas. - Rīga, Zvaigzne ABC, 1998.  
2. Pedagoăijas terminu skaidrojošā vārdnīca. – R.: Zvaigzne ABC, 2000.  
3. Dzintere D.red. Bērns kā individualitāte pirmsskolas izglītības iestādē.-R.:Izglītības soĜi, 
2002.  
4. Dzintere D.red. Bērns kā vērtība ăimenē un pirmsskolā-R.:Izglītības soĜi, 2000.  
5. KaĦepēja R. red. Es gribu iet skolā.-R.:Puse Plus,2003.  
6. Pontāga I. Darbs ar bērniem un viĦu vecākiem adaptācijas periodā bērnudārzā.-R.:1985.  

7. Puškarevs I. Golubeva A.Bērna attīstība.-R.:Lielvārds,1999.  
8. Roth W. Sozialkompetenz foerdern.-Klinkhardt, 2006.  
9. Paedagogik der fruehen Kindheit.-Beltz,2003.  
10. Schumacher E. Den Anfang der Schulzeit pedasgogisch gestalten.-Beltz,2007.  
11. Stevens L.(Hrsg.) Kinder gerecht werden.-Klinkhardt,2006.  
12. Valbis J. Skolēna personības attīstība- izglītības virsuzdevums.-R.:Zvaigzne ABC,2005.  
13. Жданов И.А. Адаптация и прогноэирование деятельности. Казанского унив.,1991.  
14. Кузницов П.С. Адаптация как функция развития личности. Саратовского 
унив.,1991. 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Pirmsskolas izglītība/Periodikas izdevums-R.1998.-2007.  
2. Sākums/Periodikas izdevums.-R.1998...  
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Kursa nosaukums 
Dabaszinību pamati 
pirmsskolā 

Kursa kods Peda2087 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju stundu skaits 8 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8 

Laboratorijas darbu stundu skaits 16 

Kursa apstiprinājuma datums 30.08.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu 
Pedagoăijas un 
psiholoăijas fakultāte 

  

Kursa autori 

pasn. Ata KrūmiĦa 

Kursa anotācija 

- sniegt ieskatu dažādu valstu un izglītības sistēmu pieredzē un teorētiskajos pētījumos par dabaszinātĦu 
pamatu mācīšanu pirmsskolā un sākumskolā, tās nepieciešamajiem nosacījumiem;  
- sniegt izpratni par pirmsskolas vecumposma nozīmi un pirmsskolas izglītības lomu dabaszinātĦu 
apgūšanas pamatu un mūsdienīga dabaszinātniskā pasaules uzskata veidošanā, akcentēt tās nozīmi;  
- sniegt ieskatu pirmsskolas dabaszinību cikla veidošanas principos un mācīšanas metodikā;  
- sniegt priekšstatu par dabaszinātĦu izglītības pēctecību.  

  

Rezultāti 

- Studenti gūst priekšstatu par dabaszinātĦu mācīšanas pirmsskolā teorētisko bāzi un pasaules pieredzi.  
- Studenti apzinās, izprot un pieĦem dabaszinātĦu pamatu apgūšanas kā pirmsskolas izglītības 
neatĦemamas sastāvdaĜas nozīmi bērna personības attīstībā, izprot tās saistību ar citām pirmsskolas 
izglītības jomām.  
- Studenti izprot pirmsskolas skolotāja pedagoăiskās darbības īpatnības mācot dabaszinību cikla 
priekšmetus.  
- Studenti izprot dabaszinību kursa veidošanas principus un mācīšanas metodiku.  

  

Kursu apraksts-plāns 

1 DabaszinātĦu mācīšana pirmsskolā — vēsturiskais skatījums un pasaules pieredze, latviešu pedagogi 
par dabaszinātnisko priekšstatu veidošanu pirmsskolas vecuma bērniem. lekcijas – 2,  
semināri – 2  
2 DabaszinātĦu mācīšanas pirmsskolā teorētiskā bāze. lekcijas – 2, semināri – 2  
praktiskie darbi – 2  
3 Iepazīšanās ar iespējamajiem dabaszinību cikla mācību priekšmetiem pirmsskolā. lekcijas – 2, 
semināri – 2, praktiskie darbi – 4  
4 Pirmsskolas skolotāja pedagoăiskās darbības īpatnības dabaszinību ciklā. lekcijas – 2, semināri – 2  
praktiskie darbi – 4  
5 Pirmsskolas dabaszinību kursa saistība ar dabaszinātĦu izglītību skolā (bērnu sagatavošanas skolai 
ietvaros) semināri – 2, praktiskie darbi – 4  
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Prasības kredītpunktu iegūšanai 

• regulārs, mērėtiecīgs darbs semināros – 40%;  
• teorētisko zināšanu, prasmju un iemaĦu apliecināšana praktisko, radošo darbu izpildē – 40%;  
• vispusīga, teorētiski pamatota atbilde eksāmenā par konkrētu jautājumu – 20%.  

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Pirmsskolas izglītības programma pirmsskolas izglītības iestādēm. – R., SIA “Mācību apgāds”.  
2. Lieăeniece D. Bērns pasaulē, pasaule bērnā. – R., Zvaigzne, 1992.  
3. Lieăeniece D. Kopveseluma pieeja 5-7 gadus veca bērna audzināšanā. – Liepāja, LPA, 1996.  
4. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. – Москва: «Генезис», 2001. – 
154 с.  
5. Венгер Л.А., Дьяченко О.М., Агаева Е.Л. Программа «Развитие». - Москва: «Новая школа»‚ 
1994. – 65 с.  
6. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. - Санкт-Петербург: «Союз»‚ 1997 - 222 с.  
  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Cukermane G. Saskarsmes veidi apmācībā. 1. d. - R.: “Eksperiments”, 1994. – 98 lpp.  
2. Djačenko O. Spēles un vingrinājumi pirmsskolas vecuma bērnu domāšanas attīstīšanai. – R.: 
“Eksperiments”, 1999. – 54 lpp.  
3. Lieăeniece D. Sešgadīgu bērnu raksturojums un attīstība. - Liepāja: LPA, 1995. - 18 lpp.  
4. Politere J. Bērna psiholoăiskā gatavība skolai. // Skolotājs. – 2001. g Nr 1 – 73. - 76. lpp.  
5. Puškarevs I. Attīstības psiholoăija. - R.: RaKa, 2001. - 88 lpp.  
6. Repkina N. Kas ir attīstošā apmācība? - R.: “Eksperiments”, 1994. – 76 lpp.  
7. ZeĜcermans B., RogaĜeva N., KrūmiĦa A. Spēles attīsta bērnu domāšanu. // Pirmsskolas izglītība. - 
2001. - Nr.1 - 16.-17., 40.-42. lpp.  
8. Gabriel J. Getting School: Pencils, Notebook, Positive Attitude. - Scientific Learning Corporation. 
2001.-http://www.brainconnection.com/topics/printindex.php3?main=fa/emotion-ready  
9. Theories of Child Development and Learning. - North Central Regional Educational Laboratory, 
1999.-http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/students/earlycld/ea7lk18.htm  
10. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. – Москва: «Генезис», 2001. – 
154 с. 
11. Венгер Л.А., Дьяченко О.М., Агаева Е.Л. Программа «Одаренный ребенок». - Москва: 
«Новая школа»‚ 1994. – 63 с.  
12. Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»: Методическое пособие 
для воспитателей дошкольных учреждений/ Под ред. О.М.Дьяченко, В.В.Холмовской. – М.: 
Новая школа, 1996. – 64 с.  
13. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. - Санкт-Петербург: «Союз»‚ 1997 - 222 с.  
14. Грановская Р.М., Крижанская Ю.С. Творчество и преодоление стереотипов. – Санкт-
Петербург: ОМС. 1994. – 192 с.  
15. Давыдов В.В., Кудрявцев В.Т. Развивающее образование: теоретические основания 
преемственности дошкольной и начальной школьной ступеней. – b.o., b.g. - 
http://www.akipkro.ru/education/helpuch/st/r_obr.doc  
16. В.В.Давыдов. О понятии пазвивающего обучения. – Томск, «Пеленг» - 1995. – 142.с.  
17. Кудрявцев В.Т. Развитое детство и развивающее образование: культурно-исторический 
подход. – Дубна. 1997. – 174 с.  
18. Мухина В.С.. Возрастная психология. - Москва “Academia”: 2000. - 453 с.  
19. Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология. М.: Российское педагогическое агентство. 
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1996. - 374 с.  
20. Савенков А.И. Маленький исследователь. Как научить дошкольника приобретать знания. - 
Ярославль: «Академия развития». 2002. – 160 с.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. BeĜickis I. Izglītības alternatīvās teorijas. - R.: RAKA. 1997. – 95. lpp.  
2. Boša R. Nacionālais bērnudārzs. – R., Doma un vārds, 1991, Nr.3.  
3. Catlaks G. Trīs svarīgi iemesli.// Diena. – 2002. g. 3. aug.  
4. Ingrid Chalufour, Karen Worth. Discovering Nature with Young Children. St.Paul, Gryphon House, 
- 2003. 
5. Early Years Band – Birth to Year 2 // South Australian Curriculum Framework, Standards and 
Accountability. —
http://www.decs.sa.gov.au/curric/a8_publish/modules/links_custom/search_links.asp?cid=21&letter=all 
6. Margaret Spellings. Helping Your Child Learn Science, ED plus Education Publications Center. - 
2005. pp 39  
7. http://www.psyedu.ru/print.php?id=297 

8. Венгер Л.А., Мухина В.С. Развитие личности дошкольников // 
Л.А.Венгер, В.С.Мухина. Психология. – М., Просвещение, 1988.  
9. Психология личности и деятельности дошкольника / Под ред. 
А.В.Запорожца и Д.Б.Эльконина – М., Просвещение, 1965. 

 

10. Венгер Л.А., Дьяченко О.М., Агаева Е.Л. Программа «Одаренный ребенок». - 
Москва: «Новая школа»‚ 1994. – 63 с.  
 



 97

 

Kursa nosaukums 
Dzimtās valodas kultūras pamati un 
mācīšanas metodika 

Kursa kods Peda1065 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12 

Kursa apstiprinājuma datums 17.04.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

  

Kursa autori Dr. Pedagoğijas doktors prof. Ruta Ināra KaĦepēja 
 
Kursa anotācija  
 
Studiju kursa laikā studenti iegūst zināšanas par jēdziena „kultūra ”daudzpusīgo saturu, par 
vārdu krājuma nozīmību kultūras cilvēka attīstībā,par valodas stiliem, apgūst latviešu valodas 
fonētiku atbilstoši fonēmu izrunas prasībām valodā, apgūst pareizrunas noteikumus. Līdz ar 
teorētiskajām zināšanām tiks iegūtas prasmes veidot vingrinājumu sistēmas artikulācijas 
aparāta attīstīšanā pirmsskolas posmā. Mērėis ir ievadīt studentus pirmsskolas vecuma bērnu 
runas un valodas attīstīšanas metodikā rotaĜnodarbībās , rotaĜdarbībā un ārpus nodarbību laikā. 
Kursa apguves laikā studenti apgūst metodes un paĦēmienus dažādos mazbērnu un 
pirmsskolas vecuma posmos bērnu runas aktivizēšanā, fonemātiskās dzirdes attīstīšanā, vārdu 
krājuma paplašināšanā un aktivizēšanā, teikuma veidošanā un stāstītmācīšanā.  
 
Rezultāti  
 
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par runas attīstības nozīmību bērna 
vispārējā un intelektuālajā attīstībā. Studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt bērnu runu. 
Studenti iegūs vispārēju priekšstatu par runas attīstīšanas darba sistēmu un mācīšanas 
metodiku, kā arī gnozeoloăisko, praktisko un konstruktīvo prasmju pamatus  
 
Kursu apraksts-plāns  
1. Kultūra, valodas kultūra, skolotāja valoda – nozīmīgs faktors pirmsskolas vecuma bērnu 
valodas kultūras attīstīšanā. 2  
2. Runa, runas veidi, valodas stili 2  
3. Ortoēpija. Runas vides ietekme. 2  
4. Dzimtās valodas metodikas priekšmets saikne ar citiem priekšmetiem 2  
5. Artikulācijas aparāta vingrināšana – priekšnoteikums precīzai fonēmu artikulācijai 4  
6. SkaĦu izrunas kultūras veidošanas metodika, fonemātiskās dzirdes attīstīšana 6  
7. Vārdu krājuma aktivizēšanas un paplašināšanas dažādās pieejas. Metodika mazbērnu un 
pirmsskolas vecuma grupās. 4  
8. Gramatiski pareizas runas aktivizēšana pirmsskolā  
(morfoloăija un sintakse). Gramatiski pareizas runas vingrināšana un valodas kultūras apguve. 
2  
9. Stāstītprasmes attīstīšana pirmsskolas vecumā. 4  
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10. Runa , lasīšana un rakstīšana pirmsskolā. 4  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 
Lekciju apmeklējums – 50%,semināru apmeklējums – obligāts + praktiskie darbi (50%),  
Pārbaudījums – tests un praktisks uzdevums vai praktiskās individuālās izstrādnes 
aizstāvēšana.  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Boša R. Bērnu runas aktivizēšana bērnudārzā. Mācību apgāds NT. 1999.  
2. Children learning Language.London, 1997  
3. Dzintere D., Boša R. RotaĜspēles ,. Rīga, 1997  
4. KaĦepēja R. Es gribu iet skolā. Rīga 2003.  
5. KaĦepēja R. Sarunāsimies, sadarbosimies. Rīga 2003.  
 
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Markus D. Bērna valoda no pirmā kliedziena līdz pasakai. Rīga 2003  
2. Markus D. Bērns runā kultūras pasaulē.Rīga, 2007  
3. MiltiĦa I. SkaĦu izrunas traucējumi. RaKa 2005.  
4. Pirmsskolas izglītības programma. Rīga,1998.  
5. Rūėe-DraviĦa.V. No pieciem mēnešiem līdz pieciem gadiem. Stokholma, 1998.  
6. Tūbele S. Skolēna runas attīstības vērtēšana.RaKa 2002  
7. Teaching young children.London. 1999  
8. Valodas prakse:vērojumi un ieteikumi.Rīga, 2005  
9. Vigotskis ě Domāšana un runa. Rīga 2002.  
10. The Cambridge encyclopedia of Language. 1997.  
11. Wood D. How children think and learn.Great Britain, 1998  
12. Ушакова О. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. 
Москва, 2004 
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika) Periodika, interneta resursi un citi avoti  
1. Pirmsskolas izglītība. 1998.-2007.  
2. Skolotājs.1999.-2007 
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Kursa nosaukums 
Fiziskās audzināšanas teorija 
un metodika I** 

Kursa kods SpoZ1001 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16 

Kursa apstiprinājuma datums 13.09.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu 
Pedagoăijas un psiholoăijas 
fakultāte 

  

Kursa autori 

Mag.paed., Aigars Lasis 

Kursa anotācija 

Kurss sniedz zināšanas par fizisko vingrinājumu un sporta veidošanās vēsturisko aspektu, 
sniedz teorētisku pamatojumu un zināšanas par fizisko vingrinājumu un dažādo sporta veidu 
ietekmi un nozīmi fizisko spēju attīstībā. Iepazīstina ar fizisko īpašību attīstīšanas metodiku, 
spēĜu un kustību rotaĜu teorētisko materiālu, iegūstot praktiskās iemaĦas nodarbību vadīšanā. 

  

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti iegūs akadēmiskās un profesionālās kompetences fisiskās 
audzināšanas organizēšanai pirmsskolā. Veidosies prasme patstāvīgi organizēt un vadīt sporta 
aktivitātes. 

  

Kursu apraksts-plāns 

Fiziskās audzināšanas attīstība un būtība. 2  
Mācību principi fiziskās audzināšanas procesā 6  
Sporta skolotāja personība, nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes 8  
Kustību darbības raksturojumi, izpildes posmi un izpildes īpatnības 8  
Fiziskās audzināšanas mācību metodes. 8  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums – 30%,semināru apmeklējums – obligāts + praktiskie darbi (70%),  
Pārbaudījums – tests un praktisks uzdevums vai praktiskās individuālās izstrādnes 
aizstāvēšana.  

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. I.LiepiĦa red.Fiziskās kultūras teorija.-R.:Zvaigzne,1993  
2. AvotiĦa I. RotaĜas un stafetes skriešanas iemaĦu mācīšanai fiziskajā audzināšanā.-
R.:LSPA,1993  
3. Brēmanis E. Izturības trenēšana - ilga mūža ėīla.-R.:Zinātne,1984  
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4. Brēmanis E.Sporta fizioloăija. -R.:Zvaigzne,1991.  
5. Jansone R. Sporta izglītība skolā.-R.;RaKa,1999.  
  
  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. LiepiĦš I.Sporta treniĦš.-R.:2001.  
2. Šolihs ApĜa treniĦš.-R.:Liesma,1968.  
3. Kūpers K.Aerobika veselībai.-R.:Zinātne,1990.  
4. Zaula Dz.,Bernhards V. Pirmie soĜi vieglatlētikā.-R.:RaKa,2003  
5. Kurzemniece L., Sporta ABC 3.-5.klasei.R.,1998  

6. Sporta ētikas kodekss.-R.:LOK,1994. 
7. Briede A., VasiĜjevs J.Fiziskās audzināšanas un sporta 
teorētiskie un metodiskie pamati. -R.:Zvaigzne,1975.  
8. Grasis N. Trenera rokasgrāmata.-R.,2003.  
9. MauriĦa L., Tripāne T., Ieteicamās fiziskās aktivitātes 
bērniem ar dažādiem veselības traucējumiem.-R.,1999 
 

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls “Pirmsskolas izglītība”.  
2. Žurnāls “Mans mazais”.  
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Kursa nosaukums 
Mākslas pedagoăija un tēlotājmākslas 
pamati 

Kursa kods Peda1066 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Lekciju stundu skaits 14 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 18 

Kursa apstiprinājuma datums 14.04.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

  

Kursa autori Izglītības zinātĦu mağistrs pedagoğijā pasn Iveta Boša 
 
Kursa anotācija  
 
Studiju kursa mācību laikā studenti apgūs zināšanas par pirmsskolas mākslas vēstures 
pamatiem, mākslas veidiem un mākslas jēdzienu idejiskā veidolā. Studenti iepazīstas ar 
dažādām mākslas tehnikām gan teorētiski, gan praktiski. Tiek apgūtas zināšanas par visiem 
bērniem piemērotiem vizuāliem izteiksmes līdzekĜiem un tehnikām, veicinot bērna 
psiholoăisko procesu attīstīšanu: domāšanu, sajūtas, uztveri, atmiĦu, iztēli, uzmanību, gribu.  
 
Rezultāti  
 
Veiksmīgi apgūstot mākslas pedagoăiju un tēlotājmākslas pamatus, studenti iegūst zināšanas 
par mākslas tehnikām, izmantojamiem materiāliem, prot tos veiksmīgi pielietot un kombinēt 
vienu ar otru. Studenti var brīvi strādāt dažādās tehnikās, prot piemērot darbu un tehnikas 
sarežăītību pēc attiecīgiem bērnu vecumposmiem.  
 
Kursu apraksts-plāns  
 
1. Mākslinieciskās darbības jēdziens, tās īstenošanas pirmsskolā vispārīgs apskats. 4  
2. Zīmētdarbības īpatnības pirmsskolā dažādos vecuma posmos. Dažādas zīmēšanas tehnikas 
pirmsskolā dažādos vecuma posmos. 6  
3. Priekšmetiskais zīmēšanas posms. 4  
4. Sižeta zīmēšanas un informācijas saskaĦotības princips. 2  
5. Aplicēšana kā bērnu pašizteikšanās simboliskais veids.  
Daudzveidīgu māksliniecisko materiālu izmantošana aplicēšanā pirmsskolā 4  
6. Veidošana pirmsskolā( vērojumi, proporcijas, salīdzināšana, galveno daĜu saskatīšana) , 
materiālā bāze , elementārie veidošanas paĦēmieni. 4  
7. Konstruēšana – papīra locīšana, siluetgriešana un aplicēšana. 4  
8. Dažādu mākslinieciskās darbības veidu apvienošana bērnu radošajā darbībā pirmsskolā. 4  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 
Lekciju apmeklējums - 30%, semināri – praktiskie darbi – 70%.  
Pārbaudījums – praktiskais uzdevums, rakstisks apraksts par konkrēto tehniku, kura piemērota 
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zināmam vecumposmam.  
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Airīte – Šēle C. Origami. Zvaigzne ABC, 1995  
2. Anspaks J. Mākslas pedagoăija. 1.daĜa „RaKa”,2004  
3. Anspaks J. Mākslas pedagoăija. 2.daĜa „RaKa”,2006  
4. Āres T. Darbi bērniem. Rando, 1992  
5. Blīgzna K. Vizuālās mākslas ABC. Lielvārds, 1999  
 
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Eglīte M. Rūėi atkal strādā. Zvaigzne ABC, 2001  
2. Frīdenberga B. Vizuālā māksla pirmsskolā. RaKa, 2003  
3. Hibnere V. Bērna vizuālā darbība. 1.daĜa. RaKa, 1998  
4. Hibnere V. Bērnu dekoratīvie darbi. Zvaigzne, 1983  
5. Hibnere V. Bērna vizuālā darbība. 2.daĜa. RaKa, 2000  
6. Hibnere V. Bērnu tēlotājdarbības psiholoăija. Zvaigzne, 1971  
7. Kagaine Z. Tēlainā domāšana vizuālajā mākslā. Zvaigzne ABC, 1999  
8. Kažokniece V., Līduma M., Ziemelis R. Veidosim. Zvaigzne, 1979  
9. KaĦepēja R. Sarunāsimies, darbosimies. Puse Plus, 2003  
10. Karosēviča A. Mājturība//Batika. Zvaigzne ABC, 1998  
11. Kleiburna A. Zīmēšana. Zvaigzne ABC, 1997  
12. Komarova T. Kā mācīt bērniem zīmēt. Zvaigzne, 1982  
13. Kvarcs V. Mākslas valodas pamati. Zvaigzne ABC, 1999  
14. Martina Dž. Zīmēšana un gleznošana. Zvaigzne ABC, 1993  
15. Mejesa S. Gleznošana. Zvaigzne ABC, 1997  
16. Melnbārde – Krisberga H. No māla līdz keramikai. Zvaigzne, 1998  
17. Nodieva A. Latviešu keramika. Liesma, 1977  
18. Orlovska I. Vizuālās mākslas mācīšana. Zvaigzne ABC, 1997  
19. Students J.A. Vispārīgā paidagoăija. 1.daĜa „RaKa”,1998  
20. TiltiĦa S. Aplicēšana bērnudārzā. Rīga, 1988  
21. Treimane G. Zvaigznes manā logā. Zvaigzne ABC, 1999  
22. Vaivare B. Marmorēšana. Zvaigzne ABC, 2000  
23. Vaivare B. Tekstilapdruka un zīda apgleznošana. SP aăentūra, 1999  
24. Veinbahs K. Krāsu pasaule. Zvaigzne ABC, 1998  
25. VītoliĦa I. Rūėa darbi kamolgrozā. Zvaigzne ABC, 1999  
26. Der Kunst – Ratgeber Meine erste Kindermalschule. Wiesbaden 2003 
27. Виготский Л. Воображение и творчество в детском возрасте. Москва 1967  
28. Заморожец А. В. и. д. Емоциональное развитие дошколника. Москва Прсвещение 
1985  
29. Колепанцева Л. В. Поетический образ природы в детском рисунке. Москва 
Прсвещение 1985  
30. Курчевский В. В. А что там за окном. Издательство Педагогика 1985  
31. Силивон В. А. Апликация для самых маленких. Минск 2003  
 
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. Pirmsskolas skolotājs 1999 - 2007  
2. Mans mazais 2003 - 2007  
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Kursa nosaukums Matemātisko priekšstatu veidošana  

Kursa kods Peda1059 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju stundu skaits 12 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 20 

Kursa apstiprinājuma datums 15.04.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Pedagoğijas doktors asoc.prof. Rudīte Andersone 

Kursa anotācija 

Kursa mērėis veidot izpratni par matemātisko zināšanu nozīmi bērnu intelektuālajā 
audzināšanā.  
Kursa ietvaros studenti iepazīs matemātiskās izglītības vietu un lomu pirmsskolas izglītībā, 
matemātisko priekšstatu un jēdzienu attīstību, atsevišėos metodiskos paĦēmienus 
matemātisko priekšstatu veidošanā un bērnu matemātisko spēju attīstībā.  

  

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti iegūs akadēmiskās un profesionālās kompetences, kas 
izpaudīsies kā prasmes  
- izvērtēt un izmantot dažādus metodiskos paĦēmienus matemātisko priekšstatu veidošanā;  
- analizēt un izmantot bērnu matemātisko spēju attīstību veicinošos mācību paĦēmienus;  
- iegūt, atlasīt un radoši izmantot informāciju pirmsskolas matemātiskajā izglītībā.  

  

Kursu apraksts-plāns 

1. Matemātikas metodikas mērėi un uzdevumi pirmsskolas izglītībā 4  
2. Matemātisko priekšstatu attīstības vēsturiskie aspekti 2  
3. Matemātiskās spējas, to struktūra un attīstība 2  
4. Matemātiskās prasmes, to raksturojums 2  
5. Matemātikas kursa saturs pirmsskolas izglītībā 2  
6. Skaita un skaitīšanas apguves metodiskie paĦēmieni 4  
7. Lielumu un mēru izpratnes veidošanās 6  
8. Ăeometrisko priekšstatu veidošanās 6  
9. Projekti un radošie uzdevumi 4 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1) sekmīgi veikti praktiskie darbi – 40%  
2) sekmīga līdzdalība semināros – 40 %  
3) sekmīgi veikts rakstveida pārbaudījums – 20%  
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Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Ăingulis E. Matemātikas metodikas vēsture un aktualitātes. – R. Raka, 2004.  
2. KaĦepēja R.U.C. Es gribu iet skolā. – Rīga, Puse Plus, 2003.  
3. KrastiĦa E., DraviĦa D. Spēles un rotaĜas matemātikā – Rīga,: Zvaigzne, 1991.  
4. UkstiĦa R. Didaktiskās rotaĜas 3–5 gadus vecu bērnu matemātiskās domāšanas attīstībai – 
Rīga: Izglītības soĜi, 2006. 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Bols Dž. Brīnumainā skaitĜu pasaule. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.  
2. Cine I. Graudule L. Pirmie soĜi matemātikā – Rīga, 1993.  
3. Krāsu un figūru spēles plaknē kā bērnu sensoro spēju attīstītājas / V.Jonīte.– Rīga, 1996.– 
53 lpp.  
4. Pirmsskolas izglītības programma pirmsskolas izglītības iestādēm / Latvijas Republikas 
Izglītības un zinātnes ministrijas Pirmsskolas izglītības iestāžu nodaĜa.– Rīga, 1997.  
5. TaimiĦa D. Matemātikas vēsture. – Rīga: Zvaigzne, 1990.  
6. Zemzaris J. Rīgas paraugmēru vēsture. – Rīga: Latvijas Kultūras fonds, 2002.  
7. Zemzaris J. Mērs un svars Latvijā 13.-19.gs. – Rīga, 1981.  
8. Поддьяков Н.Н. Мышление дошкольников. – Москва, 1977.  
9. Porter, L. Gifted Young Children. A Guide for Teachers and parents. Open University 
Press, 1999.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls „Pirmsskolas izglītība”  
2. Žurnāls „Mans mazais”  
3. Žurnāls „Skolotājs”  
4. www.izm.gov.lv  
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Kursa nosaukums 
Mūzikas pedagoăija un muzikālās 
audzināšanas metodika I 

Kursa kods Peda1045 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12 

Kursa apstiprinājuma datums 13.09.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

  

Kursa autori 

Pedagoğijas maăistrs, vieslektore Laima Lasmane 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērėis ir apgūt mūzikas mācības pamatus un sniegt izpratni par muzikālās 
audzināšanas nozīmi bērnu vispārējā attīstībā, akcentēt dzirdes uztveres iemaĦu veidošanos 
dažādu muzikāli radošo darbību procesā.  
Apgūt muzikālās audzināšanas metodikas pamatus dažāda vecumposma bērnu attīstībā. 
Iepazīt un radoši iesaistīties muzikālajās nodarbībās kā grupas audzinātājam.  

  

Rezultāti 

Pilnveidot studentu personīgās muzikālās prasmes un iemaĦas, mūzikas ābeces zināšanas.  
Apgūt pirmsskolas muzikālās audzināšanas metodikas un mūzikas pedagoăijas pamatus.  
Nodrošināt pirmsskolas skolotāju spēju orientēties un piedalīties daudzveidīgajās radoši 
muzikālajās darbībās.  

Kursu apraksts-plāns 

1.Fonemātiskā un muzikālā dzirde un tās attīstība.  
4 st.  
2.Muzikāli radošās darbības pirmsskolā. 4 st.  
3.Mūzikas ābece un mūzikas valoda. 4 st.  
4.SkaĦas īpašības, skaĦurinda. 4 st.  
5.Nošu mācība. Nošu ilgumi un pauzes.4 st.  
6.Tempometroritms. Grupu darbs. 4 st.  
7.Dziedāšanas metodiskie pamati. Nošu solfedžēšana.  
4 st.  
8.Darbs pie ritma izjūtas attīstīšanas. 4 st.  
9.Muzikālā rotaĜa. 6 st.  
10.Praktikums. 2 st.  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
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1. Darba formas:  
- kontaktstundas;  
- patstāvīgais darbs.  
2. Darba metodes zināšanu apguvei:  
- diskusijas, semināri, grupu darbs, lekcijas;  
- literatūras lasīšana, konspektēšana, salīdzināšana, analīze.  
3. Darba metodes prasmju un iemaĦu apguvei:  
- problēmsituāciju analīze;  
- diskusijas , dialogi;  
- situāciju simulēšana muzikālās audzināšanas nodarbībās;  
- iepazīt klaviatūru un elementārasnošu lasīšanas iemaĦas.  

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1.Apare V. Muzikālās audzināšanas nodarbības bērnudārzā.- R.: IZM, 1976  
2.Bičuka M.u.c. Muzikālā audzināšana pirmsskolā.- R.: RaKa, 2003  
3.KārkliĦš L. Mūzikas leksikons.- R.: RaKa, 2006  
4.ZariĦš D. Mūzikas pedagoăijas pamati.- R.: RaKa, 2004   

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1.Fišers R. Mācīsim bērniem domāt.- R.: RaKa, 2005 

2.Jērcuma L. Ritmika. I un II daĜa.- R.: RaKa, 2002 

3.Udodova I. Ievads mūzikas teorijā.- R.:Zvaigzne ABC, 2006 
4.Vetlugina N. Bērna muzikālā attīstība.- Maskava, 1988 

 
Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1.Dzintare D., Boša R. RotaĜspēles.- R.: Mācību apgāds, 1997 

2.Zelmene M. Mūzika mazajiem. I, II, III daĜa.- R.: RaKa, 2003  
3.Žeigurs A. Kā veicināt bērna prāta spējas. SIA Igo@Co, 1993 
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Kursa nosaukums 
Pirmsskolas un sākumskolas pedagoăija 
II  

Kursa kods Peda2071 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Lekciju stundu skaits 18 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 14 

Kursa apstiprinājuma datums 04.01.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

  

Kursa autori Dr. Pedagoğijas doktors prof. Ruta Ināra KaĦepēja 
 
Priekšzināšanas  
Peda1047, Pirmsskolas un sākumskolas pedagoăija I* 
 
Kursa anotācija  
Studiju kurss sniedz priekšstatu par pirmsskolas pedagoăiju kā zinātĦu nozari, tās risinājumus 
praksē. Studenti gūst zināšanas par rotaĜu kā vadošo darbības veidu pirmsskolas vecuma bērna 
attīstībā. Iegūs zināšanas par jēdzieniem : rotaĜa, spēle, rotaĜspēle, rotaĜdarbība, 
rotaĜnodarbība, kā arī skolotāja tiešos un netiešos rotaĜu vadīšanas paĦēmienus.  
 
Rezultāti  
Studiju kursa laikā tiek attīstītas topošo skolotāju gnozeoloăiskās , analītiskās un 
konstruktīvās prasmes. Studiju kurss ir kā pamats turpmākajām studijām.  
 
Kursu apraksts-plāns 
1. RotaĜa kā darbības veids audzināšanā un attīstībā.  
2. RotaĜu iedalījums. RotaĜu vadīšanas metodes un paĦēmieni dažādās vecuma grupās.  
3. Simboliskās rotaĜas. To satura veidošanās principi dažādos vecuma posmos.  
4. Spēles un rotaĜas ar noteikumiem . Spēles ar sporta elementiem, didaktiskās rotaĜas. RotaĜu 
saturs, vadīšanas paĦēmieni dažādos vecuma posmos.  
5. RotaĜspēles jēdziens, saturs, vadīšanas paĦēmieni.  
6. Dramatizācijas rotaĜas. Saturs, veidi dažādos vecuma posmos.  
7. Konstruktīvās rotaĜas bērna attīstībā.  
8. RotaĜa pedagoăiskajā procesā bērna personības veidošanā..  
9. RotaĜlietas , to veidi un loma bērna attīstības veicināšanā. Pašgatavotā rotaĜlieta.  
10. Didaktisko spēĜu praktiskā izstrāde, modelēšana un analīze.  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Lekciju apmeklējums – 50%,semināru apmeklējums – obligāts + praktiskie darbi (50%),  
Pārbaudījums – tests un praktisks uzdevums vai praktiskās individuālās izstrādnes 
aizstāvēšana  
 
Literatūra (01-mācību literatūra)  
1. Bakisa A.,Romēns K. RotaĜas ar bērnu vecumā no 1 dienas līdz 6 gadiem. 
Rīga:AlbertsXII,1997.  
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2. Bērns kā vērtība ăimenē un pirmsskolā.Rīga, 2000.  
3. Boša R. Mana rotaĜspēle. Mācību apgāds NT.1997.  
4. Černova E. Pirmsskolēna rotaĜspēles darbības saturs un organizācija//Skolotājs, 2000, Nr.5 
49.-52.lpp  
5. Dzintere D. RotaĜa kā īpaša kultūras forma un kultūras apguves veicinātāja.// Bērns kā 
vērtība ăimenē un pirmsskolā. Rīga , 2000.  
 
Literatūra (02-papildliteratūra)  
1. Dzintere D.,Stangaine I. RotaĜa – bērna dzīvesveids.Rīga:RaKa,2005.  
2. Dzintere D., Boša R. RotaĜspēles. Rīga:Mācību apgāds, NT, 1997.  
3. Эйнон Д. Творческая игра . Москва , 1995  
4. KaĦepēja R.sarunāsimies, darbosimies. Rīga 2003  
5. Lieăeniece D.RotaĜas nozīme bērna pašattīstības sekmēšanā. 6.burtnīca-Liepāja,1995.  
6. Miėelsone I. Kreativitātes sekmēšana pirmsskolas vecuma bērnu mākslinieciskajā 
darbībā.// Skolotājs, 1993.  
7. Pučure.I. RotaĜa – pirmsskolas vecuma bērnu pašapziĦas sekmētāja. // Bērns kā vērtība 
ăimenē un pirmsskolā . Rīga, 2000  
8. Prelgauska Dz. Spēles, novērojumi, eksperimenti. Izglītības soĜi.  
9. Romenkova V. RotaĜu attīstība.-R.,1997.  
10. Švarca B. Mācīšanās arrotaĜām un spēlēm.-R.;Sorosa fonds, 1997.  
11. Bennet N., Wood L. Teaching through play. –USA,1997  
12. David.T. Teaching young children. Great Britain, 1999.  
13. Robinson M. Early years care and Education. Heinemann.1998.  
 
Literatūra (03-ieteicamā periodika)  
1. Pirmsskolas izglītība 1997-2007  
2. Skolotājs. 
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Kursa nosaukums Rokdarbu teorija un metodika I  

Kursa kods Peda1044 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju stundu skaits 20 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12 

Kursa apstiprinājuma datums 13.09.2007 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

Kursa autori 

Pedagoğijas mağistra grāds pasn. Ineta Aizporiete 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērėis ir sniegt teorētiskās zināšanas un pilnveidot studentu prasmes organizēt 
un vadīt pirmsskolas vecuma bērniem rokdarbus. Studentu uzdevums ir palīdzēt bērniem 
pakāpeniski apgūt visu darba procesu, izvēlēties vajadzīgos materiālus un darba rīkus. Iemācīt 
bērniem plānot darba operāciju secību, apgūstot dažādas darba iemaĦas. Radoši domāt, būt 
aktīviem, prast novērtēt sava darba rezultātus. 

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti apgūst iemaĦas un prasmes strādāt ar dažādiem 
materiāliem (dabas materiāliem, audumu, papīru, dziju, darboties ar adatu un diegu). Studenti 
padziĜināti iepazīst pirmsskolas bērnu psihofizioloăisko raksturojumu un noskaidro vai 
strādājot mērėtiecīgi ir iespējams veicināt radošo darbību rokdarbu nodarbībās. Kā arī 
noskaidro vai ar rokdarbu palīdzību tiek veicināta bērnu rakstīšanas kustību attīstība. 

Kursu apraksts-plāns 

1.Bērnu rokdarbi, to sensorais, psiholoăiskais un pedagoăiskais pamatojums. 10 st.  
2.Rokdarbu nozīme bērnu rakstītprasmes attīstībā. 8 st.  
3.Radošās darbības veicināšana rokdarbos. 14 st.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums ir obligāts.  
Praktiskās nodarbības – 2 (50%).  
Kursa pārbaudījums – eksāmens (50%).  
Pārbaudījums – rakstveidā.  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1.Kristena A.Hansena, Roksana K.Kaufmane, Stefans Sailers. Soli pa solim: programma 
bērniem un vecākiem. Bērncentrētu grupu veidošana. – Sorosa fonds – Latvija. Programma 
“PārmaiĦas izglītībā”, 1998. – 351lpp.  
2.Dēėēns K. Māksla un audzināšana// Rakstu virkne. – R.: Valters un Rapa, 1925.  
3.Dzērvīši Al un A. Rokdarbu metodika. – R.: Valters un Rapa,1937.  
4.Kromāne Dz. Burtu pamatelementi// Skola un ăimene, 1972., Nr.10. 5lpp.  
 
Literatūra (02-papildliteratūra) 
1.Kromāne Dz. Balta lapa, lineatūra// Skola un ăimene, 1972., Nr.11. 5lpp.  
2.Kromāne Dz. Cilpas un pirmais burts// Skola un ăimene, 1972., Nr.12. 9lpp  
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3.Gavaina Š. Radošā iztēle. – R.; Preses nams, 1996. – 120lpp. 
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Kursa nosaukums Sociālo prasmju apguve  

Kursa kods PedaP619 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8 

Kursa apstiprinājuma datums 15.04.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu 
Pedagoăijas un psiholoăijas 
fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Pedagoğijas doktors asoc.prof. Rudīte Andersone 

Ekvivalentais studiju kurss 

Peda1350, Sociālo prasmju apguve mācību nodarbībās  
Peda2173, Sociālo prasmju apguve mācību nodarbībās 

 

Kursa anotācija 

Kursa mērėis ir veidot izpratni par sociālo prasmju apguvi dažādās mācību nodarbību formās. 
Kursa ietvaros paredzēts iepazīt sociālo prasmju būtību, to vietu mācību saturā un mācību 
nodarbību organizācijā. 

  

Rezultāti 

Kursa apguves laikā studenti pratīs  
-analizēt savas sociālās prasmes, kā arī mērėtiecīgi pašizglītoties to pilnveidē;  
- mērėtiecīgi vadīt komunikāciju un sadarbību ar citiem cilvēkiem;  
- izvēlēties atbilstošās mācību metodes un paĦēmienus sociālo prasmju apguvē;  
- novērtēt mācību līdzekĜu atbilstību sociālo prasmju apguves veicināšanas mērėiem;  
- noteikt konkrētās mācību situācijās riska faktorus sociālo prasmju apguvē un mazināt to 
ietekmi;  
- novērtēt skolotāja personības lomu sociālo prasmju apguvē. 

  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Sociālo prasmju definīcija un raksturojums 2  
2. Sociālo prasmju klasifikācija 4  
3. Sociālo prasmju apguves atspoguĜojums izglītības mērėos 4  
4. Sociālās prasmes pirmsskolas izglītības programmā 2  
5. Sociālo prasmju apguves avoti 4  
6. Mācību metodes un sociālo prasmju apguve 4  
7. Sociālo prasmju apguves vērtēšana 2  
8. Mācību līdzekĜi un sociālo prasmju apguve 2  
9. Sociālo prasmju apguve kā viens no plānotajiem rezultātiem 2  
10. Skolotāja personības loma bērnu sociālo prasmju apguvē 4  
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11. Sociālo prasmju apguve un socializācija 2  
12. Riska faktori sociālo prasmju apguvē 4 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Ieskaitīti praktiskie darbi un semināri – 40 %  
Sekmīgi nokārtots rakstveida pārbaudījums – 60 %  

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Andersone R. Pusaudžu sociālo prasmju veidošanās. Rīga: RaKa, 2004.  
2. Dzintere D., Stagaine I. RotaĜa – bērna dzīvesprasmju sekmētāja. Rīga: RaKa, 2007.  
3. Golubina V. Pirmsskolas pedagoga rokasgrāmata. Rīga: Izglītības soĜi, 2007.  
4. Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas. Rīga, Zvaigzne ABC, 1998.  
5. Komenskis J.A. Lielā didaktika. Rīga: Zvaigzne, 1992.  
6. Lieăeniece D. Kopveseluma pieeja bērnu audzināšanā. Rīga: RaKa, 1999.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Andersone R. Izglītības un mācību priekšmetu programmas. Rīga: RaKa, 2007.  
2. Denijs R. Prasme sazināties un uzstāties. Rīga: JāĦa Rozes apgāds, 2002.  
3. Dubkēvičs L.Saskarsme audzēkĦiem. Rīga: Jumava, 2006.  
4. Eiropas Komisija. Mācīšana un mācīšanās – ceĜš uz izglītotu sabiedrību. Rīga: Akadēmisko 
programmu aăentūra, 1998.  
5. Geidžs N.L., Berliners D.C. Pedagoăiskā psiholoăija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.  
6. Mācīsimies sadarbojoties. Rīga: Mācību grāmata, 1998.  
7. Nelsen J., Lott L., Glenn H.S. Positive Discipline in the Classroom. USA:Prima Publishing, 
1997.  
8. Špona A. Audzināšanas process teorijā un praksē. Rīga: RaKa, 2004. 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls Skolotājs  
2. Žurnāls Pirmsskolas izglītība  
3. IZM interneta mājas lapa  
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Kursa nosaukums 
Bērnu literatūra un tās mācīšanas 
metodika 

Kursa kods Peda1540 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju stundu skaits 22 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 10 

Kursa apstiprinājuma datums 24.01.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

  

Kursa autori 

Pedagoğijas mağistra grāds lekt. Aina Kucina 

Kursa anotācija 

Kursa mērėis – attīstīt izpratni par bērnu literatūras būtību un specifiku, nozīmi personības 
veidošanās procesā, par latviešu un ārzemju bērnu literatūru, par latviešu bērnu literatūras 
vēsturi, veidiem, žanriem, Kursa saturā iekĜautā literatūras mācīšanas metodika palīdzēs 
iepazīt un mācīties izvērtēt problēmas, kas saistītas ar bērnu literatūras apguvi pirmsskolā. 

  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti:  
• izpratīs bērnu literatūras lomu un nozīmi bērna personības attīstībā un vērtību sistēmas 
izveidē,  
• zinās bērnu literatūras teorijas un vēstures pamatjautājumus,  
• iepazīs dažādus literatūrzinātnieku un rakstnieku viedokĜus par bērnu literatūru un tās lomu 
bērna attīstībā,  
• pilnveidos prasmi vērtēt, analizēt un interpretēt daiĜdarbus,  
• pratīs studiju kursā gūtās zināšanas realizēt darbā pirmsskolas izglītības iestādē.  

  

Kursu apraksts-plāns 

1. Latviešu bērnu literatūras pirmsākumi un attīstība 2  
2. Bērnu literatūras būtība un specifika 4  
3. Literārā pasaka 6  
4. Dzeja bērniem 4  
5. Bērnības atmiĦu grāmatas 2  
6. Latviešu trimdas literatūra bērniem 2  
7. Bērnu folklora 4  
8. Literatūras mācīšanas metodika 8  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

• obligāts semināru apmeklējums, 40%  
• studiju darbs/ 1 referāts, 20%  
• eseja par tematu „Ja es būtu...” [viena bērnu grāmatā pēc izvēles]”, apjoms - 5-6 lpp. – 20%  
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• Jāizlasa vismaz 20 bērnu grāmatas (dažādu žanru, latviešu un ārzemju, pēc izvēles) – 20%.  

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Stikāne A. Latviešu bērnu literatūra. R.: Zvaigzne, 1977.  
2. Stikāne I. Vērtību pasaule latviešu bērnu literatūrā. R.: RaKa, 2005.  
3. Stikāne I., Tretjakova S., Zandere I. Zirgs, kas naktī dzied. R.: LBJLP, 2006.  
4. Bērnu literatūra: vērtējumi, pārdomas, atzinības, lasīšanas veicināšana. R.: Garā pupa, 
2005.  
5. Rungulis M., sast. Kungu kapsētas spoks. 150 jauni un veci spoku, joku un šausmu stāsti. 
R.: Pētergailis, 2005. 103 lpp.  
 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Jaunākā latviešu bērnu literatūra. 2003 – 2005. R. krāj. R.: Garā pupa, 2006.   
2. Korčaks J. Kā mīlēt bērnu. R.: Zvaigzne, 1986.  
3. Korčaks J. Kad es atkal būšu mazs. R.: Liesma, 1967. 
4. Rungulis M., sast. BurbuĜmātei deguns garš. R., 1992.  
5. Rungulis M., sast. Kaėis lēca smēdē. R., 1994.  
6. Tūbele S. Skolēna runas attīstības vērtēšana. RaKa 2002  
7. Vecgrāve A. CeĜvedis pieaugušajiem pa bērnības zemi. R.: Zvaigzne ABC, 2005  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Pirmsskolas izglītība. 1998.-2007.  
2. Skolotājs.1999.-2007  
3. Stikāne I. Literatūra - pusaudžu vērtīborientācijas rosinātāja // Skolotājs, 2002, Nr.12. 93.-
97.lpp.  
4. www.ibby.org, www.alma.se, www.lnb.lv  
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Kursa nosaukums 
Pedagoăiskā doma Latvijā un tautas 
pedagoăija  

Kursa kods Peda1289 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits 
semestrī) 

32 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8 

Kursa apstiprinājuma datums 02.12.2004 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Pedagoğijas doktors prof. Aīda Krūze 

Kursa anotācija 

Kursa mērėis - ievirzīt studentus nacionālās pedagoăiskās domas attīstības vēstures apguvē no 
senajiem laikiem līdz mūsu dienām.Kursa uzdevumi: radīt izpratni par pedagoăijas teoriju 
veidošanās procesiem, to likumsakarīgu attīstību dažādos laikposmos Latvijā; apgūt prasmes 
izvērtēt atsevišėu personību devumu pedagoăiskās domas attīstībā; pamatot pedagoăiskā 
mantojuma saistību ar mūsdienu audzināšanas teoriju un praksi. 

  

Kursu apraksts-plāns 

1 Pedagoăiskās domas būtība un vieta pedagoăijas vēstures pētniecībā. Lekc.  
2 Latviešu tautas pedagoăija. Lekc.  
3 Pedagoăijas atziĦas tautas mutvārdu daiĜradē. Semin.  
4 Pedagoăiskā doma viduslaikos. Lekc.  
5 Reformācijas ideju atspulgi Latvijā. Lekc.  
6 E.Glika devums kultūrā, izglītībā, J.A.Komenska ideju popularizēšanā. Lekc.  
7 Apgaismības idejas izglītībā un audzināšanā. 18.gs. Lekc.  
8 J.G.Herdera, G.MerėeĜa, G.F.Stendera u.c. apgaismotāju devums pedagoăiskās domas 
attīstībā 18.gs. Semin.  
9 Latvijas brāĜu draudzes kustības nozīme izglītībā un audzināšanā. Lekc.  
10 Nacionālās ped.domas aizsākumi Latvijā. J.Cimze. Lekc.  
11 Jaunlatviešu devums ped.domas attīstībā Latvijā. Lekc.  
12 Reformpedagoăijas ideju ietekme uz ped.domas attīstību Latvijā. Lekc.  
13 Pedagoăiskās vērtības 20.gs. 20.-30.gados. Semin.  
14 Pedagoăiskā doma Latvijā padomju periodā. Lekc.  
15 Rietumu trimdas latviešu pedagoăiskā doma. Lekc.  
16 Pedagoăijas zinātnes attīstība pēc neatkarības atgūšanas. Semin.  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Aktīva piedalīšanās semināros; patstāvīgā darba izpilde par izvēlēto tematu; pozitīvs 
vērtējums eksāmenā. 
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Literatūra (01-mācību literatūra) 

Anspaks J. Pedagoăijas idejas Latvijā.-R.: RaKa, 2003.  
Austrums Ă. Tautas senās godu un audzināšanas tradīcijas.-R.:Zinātne, 1993.  
Pedagoăiskā doma Latvijā līdz 1890. gadam. Antoloăija.-R.: Zvaigzne, 1991.  
Pedagoăiskā doma Latvijā no 1890. līdz 1940.g. Antoloăija.-R.: Zvaigzne, 1994.  
Pedagoăiskā doma Latvijā no 1940. gada līdz mūsu dienām. Antoloăija. -R.: Puse, 1998.  
Rietumu trimdas latviešu pedagoăiskā doma (1944-1990). Antoloăija. - R.: RaKa, 2004.  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

Asars J. Mūsu tautskola.-R., 1905.  
Grīns M., Grīna M. Latviešu gads, gadskārta un godi.-R.: Everests, 1992  
Laikmets un personība. 1,2,3,4,5. Sastād. Krūze A.-R.: RaKa, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.  
Latviešu tautas dzīvesziĦa (1,2,3,4,5).-R., 1990.  
Staris A., ŪsiĦš V. Izglītības un pedagoăijas zinātnes attīstība Latvijā pirmās brīvvalsts laikā.- 
R.: Zinātne, 2000.  
Tautas izglītība un pedagoăiskā doma Latvijā līdz 1900.g._R.: zinātne, 1987.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

Žurnāls "Skolotājs"  
Žurnāls "Pirmsskolas izglītība"  

  

 



 117

 

Kursa nosaukums Personības psiholoăija***  

Kursa kods Psih1182 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju stundu skaits 26 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 6 

Kursa apstiprinājuma datums 04.01.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

  

Kursa autori 

Pedagoğijas mağistra grāds lekt. Viktors OzoliĦš 

 
Kursa anotācija 

Kursa mērėis ir iepazīstināt ar personības psiholoăisko izpratni un sniegt pamatzināšanas par 
izpētes principiem, pieejām un metodēm personības psiholoăijā. Iztirzātas psihoanalītiskās un 
neofreidiskās teorijas; biheiviorālā, humānistiskā, sociāli kognitīvā un personības iezīmju 
teorija, iztirzājot personības attīstības skaidrojumu un uzsverot teoriju izmantošanas iespējas 
pedagoăiskā darbā. 

  

Rezultāti 

Kurss nodrošina tādu personības psiholoăijas jautājumu izpratni un zināšanu apjomu šajā 
nozarē, kas nepieciešami pirmsskolas skolotāja profesijā. Kursa apguve veicina pedagoga 
pašizpratnes un bērnu psiholoăiskas izpratnes prasmes. 

  

Kursu apraksts-plāns 

1. Personības psiholoăiskās izpētes principi, metodes un aspekti. 3  
2. Psihoanalītiskā un analītiski psiholoăiskā personības izpratne: Z.Freida  
un K.G.Junga teorijas. 6  
3. Neofreidiskā personības izpratne: K.Hornijas teorija. 2  
4. Personības izpratne A.Ādlera individuālpsiholoăijā. 2  
5. Personības izpratne Ē.Ēriksona Ego psiholoăijā. 2  
6. Biheiviorālā personības izpratne: B.Skinnera teorija. 2  
Kontroldarbs un seminārs par 1.-6. tēmas jautājumiem. 3  
7. Personības iezīmju pieeja: G.Olporta teorija. 2  
8. Personības izpratne humānistiskajā psiholoăijā: K.Rodžersa un A.Maslova teorijas. 4  
Seminārs par 7. un 8. tēmas jautājumiem. 2  
9. Sociāli kognitīvā personības izpratne: A.Banduras teorija. 2  
10 Kontroldarbs par 7.-9. tēmas jaut.; seminārs par 9. tēmas jautājumiem. 2  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Divi (2) pārskata kontroldarbi (20% no kopvērtējuma),  
atbildes un uzstāšanās semināros (30% no kopvērtējuma),  
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rakstisks eksāmens (50% no kopvērtējuma).  

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Karpova, Ā. Personība: teorijas un to radītāji. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 224 lpp.  
2. ReĦăe, V. Personības psiholoăiskās teorijas. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 176 lpp.  
3. Vorobjovs, A. Personoloăija: personības satura un aktivitātes problēmas. Daugavpils, 1997.  
4. Hjelle L.A., Ziegler D.J. Personality Theories: Basic Assumptions, Research, and 
Applications (3rd ed). McGraw-Hill, 1992. (Arī krievu val., 1997, 608 lpp.)  
5. Maddi, S.R. Personality Theories: A Comparative Analysis (5th ed.) Chicago: Dorsey 
Press, 1989. (Arī krievu val., 2002. 539 lpp.)  
6. Magnavita, J.J. Theories of personality: contemporary approaches to the science of 
personality. New York: John Wily & Sons, 2002.  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Ēriksons Ē. Identitāte: jaunība un krīze. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 271 lpp.  
2. K.G.Jungs. Psiholoăiskie tipi. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. 268 lpp.  
3. Freids Z. Ievadlekcijas psihoanalīzē. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 544 lpp.  
4. Šuvajevs I. Psihoanalīze un dzīves māksla. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. 248 lpp.  
5. Маслов, А. Психология бытия. Москва: 1997.  
6. Роджерс, К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. Москва: Прогресс 
Универс, 1994. 480 c.  

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāls „Psiholoăijas pasaule”  
2. Journal of Personality  
3. Journal of Personality and Social Psychology  
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Kursa nosaukums Ăimenes pedagoăija ***  

Kursa kods PedaP689 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16 

Kursa apstiprinājuma datums 15.04.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Pedagoğijas doktors doc. Māra Dirba 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērėis ir veicināt studentu izpratni par mūsdienu ăimenes veidošanās un 
funkcionēšanas sociālpsiholoăiskajiem, pedagoăiskajiem nosacījumiem un savstarpējām 
attiecībām ăimenē. Studenti analizēs ăimenes lomu garīgi un fiziski veselas nākošās paaudzes 
nodrošināšanā. Studenti pilnveidos prezentācijas prasmes, kā arī pašvērtējuma un citu studentu 
darbu vērtēšanas prasmes. 

  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par mūsdienu ăimenes veidošanās un 
funkcionēšanas sociālpsiholoăiskajiem, pedagoăiskajiem nosacījumiem.  
Studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt problēmu un konflikta situācijas ăimenē, to risināšanas 
veidus.  

  

Kursu apraksts-plāns 

1. Mīlestības jēdziens. Mīlestības triangulārā teorija 2  
2. Indivīds un sabiedrība. Ăimene kā viena no indivīda un sabiedrības mijattiecību formām 2  
3. Ăimenes definīcijas. Mūsdienu ăimenes attīstību raksturojošās tendences. Mūsdienu ăimeĦu 
tipi. Ăimenes alternatīvās formas 2  
4. Ăimene vēsturiskā skatījumā 2  
5. Laulība – ăimenes sākums. Laimīgas laulības priekšnosacījumi. 2  
6. Ăimenes dzīves cikla stadijas 2  
7. Audzināšana un izglītošana ăimenē dažādos ăimenes dzīves posmos. Laimīga bērna 
audzināšanas principi. Pusaudzis ăimenē 2  
8. Socializācijas process un savstarpējās attiecības ăimenē  
Ăimenes kā sociālās grupas īpašības 2  
9. Ăimenes funkcijas un to praktiskās realizācijas veidi un iespējas 2  
10. ĂimeĦu modeĜi un bērnu audzināšanas stili ăimenēs 2  
11. Produktīvais un neproduktīvais stress ăimenē, tā optimizācijas iespējas 2  
12. Problēmu un konflikta situācijas ăimenē, to risināšanas veidi 2  
13. Audzināšana un savstarpējo attiecību īpatnības etniski jauktās ăimenēs 2  
14. Audzināšana un savstarpējās attiecību īpatnības nepilnās un šėirtās ăimenēs 2  
15. Dž. Boulbija pieėeršanās modeĜi 2  
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16. Ăimenes attīstības perspektīvas nākotnē 2  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Darbs nodarbībās, semestrī veiktie individuālie darbi paredzētajos izpildes termiĦos (50%),  
pētnieciskā darbība (25%),  
gala pārbaudījums: rakstisks eksāmens (25%).  

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Boulbijs Dž. Drošais pamats. Rasa ABC , 1998  
2. Deinova Š. Kā pārdzīvot Jūsu bērna tīĦa gadus. Rīga: ... 1996  
3. Dirba M. Mijkultūru izglītības daudzveidība. Rīga: RaKa, 2006  
4. Karpova Ā. Ăimenes psiholoăija. RaKa, 2000  
5. Kempbels R. Kā patiesi mīlēt pusaudzi. Rīga: LBDS Jaunatnes apvienība.1991  
 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Dirba M. Jaukto ăimeĦu bērnu latviskās identitātes veidošanās pedagoăiski –  
psiholoăiskie aspekti / Baltijas reăiona valstu integrācijas problēmas ceĜā uz  
Eiropas Savienību – Rēzekne : Rēzeknes Augstkola, 2000. – 24. – 25.lpp.  
2. Grejs Dž. Vīrieši ir no Marsa, sievietes – no Venēras. Rīga: Jumava, 1995  
3. Kempbels R. Kā patiesi mīlēt savu bērnu. Rīga: Amnis, 1997  
4. Sternberg R. The Triangle of Love. Basic Books, Inc., 1988.  
5. Sternberg R. The Triangle of Love. Basic Books, Inc., 1988.  
6. Stēnsgorda P.Māte, bērni un tēvs. Rīga: Atēna,2004  
7. Šota B. Sarunas. Drošas , radošas un veiksmīgas. Rīga: BALTA eko, 2002  
8. Špalleka R. MāmiĦ,, vai tu mani mīli? Rīga: Preses nams, 1998.  
9. Vecgrāve A. Kā man saprast savu bērnu. Rīga: Zvaigne ABC, 1996  
10. Vecgrāve A. CeĜvedis pieaugušajiem pa bērnības zemi. Rīga: Zvaignze ABC, 2005 
11. Zālītis J. Mīlestības vārdā.Rīga: Zvaizgne, 1981 
12. Blau T. The Psychological Examination of the Child. New York: John Wiley&Sons, 1991  
13. Dirba M. Psychological - Pedagogical Aspects of the Latvian Identity Formation of Children 
from Bi-cultural Families // Educational Psychology – Vilnius, 1999-No3, Volume No 2 – p. 33-
37  
14. Fitness J. Emotial Intelligence and Intimate Relationships. // Emotional Intelligence in 
Everyday Life. Ciarrochi J., Forgas J., Mayer J. (eds.) Lillington : Taylor&Francis , pp. 98 – 112.  
15. Porro B. Talk it out: Conflict Resolution in the Elementary Classroom. Alexandria, Virginia, 
Association for Supervision and Curriculum Development, 1996  
 

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Černova E. Ieskatīsimies mūsdienu ăimenē.//Pirmsskolas izglītība. 1994. Nr. 4, 6.lpp.  
2. Plūme A. Kā bērnu audzināt vientuĜai mātei vai tēvam. //Pirmsskolas izglītība.2002. Nr. 5, 
14.lpp.  
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Kursa nosaukums Izglītības socioloăija*  

Kursa kods Peda5544 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8 

Kursa apstiprinājuma datums 20.03.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Filozofijas doktors doc. Ludmila Apsīte 

Kursa anotācija 

Kursa uzdevums ir studentu iepazīstināšana ar izglītības sociālajām problēmām, ko pēta 
speciālā zinātne – izglītības socioloăija. 

  

Rezultāti 

Kursa apguves rezultātā studenti  
o iegūst izpratni par izglītības socioloăijas specifiku izglītības problēmu pētīšanā;  
o attīsta prasmes analizēt izglītības problēmas plašajā sociālajā kontekstā;  
o iegūst izpratni par izglītības pētīšanas stratēăijām.  

  

Kursu apraksts-plāns 

Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Izglītības socioloăijas ekonomiskie, sociālie un zinātniskie priekšnosacījumi 2  
2. Izglītības socioloăijas ăenēze XIX gs. beigās – XX gs. sākumā 2  
3. Izglītības socioloăijas attīstība Rietumos XX gs. vidū un otrajā pusē. Seminārs 4  
4. Izglītības socioloăija kā specifiskā socioloăijas nozare 2  
5. Izglītība sociālo, humanitāro un eksakto zinātĦu skatījumā 2  
6. Izglītības institucionālā analīze 2  
7. Izglītības paradigmas 2  
8. Pašizglītības paradigma XXI gs. izglītībā. Seminārs 4  
9. Pirmsprofesionālā izglītība 2  
10. Skola kā izglītojošais institūts. Seminārs 4  
11. Profesionālā izglītība 2  
12. Augstākā izglītība. Seminārs 4  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Lekciju apmeklējums – obligāts  
Piedalīšanās semināros – obligāta  
Pastāvīgais darbs – referāts  
Gala pārbaudījums – eksāmens 

  



 122

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Baltā grāmata par izglītību un apmācību  
2. P.Laėis. Socioloăija. Ievads socioloăijā. R. 2002  
3. KrieviĦš. Izglītības socioloăija: lekciju kurss. R. Raka 2004  
4. Z.Baumans. Individualizēta sabiedrība. 2002  
5. E.Giddens. Socializācija un dzīves cikls // Socioloăija. 2000  
 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. P.Bergers, T.Lukmans. Realitātes sociālā konstruēšana. 1995 
2. P.Burdjē. Kapitāla formas // Rietumu ekonomiskā socioloăija. 2004  
3. M.Fuko. Uzraudzīt un sodīt. 2001  
4. E.Giddens. Izglītība, komunikācija un masu informācijas līdzekĜi // Socioloăija. 2000  
5. J.Macionis. Izglītība // Socioloăija. 2004  
6. N.Smelzers. Izglītība // Socioloăija 1998   

  

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Žurnāli „Skolotājs”, „Psiholoăija mums”  
2. Raksti Latvijas avīzēs  
3. International Review of Education. European Educational Research Journal  
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Prakses 
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Kursa nosaukums Iepazīstinošā prakse  

Kursa kods Peda2555 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 32 

Lekciju stundu skaits 6 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 18 

Kursa apstiprinājuma datums 15.04.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu 
Pedagoăijas un psiholoăijas 
fakultāte 

  

Kursa autori 

Izglītības zinātĦu mağistrs pedagoğijā pasn. Lidija Līdaka 
Dr. Pedagoğijas doktors prof. Emīlija Černova 

Kursa anotācija 

Iepazīstinošās prakses mērėis ir iepazīstināt studentus ar mācību vides veidošanu pirmsskolas 
izglītības iestādēs. Mācīties plānot individualizētu attīstību bērniem atbilstoši viĦu spējām un 
interesēm. Iepazīstināt ar dažādu teoriju pieejām psiholoăiskajā un pedagoăiskajā literatūrā un 
jaunākām atziĦām pedagoăijā. Kursa laikā studenti tiek iepazīstināti ar prakses mērėiem, 
uzdevumiem. Studentiem tiek piedāvātas ieteicamā novērošanas procesa metodes un 
paĦēmieni. Nākamie pedagogi tiek iepazīstināti ar pētījuma procesa izvērtējumu. 

  

Rezultāti 

Iepazīstinošās prakses atskaites mapes saturā iekĜauts teorētiskais atzinums par grupas telpu 
iekārtojumu. Studenti sastāda aktivitāšu kartītes ar atbilstošiem uzdevumiem bērnu 
aktivitātēm. Prakses noslēgumā piedalās kolokvijā.  
Iepazīstinošās prakses mapes prezentācija ar pielikumiem un savu vērtējumu: Ko es ieguvu?  
Ko jaunu atklāju? Ko iemācījos, veicot šo pētījumu? Kā šis novērojums var iespaidot manu 
turpmāko profesionālo darbību? 

  

Kursu apraksts-plāns 

1. Ievadlekcija 2  
2. Zināšanu, prasmju un iemaĦu uzskaite, pārbaude un novērtēšana. 2  
3. Pirmsskolas pedagoăiskā procesa analīze. 2  
4. Pedagoăisku situācija analīze. 2  
5. Studēt un apkopot skolotāju pedagoăisko pieredzi. 6  
6. Praktiskā darba novērošana grupās 8  
7. Praktiskais darbs ar aktivitāšu kartītēm 6  
8. Veikt sava pedagoăiskā darba analīzi un pašanalīzi. 4 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Iepazīstinošās prakses atskaites mape. Prakse pirmsskolas izglītības iestādē. Prakses ilgums 2-
3 nedēĜas. Pieredze sadarbībā ar pirmsskolas izglītības iestādes skolotājiem. Bērnu 
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individualizētas attīstības organizācija pirmsskolas izglītības iestāde.  
Pieredze sadarbībai ar novēroto bērnu. Pielikumi ar komentāriem (aktivitāšu centru apraksti 
mērėi, uzdevumi aktivitātes konkrētiem bērniem atbilstoši viĦu spējām, un citi darbi...) ar 
komentāriem un atsaucēm. 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Bērns kā individualitāte pirmsskolas izglītības iestādē. Red.Dzintare.  
-Rīga:SIA”Izglītības soĜi”, 2002.  
2. Bērns kā vērtība ăimenē un pirmsskolā. Red. Dzintare. – Rīga: SIA „”Izglītības soĜi”,2000.  
3. Hansena K.A.,Saifers S. Izglītība un demokrātijas kultūra: bērnības pieredze. Sorosa 
Fonds- Latvija, 1998.  
4. Lieăiniece D. Kopveseluma pieeja audzināšanā. Raka ,1999.  
5. Pirmsskolas vecuma bērnu attīstība. Sk. Internetā htt://www.zvans.lv// 

 
Literatūra (02-papildliteratūra) 
1. Gudjons H Pedagoăijas pamatatziĦas.- Zvaigzne ABC, 
1998.  
2. Svence G. Attīstības psiholoăija. Zvaigzne ABC, 1999.  
 

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Pirmsskolas izglītība 1998.-2007.  
2. Skolotājs 1999-2007. 
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Kursa nosaukums Pētnieciskā prakse ** 

Kursa kods PedaP690 

Kredītpunkti 6 

ECTS kredītpunkti 9 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 96 

Kursa apstiprinājuma datums 25.01.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu 
Pedagoăijas un psiholoăijas 
fakultāte 

  

Kursa autori 

Izglītības zinātĦu mağistrs pedagoğijā pasn. Lidija Līdaka 
Dr. Pedagoğijas doktors prof. Emīlija Černova 

Kursa anotācija 

Studiju kursa mērėis ir ievadīt studentus pirmsskolas bērna personības ,tās attīstības no 
dažādu psiholoăisko un pedagoăisko teoriju viedokĜa individuālās attīstības pētīšanā .Kursa 
laikā studenti tiek iepazīstināti ar pedagoăiskās prakses mērėiem, uzdevumiem. Studenti 
praktiski pēta un izvērtē bērnu dažādās aktivitātēs, bērna novērošanu saskarsmē ar citiem 
bērniem, pieaugušajiem. Pētīt bērnu kā grupas locekli .Novēro bērnu nodarbībās, rotaĜās 
strādājot ar dažādiem materiāliem, iztēles aktivitātēs. Studenti tiek iepazīstināti ar pētījuma 
procesa izvērtējumu, ieteikumiem vadlīniju izstrādē..  

  

Rezultāti 

Sekmīgi apgūstot pedagoăisko praksi students iegūst izpratni par bērna personības 
raksturojumu. Prakses ilgums 3-4 nedēĜas pirmsskolas izglītības iestādēs ar praktisku darbību. 
Sekmīga kursa apguve dod iespēju padziĜināti apgūt metodes un paĦēmienus dažādiem 
novērošanas momentiem.  
Pedagoăiskās prakses mapes prezentācija ar pielikumiem un savu vērtējumu : Ko es ieguvu?  
Ko jaunu atklāju? Ko iemācījos , veicot šo pētījumu? Kā šis novērojums var iespaidot manu 
turpmāko profesionālo darbību?  

  

Kursu apraksts-plāns 

1. Ievadlekcija 6  
2. Bērna personības attīstība 6  
3. Vadlīnijas bērna novērošanai 6  
4. Bērna darbību vērtēšana pirmsskolas izglītības iestādē 28  
5. Sadarbība ar vecākiem 16  
6. Prakses materiālu apkopojums ar iestādes vadības izvērtējumu 10  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Pedagoăiskās prakses atskaites mape. Ar izvēlētā bērna izpēti, pētījuma procesa izvērtējums.  
Ieteikumi veiksmīgai sadarbībai ar novēroto bērnu  
Kritisks prakses izvērtējums un pielikumi. Materiāli tiek prezentēti noslēguma konferencē.  
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Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Bērns kā individualitāte pirmsskolas izglītības iestādē. Red. Dzintare- Rīga: SIA””Izglītības 
soĜi”,2002  
2. Bērns kā vērtība ăimenē un pirmsskolā.Red Dzintare- Rīga: SIA”Izglītības soĜi”,2000.  
3. Špona A. Audzināšanas process teorija un prakse. R: RaKa, 2004.  
4. UkstiĦa R. Bērnu patstāvīga darbība didaktiskajās rotaĜās. R.:Mācību apgāds , 2004.  
  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Vigule D. K.Dēėens par pirmsskolas bērnu audzināšanu un attīstību.R.:Vārti,1998.  
2. Vorobjovs A. Psiholoăijas pamati. R.: Mācību apgāds, 1997.  

3.Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas. Zvaigzne 
ABC,1998 
4. Svence G.Attīstības psiholoăija. Zvaigzne ABC, 1999.  
5.Vecgrāve A. Kā man saprast savu bērnu. Zvaigzne ABC, 
1996. 

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Pirmsskolas izglītība 1998.-2007.  
2. Skolotājs 1999-2007.  
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Kursa nosaukums Pedagoăiskā prakse I  

Kursa kods PedaP104 

Kredītpunkti 8 

ECTS kredītpunkti 12 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 128 

Kursa apstiprinājuma datums 25.01.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu 
Pedagoăijas un psiholoăijas 
fakultāte 

  

Kursa autori 

Izglītības zinātĦu mağistrs pedagoğijā pasn. Lidija Līdaka 
Dr. Pedagoğijas doktors prof. Emīlija Černova 

Kursa anotācija 

Pedagoăiskās prakses I mērėis ir ievadīt studentus pirmsskolas izglītības iestādes un vecāku 
sadarbības pilnveidošanā. Ăimenes pētīšana, novērošana intervējot, anketējot vecākus un 
iesaistot tos kopīgas bērnu attīstību veicinošas darbības programmas izveidošanā un 
realizēšanā. Students prakses laikā vēro kolēău darba pieredzi, pārrunājot atsevišėus 
jautājumus un vērojot viĦu darba paĦēmienus un metodiskos risinājumus profesionālajā 
darbībā.  

  

Rezultāti 

Pedagoăiskās prakses I atskaites mape, saturā iekĜauta prasme novērot, pētīt ,analizēt un 
izvērtēt pirmsskolas iestādes un ăimenes sadarbību. Pētīt un izdalīt raksturīgākās pazīmes 
attiecību sistēmās ”bērns- ăimene” ,”skolotājs – vecāki”.  
Pedagoăiskās prakses I mapes prezentācija ar pielikumiem un savu vērtējumu : Ko es ieguvu?  
Ko jaunu atklāju? Ko iemācījos , veicot šo pētījumu? Kā šis novērojums var iespaidot manu 
turpmāko profesionālo darbību?  

  

Kursu apraksts-plāns 

1. Ievadlekcija 6  
2. Sadarbības problēma pirmsskolas izglītības iestādēs 46  
3. Pedagoăiskā sadarbība vecāku skatījumā 42  

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Pedagoăiskās prakses I atskaites mape. Profesionālās prasmes saistīt teoriju un praksi 
izmantojot tās savā grupā. Prasme atspoguĜot novērojumus, pētījuma rezultātus, analizēt 
novērotās parādības, sistematizēt teorijas, metodikas un praktiskās pieredzes materiālus 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Boulbijs Dž. Drošais pamats, Apgāds „”Rasa ABC”,-1998.   
2. Lieăiniece D. Bērns pasaulē,pasaule bērnā, Rīga -1992.  
3. Lieăiniece D. Kopveseluma pieeja audzināšanā. Raka ,1999.  
4. Spivakovska A. Vecāki un bērni, Rīga Zvaigzne ABC,- 1989.  
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5. Pirmsskolas vecuma bērnu attīstība. Sk. Internetā htt://www.zvans.lv//  

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1.Špalleka R. MāmiĦ, vai tu mani mīli? Rīga ,Preses nams, -1998.  
2. Vecgrāve A. CeĜvedis pieaugušajiem pa bērnības zemi,Rīga.-2005.  
3. KaĦepeja R. Spriež pasaules pirmsskolas speciālisti ,Pirmssk.izglītība -2001.Nr.2  
4. Kondratjeva ĥ. Pirmsskolas izglītības iestādes un ăimenes sadarbības īpatnības. 
Pirmsssk.izglītība, -2006. Nr. 1  
5. Olšteina I. Kā mazo sagatavot bērnudārzam. Pirmsskolas izglītība-2000.Nr.8  
6. Ādlers A. Psiholoăija un dzīve,-1992.  
7.BaldiĦš A. Raževa A. Skolas un ăimenes sadarbība. Petergailis- 2001. 
8. Kempbels R. Kā patiesi mīlēt savu bērnu, Amnis _Rīga -1991 

9. Svence G. Attīstības psiholoăija. Zvaigzne ABC, 
1999.  
 

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Pirmsskolas izglītība 1998.-2007.  
2. Skolotājs 1999-2007. 
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Valsts pārbaudījums
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Kursa nosaukums 

Kvalifikācijas darbs un valsts 
eksāmens 

Kursa kods Peda4033 

Kredītpunkti 8 

ECTS kredītpunkti 12 

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī) 128 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 96 

Kursa apstiprinājuma datums 15.04.2008 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 

  

Kursa autori 

Dr. Pedagoğijas doktors prof. Emīlija Černova 

Priekšzināšanas 

Peda1540, Bērnu literatūra un tās mācīšanas metodika 
Peda1038, Pirmsskolas un sākumskolas pedagoăija I 
Peda1044, Rokdarbu teorija un metodika I  
Peda1045, Mūzikas pedagoăija un muzikālās audzināšanas metodika I 
Peda1053, Pedagoăiskā pētījuma process un metodes I 
Peda1065, Dzimtās valodas kultūras pamati un mācīšanas metodika  
Peda1061, Audzināšanas teorija un metodika  
Peda2071, Pirmsskolas un sākumskolas pedagoăija II* 
Psih2046, Saskarsmes psiholoăija  
SpoZ1001, Fiziskās audzināšanas teorija un metodika I** 

Kursa anotācija 

Kvalifik ācijas darbs ir studenta patstāvīgs zinātniskais darbs un tā mērėis ir:  
- apliecināt studenta patstāvīgā pētnieciskā darba iemaĦas;  
- atklāt prasmi iegūt, sistematizēt un analizēt noteiktu pētījuma materiālu, strādāt ar literatūras 
avotiem, formulēt aktuālu pedagoăisku problēmu, pamatoti izvēlēties tās risināšanas ceĜus un 
līdzekĜus;  
- atklāt prasmi uz iegūtā pētījuma materiāla pamata atrast pedagoăiski psiholoăiskas 
likumsakarības, formulēt secinājumus un vispārinājumus;  
- kvalifikācijas darbu raksta un noformē atbilstoši zinātnisko darbu prasībām. Tā apjoms ir 
līdz 40 lappusēm datorrakstā, ieskaitot tabulas un attēlus.  
 
Valsts eksāmena mērėis: vispārināt un sistematizēt studiju kursos apgūtās zināšanas un 
prasmes. Valsts pārbaudījums integrētā veidā ietver studiju laikā apgūtās zināšanas un 
prasmes, radot studentam iespēju parādīt izpratni par pirmsskolas pedagoăijas, psiholoăijas un 
metodiku jautājumiem, teorētisko zināšanu pielietošanu praksē. 

  

Rezultāti 

Studentu prasmes veikt patstāvīgu pedagoăisku pētījumu un spēju aizstāvēt pētījumā iegūtos 
rezultātus.  
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Sistematizētas zināšanas un prasmes pirmsskolas pedagoăijā, psiholoăijā un priekšmetu  
 
metodikās. Gatavība tās pielietot praksē.  

  

Kursu apraksts-plāns 

1 Kvalifikācijas darba izstrāde. 96  
2 Eksāmena saturā iekĜauti vispārīgās un pirmsskolas pedagoăijas, vispārīgās un attīstības 
psiholoăijas, priekšmetu metodiku jautājumi 31  
3 Eksāmens mutisks, biĜetēs 3 jautājumi. 1 

  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

Prasme teorētiski pamatot savus metodiskos risinājumus; prasme analizēt pedagoăiskās 
situācijas un veikt secinājumus; prasme analizēt literatūru, veidot savu pedagoăisko 
koncepciju, pozīciju, argumentēt savu pedagoăisko pieeju, mēăināt praktiski risināt dažāda 
rakstura problēmas praksē (pirmsskolā); metodiskās jaunrades elementu esamība; loăisks 
darba izklāsts, atbilstošs prasībām noformējums; prasme kvalifikācijas darbu prezentēt.  
 
Sekmīgs vērtējums valsts eksāmena visos biĜetē norādītajos jautājumos (vērtējumam jābūt 
vismaz 4 (gandrīz apmierinoši)). Līdz valsts eksāmenam jānokārto visi studiju programmā 
paredzētie mācību kursi 

  

Literatūra (01-mācību literatūra) 

1. Lejniece Z. Ētika pedagoga darbā. –Rīga: RTU, 2005.  
2. PĜaveniece M., Škuškovnika D. Sociālā psiholoăija pedagogiem.-R.: Raka, 2002.  
3. ReĦăe V. Organizāciju psiholoăija. –R.: Kamene, 1999.  
4. Saskarsme audzēkĦiem. Kupšes S. red. –R.: Jumava, 1999.  
5. Lieăeniece D. Kopveseluma pieeja 5-7 gadus veca bērna audzināšanā. Liepāja, 1996.  
6. Lieăeniece D. Kopveseluma pieeja audzināšanā. Rīga: RaKa, 1996.  
7. Špona A. Audzināšanas process teorijā un praksē. Rīga: RaKa, 2006.  
8. Zelmenis V. Pedagoăijas pamati. Rīga: RaKa, 2000.  
9. Es gribu iet skolā: Rokasgrāmata skolotājam / Aut. kol. Rīga: Puse Plus, 2003.  
10. PrudĦikova I. Montesori pedagoăija ikdienā. Rīga: RaKa, 2004.  
11. Norādījumi bakaura un maăistra darba izstrādei un aizstāvēšanai pedagoăijā. PPF PN 
19.12.2006  
12. http://www.ppf.lu.lv/studijas.php?id=studijas_inc7  
13. http://www.ppf.lu.lv/eduinf/files/Ped_bak_mag_darbi.pdf 

  

Literatūra (02-papildliteratūra) 

1. Milts A. Ētika. Saskarsmes ētika. –R.: Zvaigzne ABC, 2004.  
2. Karpova Ā., Plotnieks I. Personība un saskarsme. –R: 1984  
3. Prokofjeva N. Lietišėo sarunu māksla. – R.: Jumava, 2006.  
4. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. –R.: Raka, 2005.  
5. ReĦăe V. Psiholoăija. Savstarpējo attiecību psiholoăija. –R.: Zvaigzne ABC, 2004.  
6. Rogers B. Classroom Behavior. –London: Paul Chapman Publishing, 2006.  
7. Ишмухаметов И. Психология деловых отношений. – Рига: TSI, 2003.  
8. Лефрансуа Г. Психология для учителя. - С-Петербург: Прайм- Еврознак, 2005.  
9. Чалдини Р. Психология влияния. – С-П: Питер, 2005.  
10. Amonašvili Š. Kā klājas bērni? Rīga, 1988.  
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11. Dzintere D., Boša R. RotaĜspēles. Rīga, 1977.  
12. Keršenšteiners G. Audzinātāja dvēsele un skolotāja izglītības jautājums. Rīga, 1925.  
13. Komenskis J.A. Lielā didaktika. Rīga, 1992.  
14. Kopeloviča A., Žukovs L. Pedagoăiskā doma Latvijā. Rīga: Raka, 1998.  
15. Kupčs J. Saskarsmes būtība. Rīga, 1997.  
16. LapiĦa L., RudiĦa V. Apgūsim demokrātiju. Rīga, 1997.  
17. Lieăeniece D. Kopveseluma pieeja 5-7 gadus veca bērna audzināšanā. Liepāja, 1996.  
18. Plotnieks I. Pedagoăiskā saskarsme. Rīga, 1990.  
19. Pedagoăiskā doma Latvijā no 1890.-1940. Rīga, 1994.  
20. Pirmsskolas izglītības programma. Pirmsskolas izglītības iestādēm. Rīga, 1998  
21. Špelleka R. MāmiĦ, vai tu mani mīli? Rīga, 1998.  
22. Meikšāne Dz. Psiholoăija mums pašiem. Rīga, 1998.  
23. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. Pига, 1995.  
24. Geidžs N. Pedagoăiskā psiholoăija / N.Geidžs, D.Berliners. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 
662 lpp.  
25. Zīlītis A. Pirmsskolas bērna psihosociālā attīstība. Jelgava: LLU, 2001.  
26. Žogla I. Skolēna izziĦas attieksme un tās veidošanās. LU, Rīga, 1994  
27. Лопатина А., Скребцова М. Начала мудрости. 50 уроков о добрых качествах. 
Амрита – Пусь, 2004.  
28. Печора К.Л. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях: Пособие для 
воспитателей дошкольных учреждений. Москва: ВЛАДОС, 2004. 

 

Literatūra (03-ieteicamā periodika) 

1. Pirmsskolas izglītība 1998.-2007.  
2. Skolotājs 1999-2007. 
3. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoăija.-R.:Raka, 2002.  
4. Pikeringa P. Strīdi, nesaskaĦas, konflikti.-R.: Jānis Roze, 2000.  
5. Pīzs A. ĖermeĦa valoda. –R.: Jumava, 1995.  
6. Handbook of interpersonal communication / ed. by M. L. Knapp, J. A. Daly, Thousand 
Oaks (CA): Sage, 2002.  
7. Renz M.A., Greg J.B. Effective small group communication in theory and pratice. Boston: 
Allyn &Bacon, 2000  
8. Вердербер Р. Вердербер К. Общение. С – П : 2003.  
9. Elnebija I. Pakāpieni bērna attīstībā. Latvijas organizācija „Glābiet bērnus”. Rīga, 1992.  
10. Zīlītis A. Pirmsskolas bērna psihosociālā attīstība. Jelgava: LLU, 2001.  
11. Dzintere D. Darba audzināšana ăimenē un bērnudārzā (salīdzinošā analīze) // Darba 
audzināšana bērnudārzā. Rīga: Zvaigzne, 1985. – 4.  
12. Dzintere D. Rotaėa un darbs bērnudārzā. Rīga: Zvaigzne, 1984.  
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2. PIELIKUMS  

 
 
 
 
 
 
 

Inform ācija par studiju 
programmas realizācijā 

iesaistītajiem mācībspēkiem 
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PROGRAMMAS REALIZ ĀCIJĀ IESAISTĪTO MĀCĪBSPĒKU SARAKSTS 
 

Nr. 
p.k. 

Vārds Uzvārds Grāds Amats Statuss LU Pamatdarba 
vieta 

1.  Līga ĀboltiĦa Mag.paed asistente pamata darba 
vieta 

- 

2.  Ineta Aizporiete Mag.paed, 
LU 
doktorante 

pasniedzējs ar 
samaksu pēc 
stundu tarifa 
likmes 

blakus darba 
vieta 

Jēkabpils 
pirmsskolas 
izglītības 
iestāde 
“K āpēcītis”- 
metodiėe 

3.  Rudīte Andersone Dr.paed. asoc. 
profesore 

pamata darba 
vieta 

- 

4.  Ludmila Apsīte Dr.phil. docente pamata darba 
vieta 

- 

5.  Lidija Budaha Mag.paed., 
LU 
doktorante 

pasniedzējs ar 
samaksu pēc 
stundu tarifa 
likmes 

blakus darba 
vieta 

Rūjienas 
speciālā 
pirmsskolas 
bērnu 
iestāde " 
VārpiĦa" -
vadītāja 

6.  Iveta Boša Mag.paed. pasniedzējs ar 
samaksu pēc 
stundu tarifa 
likmes 

blakus darba 
vieta 

SIA 
„Maritt” 
māksliniece, 
noformētāja 

7.  Māra Dirba Dr.paed. docente Papildus 
darba vieta 

LU 
Moderno 
valodu 

fakutlāte 

8.  Kornēlija Kanča Dr.philol. docente pamata darba 
vieta 

- 

9.  Ruta Ināra KaĦepēja Dr.paed. profesore pamata darba 
vieta 

- 

10.  MārtiĦš KaĦepējs Mag.paed. pasniedzējs ar 
samaksu pēc 
stundu tarifa 
likmes 

blakus darba 
vieta 

A/S Valsts 
nekustamie 
īpašumi, 
tehniskās 
nodaĜas 
vadītājs 

11.  Inta Kraukle Dr.biol. docente pamata darba 
vieta 

- 

12.  Ata KrūmiĦa Mag.paed., 
LU 
doktorante 

pasniedzējs ar 
samaksu pēc 
stundu tarifa 
likmes 

blakus darba 
vieta 

Rīgas bērnu 
un jaunatnes 
centrs 
„Eksperime
nts” 

13.  Aīda Krūze Dr.paed. profesore pamata darba 
vieta 

- 
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14.  Aina Kucina Mag.paed. lektore pamata darba 
vieta 

- 

15.  Laima Lasmane Mag.paed. pasniedzējs ar 
samaksu pēc 
stundu tarifa 
likmes 

blakus darba 
vieta 

J. Vītola 
Mūzikas 

akadēmija 

16.  Aivars Lasmanis Dr.paed. asoc.profesors pamata darba 
vieta 

- 

17.  Jānis Melbārdis Dr. paed. asoc.profesors pamata darba 
vieta 

- 

18.  Viktors OzoliĦš Mag.psych docents pamata darba 
vieta 

- 

19.  Lūcija Rutka Dr.psych. asoc.profesore pamata darba 
vieta 

- 

20.  Rasma Vīgante Dr.paed. docente pamata darba 
vieta 

- 

21.  Ērika Vugule Mag.paed. lektore pamata darba 
vieta 

- 

22.  Irēna Žogla Dr.habil.paed profesore pamata darba 
vieta 

- 
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Mag.ped,. asistente Līga ĀboltiĦa 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 
 1974. 
Izglītība: 
 1992.-1996. studijas LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātē 

1997.-2000. maăistratūra LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātē 
2004.- doktorantūra LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātē 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 2000. LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes lektore 
Nodarbošanās: 
 1992.-1996. sākumskolas skolotāja Rīgas 85. vidusskolā 

1996.- latviešu valodas un literatūras skolotāja Rīgas 85. vidusskolā 
2000.- lektore LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātē 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 - 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
  - 
Akadēmiskie kursi: 
 • Adaptācijas process pirmsskolā            B daĜa             2KP 
Papildus  ziĦas  par  profesionālo  darbību:    
  
 
2007. gada 12. aprīlī 

 /Līga ĀboltiĦa/ 
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Mag.ped,. stundu pasniedzēja Ineta Aizporiete 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads: 
 1961. 
Izglītība: 
 2001. – 2006. LU PPI doktorantūra 

1999. – 2002. LPA 

1995. DPU 

1991. – 1995. DPU 

1987. – 1991. Rīgas 1. pedagoăiskā skola 

1979. – 1980. Daugavpils medicīnas skola 
Nodarbošanās: 

1979.-1987.  audzinātāja Daugavpils 1. bērnudārzā 

1987.-1995. audzinātāja Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādē „ZvaniĦš” 
1995.- metodiėe un logopēde Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādē 

„K āpēcītis” 

 

2002. – stundu pasniedzēja LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes 
Pedagoăijas nodaĜa un Latgales filiāle 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
I.Aizporiete. Bērnu valodas attīstība audzināšanas procesā. ATEE Zin.rakstu krajums. 2.sējums. 
R: 2002., 282.lpp 
I.Aizporiete. Bērnu valodas attīstība audzināšanas procesā: pedagoăiskie palīglīdzekĜi. Zin.rakstu 
krajums. Lietuva, ŠauĜu Universitāte: 2002., 271.lpp 
I.Aizporiete. Valodas attīstība pirmsvalodas periodā. Zin.rakstu krajums. Rēzekne, Rēzeknes 
Augstskola: 2002., 145.lpp 
I.Aizporiete. 6-7 gadu vecu bērnu runas attīstības īpatnības. ATEE Zin.rakstu krajums. 3. sējums. 
R: 2003. 
I.Aizporiete. Bērnu mutiskās runas attīstība. Zin.rakstu krajums. Rēzekne, Rēzeknes Augstskola: 
2003., 159.lpp 

1.  
 
2.  
 
3.  

 
4. 

 
5. 

 
6. 
 

I.Aizporiete. Divvalodības problēma un attīstības tendences pirmsskolā. Zin.rakstu krajums. 
Liepāja, Liepājas pedagoăiskā Akadēmija: 2003. 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 2002. ATEE konference 

2001. 1. Eiropas Portdžas konference „Portidža Eiropā – jaunas atziĦas agrīnajā pirmsskolas 
apmācībā  

Akadēmiskie kursi: 
Rokdarbu teorija un metodika I A daĜa 2 KP 
Rokdarbu teorija un metodika II A daĜa 2 KP 
Pedagoăiskā procesa plānošana A daĜa 2 KP 

 

Konstruktīvā darbība B daĜa 2 KP 
Papildus  ziĦas  par  profesionālo  darbību:    
 2002. – Jēkabpils Domes pilnvarotais pārstāvis „Žēlsirdības fondam” 

 
2008. gada 12. aprīlī 

 /Ineta Aizporiete/ 
 



 139

Dr.paed.,asoc. prof. Rudīte Andersone  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1952. 
Izglītība:  

2001.g. 
1993. g.  
1976.g. 

LU Pedagoăijas doktorantūra. Pedagoăijas doktora grāds. 
LU Pedagoăijas fakultāte. Pedagoăijas maăistra grāds.  
LVU Fizikas un matemātikas fakultāte. Matemātiėe.. 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
Asociētā profesore 
Pedagoăijas doktore 

Nodarbošanās: 
2005.-  
2002.- 2005. 
2000.- 2002. 
1998.-2000.  
1995.-1998. 
1994.-1995. 
1989.-1995. 
1988.-1989. 
1983.-1988. 
1980.-1983. 
 
1976.-1980. 
1975.-1976. 
1973.-1975. 

LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes asoc.profesore 
LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūta docente 
LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūta lektore 
Izglītības satura un eksaminācijas centra vadītāja 
Rīgas Skolotāju izglītības centra vadītāja 
Rīgas pils. ZiemeĜu raj. skolu valdes metod. darba koordinatore 
Rīgas 31.vidusskolas matemātikas skolotāja 
Rīgas 31.vidusskolas direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā 
Rīgas 31.vidusskolas matemātikas skolotāja 
Latvijas Zemkopības un lauksaimniecības ekonomikas zinātniski pētnieciskā 
institūta vecākā inženiere 
Rīgas 72.vidusskolas matemātikas skolotāja 
Jūrmalas 4.vidusskolas matemātikas skolotāja 
LVU SkaitĜošanas centra vecākā laborante 
 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Andersone R. Sociālās prasmes izglītības programmās. // Sabiedrība. Integrācija. 

Izglītība. – Rēzekne: RA, 2008. - 335. – 341.lpp. 
2. Žogla I, Andersone R., Černova E. Latvia. // W.Hırner et al., The Education Systems 

of Europe. – Springer Netherlands, 2007. p.418. – 437. 
3. Andersone R. Izglītības un mācību priekšmetu programmas. – R.: RaKa, 2007. – 202 

lpp. 
4. Andersone R. Citizenship Education in the Integrated Curriculum. // Citizenship 

Education in Society. – London: CiCe, 2007. – p. 135. – 147. 
5. Andersone R. Izglītības programmu integrācijas pedagoăiskie aspekti. // Pedagoăija: 

teorija un prakse. – Liepāja, LiePa, 2007. – 143. – 150.lpp. 
6. Andersone R. Mācību programmu izveides pedagoăiskie principi. // Pedagoăija un 

skolotāju izglītība. Latvijas Universitātes raksti 715.sējums. – R.: LU, 2007. – 7. – 
14.lpp. 

7. Andersone R. Social skills development through the basic school course of natural 
science.//Journal of Baltic Science Education. – Lithuania: Scientific Methodical 
Center „ Scientia Educologica“, 2004. No.1 (5) – 42. – 49.p. 

8. Andersone R. The acquisition of social skills for the development of citizenship 
experience. // The Experience of Citizenship. – London: CiCe, 2004. – 451. – 456.p. 

9.  
10. Andersone R. Pusaudžu sociālo prasmju veidošanās. Otrais papildinātais izdevums. – 

R.: RaKa, 2004. – 83 lpp. 
11. Andersone R. Pusaudžu sociālo prasmju veidošanās. – R.: RaKa, 2001. – 80 lpp. 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 28 
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Monogrāfijas       3 
Mācību grāmatas un mācību līdzekĜi    6 
Populārzinātniskās publikācijas   16 
Redaktors 7 izdevumiem 
Recenzents 8 izdevumiem 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2004. – 2007.g. LZP projekta, LU Nr.767 “Vidusskolas skolotāju profesionālās kompetences 
veidošanās universitātē” dalībniece 
2004. – 2007.g. LZP projekta, LU Nr.477 “ Latvijas vispārizglītojošo skolu mācību 

programmas: teorija un prakse” dalībniece 

2001. – 2003.g. LZP projekta Nr.01.0498, LU Nr.480 “Nepārtrauktās izglītības sociāli 
pedagoăiskie pamati globalizācijas kontekstā” 2001.-2003. dalībniece 
2001.g. IZM lietišėais pētījums (līg.Nr.2001/1851, LU Nr.20) “Pētījumi par pedagogu 
profesijas standartiem un pirmsskolas pedagogu profesijas standarta izstrāde”, dalībniece 
2006.-2007. starptautiska projekta Nr BOE 299 projekts „Diseńo y evaluación de las 

competencias de los estudiantes en el EEES desde un enfoque comparado: Integración 
de contenidos y método” dalībniece 

2005. – 2007. Starptautiska projekta Nr SEJ2005-09268-C03-01 “Intercultural abierto y a 
distancia para la formación de competencias socioprofesionales de docentes y discentes 
mediante las practicas y las TIC” dalībniece 
Akadēmiskie kursi: 
■ Studiju un audzināšanas pedagoăija - 2 kredītpunkti maăistra studiju pr. 
■ Sociālo prasmju apguve mācību nodarbībās – 2 kredītpunkti profesionālo studiju pr., 
bakalaura studiju pr., maăistra studiju pr.  
■ Sociālo prasmju apguve – 2 kredītpunkti profesionālo studiju pr. 
■ Izglītības un mācību programmu izveide - 2 kredītpunkti profesionālo studiju pr., bakalaura 
stud. pr.  
■ Izglītības un mācību programmu teorija un prakse – 3 kredītpunkti maăistra studiju pr. 
■ Matemātisko priekšstatu veidošanās – 4 kredītpunkti profesionālo studiju pr., bakalaura 
studiju pr.  
■ Vispārīgā pedagoăija – 3 kredītpunkti skolotāja profesionālās studiju pr.  

■ Sociālo prasmju apguve mācību nodarbībās – 2 kredītpunkti brīvās izvēles studiju pr. -E- 
kurss 
■ Izglītības un mācību programmu izveide - 2 kredītpunkti brīvās izvēles studiju pr. – E-kurss 
■ Mācīšanās teorijā un praksē - 2 kredītpunkti brīvās izvēles studiju pr.. - E kurss 
 
Papildus ziĦas:    
LU PPF Domes locekle 
LU Pedagoăijas studiju programmu padomes locekle 
Latvijas Pedagoăijas zinātnieku biedrības biedre 
Latvijas Pedagogu Domes valdes locekle 
Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības prezidente 
Starptautiskas asociācijas European Association „Children’s Identity & Citizenship” biedre 
 
2008. gada 26.martā 

 /Rudīte Andersone/ 
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Dr.phyl,. docente Ludmila Apsīte  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 
 1963. 
Izglītība: 
 Augstākā, Maskavas Valsts universitātes Filozofijas fakultāte 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 Docente, Filozofijas doktors 
Nodarbošanās: 
 kopš 2004.g. LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte. Izglītības zinātnes 

un informātikas nodaĜas docente 
2002.-2004.   LU pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte. Pieaugušo izglītības 
katedras docente 
1998.-2000.   Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, docente 
1994.-2000.   Rīgas Humanitārais institūts, docente 
1991.-2002.   LU Filozofijas vēstures katedra, docente 
1988.-1991.   LVU Dialektiskā un vēsturiskā materiālisma katedra, docente 
1983.-1988.   LVU Dialektiskā un vēsturiskā materiālisma kat., pasniedzēja 
1973.-1983.   LVU Vēstures un filozofijas fakultāte, kabineta vadītāja 

Zinātniskā darbība un publikācijas (par pēdējiem 6 gadiem): 
 Piedalos LZP Nr. 904 grantā 

1. Izglītības filozofija. Raksts starptautiskai enciklopēdijas vārdnīcai 
Globalistika iesniegts publicēšanai 2005. gadā 

2. Izglītības Latvijā: problēmas un perspektīvas. (krievu valodā) 
Uzstāšanās tēzes IV Krievijas filozofijas kongresā. Maskava 2005 

3. Kultūra un brīvības problēma izglītības filozofijā. (krievu 
valodā)//Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. 
Zinātnisko rakstu krājums VII.320.-328. lpp. Daugavpils 2006 

4. Priekšvārds M. Mamardašvili lekcijai//Krievu pasaule un Latvija. 
Rīga 2006 

Akadēmiskie kursi: 
 • Izglītības socioloăijas – Izglītības zinātĦu maăistra studiju 

programma 
• Kultūras socioloăijas – Izglītības zinātĦu maăistra studiju 

programma 
• Identitāte sociālo transformāciju procesos – Izglītības zinātĦu 

maăistra studiju programma 
• Filozofija – Biblotēkzinātne un informācijas bakalaura studiju 

programma 
• Cilvēces un ideju vēsture – Komunikācijas zinātnes bakalaura 

studiju programma 
Papildus  ziĦas  par  profesionālo  darbību:    
 LU Arodkomitejas Prezīdija locekle. PPF arodbiroja priekšsēdētāja 
 
2008. gada 17.februārī 

/Ludmila Apsīte/ 
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Mag.ped,. stundu pasniedzējs Lidija Budaha 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 
 1963. 
Izglītība: 

 
 

1975.-1977. studijas LU Fizikas un matemātikas fakultātē  
1988.-1993. studijas Krievijas pedagoăijas Hercena vārdā nosauktā 
universitātē  
1998.-2000. maăistratūra LU Pedagoăijas un psiholoăijas Institūtā 
2003.g. – doktorantūra LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātē 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 2006. LU PPF stundu pasniedzēja 
Nodarbošanās: 
 1972.-1975. audzinātāja Jēkabpils bērnudārzā „ZvaniĦš” 

2006.- stundu pasniedzēja LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātē  
1984.- vadītāja Rūjienas speciālā pirmsskolas bērnu iestādē „V ārpiĦa” 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. 

 
 
 

2. 

Budaha, Lidija .  Dzimšanas dienā - 20 tortes : [par Rūjienas pils. 
pirmsskolas iestādes "VārpiĦa" darbu : stāsta iestādes vad.] / Lidija Budaha; 
pierakst. Maija Mežaka //  Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.31 (2005, 
25.febr.), 3.lpp.  
Budaha, Lidija .  Stiprai un laimīgai ăimenei : [saruna ar specializētā 
bērnudārza "VārpiĦa" Rūjienā (Valmieras raj.) vad.] / Lidija Budaha ; 
pierakst. Ilona Dukure //  Rūjienas Vēstnesis. - Nr.50 (2002, 13.dec.), 2.lpp. 

Akadēmiskie kursi: 
Bērna sensorā attīstība B daĜa 2 KP  
Mazbērnu audzināšana A daĜa 2 KP 

Papildus  ziĦas  par  profesionālo  darbību:    
 Biedrības „Rūjienas novada ăimenes atbalsta centrs” valdes priekšsēdētāja 
 
 
 
2008. gada 17.februārī 
 

 /Lidija Budaha/ 
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Mag.ped,. stundu pasniedzējs Iveta Boša  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 
 1977. 
Izglītība: 
 2002.g – 2004.g Latvijas Universitāte pedagoăijas maăistratūra 

1998.g – 2004.g.Rīgas Tehniskā Universitāte, tehnologs - dizaineris 
1993.g.– 1998.g.Rīgas amatniecības vidusskola, audējs – auduma gleznotājs 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 2004 Maăistra grāds pedagoăijā 
Nodarbošanās: 
 2003.g. – pašlaik SIA „Maritt” māksliniece, noformētāja 

2005.g. – pašlaik Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas 
fakultātes vieslektors 
1999.g. – 2001.g. Dailes teātris, kontroliere 

Papildus  ziĦas  par  profesionālo  darbību:    
 Valodas:  latviešu – dzimtā,  krievu –Ĝoti labi, angĜu – sarunas līmenī. 

Datorprogrammas – MS Word, MS Excel, Windows 95/98, Internet 
Explorer, PowerPoint. 
B kategorijas vadītāja apliecība. 

 
2008. gada 29.maijā 

 /Iveta Boša/ 
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Dr.ped., docente Māra Dirba 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
 
 
Dzimšanas gads: 
 1963. 
 
Izglītība: 

 
 

1981.-1986. studijas LVU Vēstures un filozofijas fakultātē 
1994.-1996. maăistratūra LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūtā 
1995.-1999. doktorantūra LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātē 
1998.-2000. maăistratūra LU Moderno valodu fakultātē 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 2003. LU docente 
 2003. LU Pedagoăijas doktore 
 
Nodarbošanās: 
 1986.-1991. vecākā zinātniskā līdzstrādniece Rīgas vēstures un kuăniecības 

muzejā 
1993.-1995. skolotāja Glūdas pamatskolā 
1995.-1998. skolotāja Jelgavas 2. ăimnāzijā 
1998.-1999. skolotāja Glūdas pamatskolā 
1999.-2003. asistente Moderno valodu fakultātē 
2003.-          docente LU Moderno valodu fakultātē 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 

Dirba, Mara.  Towards proteophilic competence? : intercultural learning 
and language education in Latvia / Mara Dirba. -    AngĜu //  Intercultural 
Education - London. - ISSN 1467-5986. - Vol.18, iss.3 (2007, Aug.), 193.-
205.lpp.  
Diāna Rumpīte, Māra Dirba, Indra KalniĦa, Laimdota Trinkuna  
Mijkult ūru aspekts svešvalodu apguvē. Testēšana : [par t.p. nos. 
Vispasaules val. skolotāju federācijas ZiemeĜvalstu - Baltijas valstu reăiona 
skolotāju starptaut. semināru Vikersundā (Norvēăija)]  //  Izglītība un 
Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.32 (2004, 2.sept.), 18.lpp.   
Dirba, Māra.  Latvijas identitāte : [aut. par savu grām. "Latvijas identitāte: 
pedagoăiskais aspekts"] / Māra Dirba //  Skolotājs. - ISSN 1407-1045. -
 Nr.4 (2003), 109.lpp.  

 
Zinātniskā darbība: 
 Zinātniski pētnieciskās darbības virziens – mijkultūru kompetences 

veicināšana valodu skolotāju izglītībā. 
 
Akadēmiskie kursi: 

Praktiskā svešvaloda (AngĜu valoda I) A daĜa 2 KP  
Praktiskā svešvaloda (AngĜu valoda II) A daĜa 2 KP 

 Praktiskā svešvaloda (AngĜu valoda III) A daĜa 2 KP 
 Mijkult ūru saskarsme un mācīšanās A daĜa 2 KP 
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 Hermeneitika A daĜa 2 KP 
 Akadēmiskā angĜu raktu valoda A daĜa 2 KP 
 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību:    
 LU Skolotāju izglītības un izglītības zinātĦu akadēmiskās komisijas 

sekretāre; 
Latvijas valodu skolotāju asociācijas biedre 

 
 
 
 
 
2008. gada 03.martā 

 /Māra Dirba /  
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 Dr.ped,. profesore Ruta Ināra KaĦepēja  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 
 1948. 
Izglītība: 
 1979.g. Liepājas V. Lāča Pedagoăiskais institūts, augstākā pedagoăiskā 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 2006.g. – Profesora akadēmiskais nosaukums. 

2001.g. – Asociētā profesora akadēmiskais nosaukums.2001.17.05.Nr.2 
1993.g. – Pedagoăijas doktors LU   habilitācijas un promocijas padomes 
1993.g. 15.janvāra lēmums Nr.8 
1988.g. – Pedagoăijas zinātĦu kandidāte- PSRS ZAAAK 

Nodarbošanās: 
 2006. – pašlaik LU profesore 

2001. – 2006. LU PPF asoc. profesore 
1998. – 2001. docētāja LU PPI 
1998. – 2003. IZM Vispārējās izglītības departamenta direktora vietniece 
1991. – 1998. IZM Pirmsskolas nodaĜas vadītāja 
1992. – 1994. Rīgas 1. speciālās  skolas latviešu valodas un literatūras 
skolotāja 
1989. – 1991. IZM RSKCI pedagoăijas katedras vec. pasniedzēja 
1978. – 1989. IZM RSKCI Pirmsskolas kabineta metodiėe 
1978. – 1982. Rīgas 14.vakara – maiĦu vidusskolā latviešu valodas un 
literatūras skolotāja 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 Mācību literatūra: 

1. R.I. KaĦepēja Es gribu iet skolā. R: PusePlus 2003.19 lpp 
2. R.I. KaĦepēja Sarunāsimies, sadarbosimies. R: PusePlus 2004. 87 

lpp 
3. R.I. KaĦepēja Bērnu runas aktivizēšana bērnudārzā. R: Mācību 

apgāds NT. 1999. 30 lpp 
4. R.I. KaĦepēja Darba plānošana pirmsskolas izglītības iestādē. R: 

Mācību apgāds. 1997. 39 lpp. 
5. R.I. KaĦepēja RotaĜspēles. R: Mācību apgāds NT. 1997. 21 lpp 
6. R.I. KaĦepēja Pirmsskolas audzināšanas galvenie darba virzieni un 

to  īstenošana. R.: IAI, 1993. 30 lpp. 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 12 
Konferenču tēzes     18 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 Piedalīšanās projektos: 

Kopš 2005. gada – ENEMU ES (Enhancing Early Multilingualism) 
1998. – 2003. “Atvērtā skola `` Sorosa Fondā –Latvija 
1998. – 2003. “Soli pa solim”.  Sorosa Fondā -Latvija 

Akadēmiskie kursi: 
 • Latviešu valoda 2 KP 

• Latviešu valodas kultūra 2 KP 
• Dzimtās valodas mācīšana metodika 2 KP 
• Fonētika dažādās pirmsskolas vecuma bērnu grupās 2 KP 
• Vārdu krājuma paplašināšana un aktivizēšana 1 KP 
• Valodas gramatiskās uzbūves apguve dažādos vecuma posmos 2 KP 
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• Stāstītprasmes veidošana 1 KP 
• Literatūra kā līdzeklis valodas apguvē pirmsskolā 2 KP 
• Mācīšanās organizācijas formas pirmsskolā 1 KP 
• Pirmsskolas skolotāja meistarība runas attīstīšanā 1 KP 
• Pasaules pirmsskolas izglītības sistēmu analīze 2 KP 
• Eiropas valstu pirmsskolas izglītības programmu analīze 1 KP 
• Folklora pirmsskolas pedagoăiskajā procesā 2 KP 
• Izglītības iestādes vadība, kontrole 1 KP 
• Vispārīgā pedagoăija 2KP 
• Pirmsskolēna kreativitātes attīstība pedagoăiskajā procesā. 2KP 
• AudzēkĦu tiesību un pienākumu vienotība pedagoăiskajā procesā 

2KP 
• Bērna runas diagnostika pedagoăiskajā procesā 2KP 
• Bērna sagatavošana skolai: teorija un prakse 2KP 

Papildus  ziĦas  par  profesionālo  darbību:    
 Piederība starptautisko un akadēmisko nozaru apvienībām 

EECERA (European Early Childhood Education Research   Association 
OMEP (World Organization for Early Childhood Education.) 
OMEP Eiropas konferenču orgkomitejas locekle. 
OMEP Padomes locekle. 

 
2007. gada 17.decembrī 

 /Ruta Ināra KaĦepēja/ 
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Mag.paed., stundu pasniedzējs MārtiĦš KaĦepējs 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
 

Izglītība  
2003. – 2005. Latvijas Universitāte, 

maăistratūra, mag. paed.                                                 
1965. – 1971.  ěeĦingradas elektrotehnisko sakaru institūts 

(St. Pēterburgas valsts telekomunikāciju universitāte), 
 radiosakaru inženieris.   

1960. – 1964. Rīgas elektromehāniskais tehnikums,                                               
radioaparātbūves tehniėis tehnologs. 

 Kursi, semināri: 
Darba aizsardzība (160 st. programma). 
Darbs ar ierobežotas pieejamības informācijas kategorijām 
Elektronisko dokumentu piemērošana, u.c. 
Likuma ”Par iepirkumu valsts un pašvaldību vajadzībām” 
piemērošana. 
Darba aizsardzības organizācija uzĦēmumā. 
Datorapmācība. 
Banku menedžments (OECD pr.). 
OMEP semināri 
Mācību firmas   (Dānija, Olborga). 
Kanādas koledžu izglītības sistēma (CCC)(Kanāda, Otava, Toronto). 
Mācību firmas (Dānija, Aalborga ). 
Duālā profesionālā izglītība (Vācija, Hamburga, Minstere, Hāgena ). 

2008. – 1991. 

Valsts nodarbinātības dienests un bezdarbnieku apmācība                 
(Zviedrija, Stokholma, Norčepinga ), u.c. 

Darba pieredze  
09.2005. līdz šim brīdim             Latvijas Universitāte, stundu pasniedzējs 
08.1996. līdz šim brīdim     Valsts a/s “Valsts nekustamie īpašumi”, 

 Kancelejas vadītājs, Tehniskā nodaĜas vadītājs 
01.1995.-08.1996.                         SIA “Disema”,  izpilddirektors. 
09.1993.-12.1994.                         AS “Latvijas Tautas banka“,    

valdes priekšsēdētāja v.i., izpilddirektors, padomnieks  
08.1990.-09.1993.                         LR Izgl ītības ministrija,  

ministra vietnieks,  Izglītības iestāžu departamenta direktors 
11.1971.-  09.1990.                       VEF Tehniskā skola ( 2. tehniskā skola, 7. profesionāli tehniskā 

vidusskola ), direktors, direktora vietnieks 
Akadēmiskie kursi: 

• Projektu izstrāde un vadība 2 KP 
• Kvalitātes vadība pirmsskolas izglītības iestādē 2 KP 

  
Citas prasmes  
valodas Latviešu, krievu, angĜu  
datorzinības Microsoft Office,  Internet, u.c.  
autovadīšana B un C kategorija 

 
 
02.06.2008 

/MārtiĦš KaĦepējs/ 
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Dr.biol., docente Inta Kraukle 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
 
Dzimšanas gads: 
 1937. 
Izglītība: 

 
 

1952.-1956. mācības Jelgavas pedagoăiskā skolā 
1956.-1961. Studijas LU Bioloăijas fakultātē 
1962.-1965. aspirantūra PRS ZA Eksperimentālās un klīniskās medicīnas 
institūtā 
1976.-1978. doktorantūra Latvijas Valsts Universitātē 
1994.-1996. maăistratūra LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātē  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 1968. Bioloăijas zinātĦu kandidāts 

1973 Cilvēku un dzīvnieku fizioloăijas katedras docente 
1992 LR Bioloăijas zinātĦu doktore 
1996 LU Pedagoăijas maăistre 

Nodarbošanās: 
 1966.-1968. asistente LVU Bioloăijas fakultātē 

1969.-1972. vecākā pasniedzēja LVU Bioloăijas fakultātē 
1973.-1979. docente LVU Bioloăijas fakultātē  
1980.-1987. docente LVU Vēstures-filozofijas fakultātē 
1988.-1996. docente LVU Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā 
1997.-2003. docente LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūtā 
2003.-          docente LVU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātē 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 Zinātniskās publikācijas .............................................................. 65 

Raksti zinātniskos žurnālos un raktu krājumos ........................... 26 
Konferenču tēzes ......................................................................... 13 
Mācību līdzekĜi ............................................................................ 8 

Zinātniskā darbība: 
 Motivācijas un veiksmes līmeĦa prognozēšanas loma personības veidošanās 

procesā dažādos attīstības posmos. 
Akadēmiskie kursi: 

Bērnu anatomija un fizioloăija B daĜa 2 KP  
Pirmsskolas vecuma bērnu pediatrija un higiēna B daĜa 2 KP 

 Psihofizioloăijas pamati A daĜa 2 KP 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību:    
 - 
 
2008. gada 20.februārī 

 /Inta Kraukle/ 
 
 



 150

Mag.ped,. stundu pasniedzējs Ata KrūmiĦa  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 
 1963. 
Izglītība: 
 2005. - pašlaik — LU Pedagoăijas un Psiholoăijas fakultāte. Pedagoăijas 

doktorantūra 
2004. – 2005.g. — LU Pedagoăijas un Psiholoăijas fakultāte. Kvalifikācija  
– Pirmsskolas skolotājs. 
1991.-1993.g.  — LVU aspirantūra; 1994.g. iegūts fizikas maăistra grāds. 
1981.-1986.g. – Latvijas Valsts universitāte, Fizikas un Matemātikas 
fakultāte. Specialitāte – Fiziėis. Pasniedzējs; 
1978.-1981.g. – Rīgas 1. vidusskola 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 1993 maăistra grāds fizikā 
Nodarbošanās: 
 2007.g. – pašlaik Rīgas Valsts 1. ăimnāzijas fizikas skolotāja.  

1996.g. – pašlaik Rīgas 22. vidusskolas dabaszinību un fizikas skolotāja. 
1996.g. – pašlaik PC “Eksperiments” programmu vadītāja, fizikas skolotāja, 
radošo spēju attīstības skolotāja.  
1993.g. – pašlaik Pedagoăiskais centrs “Eksperiments” — Bērnu attīstības 
studijas vadītāja, pirmsskolas skolotāja, dabaszinību skolotāja, 
1983.-1991.g. – LVU Cietvielu Fizikas institūts — inženiere, jaunākā 
zinātniskā līdzstrādniece. 

Papildus  ziĦas  par  profesionālo  darbību:    
 Sorosa fonda Latvija projektu 

− «Bilingvālā izglītība dabaszinību kursā pamatskolas pirmajā posmā» 
(#1999-261-0), 

− «Rokasgrāmata skolotājam (kā palīdzēt bilingvālam skolēnam)» 
izpildītāja, 

LIIS projektu 

− «Bilingvālais dabaszinību kurss sākumskolā. 1. klase» (#03/2001) 
vadītāja un izpildītāja, 

− «Bilingvālais dabaszinību kurss sākumskolā. Komunikatīvās 
situācijas. 2.-4. klase» (#03/2002) vadītāja un izpildītāja, 

− «Bilingvālais dabaszinību kurss. Komunikatīvās situācijas. 5.-6. 
klase» (#03/2003) vadītāja un izpildītāja, 

− «Bilingvālais dabaszinību kurss. Hrestomātija. 1.-6. klase» 
(#03/2004) vadītāja un izpildītāja. 

LVAVA projektu 

− «Tematiskie plāni fizikā vidusskolā mācību satura un valodas 
integrētai apguvei» (aktivitāte3.1) izpildītāja, 

− «Mācību materiāls «Fizika skolēniem»» (aktivitāte 3.4) izpildītāja. 
Akadēmiskie kursi: 

• Dabas zinību pamati pirmsskolā 2 KP 
 
2008. gada 27.martā 

 /Ata KrūmiĦa/ 
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Dr.paed., profesore Aīda Krūze 
dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads: 1949. 
Izglītība: 
1971.-1977. g.  Latvijas Valsts Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāt  
1984.-1988. g.  Latvijas Valsts Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas   
                katedras aspirantūra.            
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
1990. g.    Pedagoăijas zinātĦu kandidāte 
1993. g.   Pedagoăijas doktore (nostrifikācija)  
1996. -1999.g.  docente  
1999.-2002.g.  asoc.profesore 
Kopš 2002. g.   profesore 
Nodarbošanās: 
Kopš 1990. g.   Latvijas Universitāte: Pedagoăijas muzeja vadītāja  
1991.-1995. g.             Pedagoăijas un psiholoăijas katedra, lektore 
1995.-1999. g.  Pedagoăijas un psiholoăijas katedra/ institūts, docente 
1999.- 2002.g. Pedagoăijas un psiholoăijas institūts, asoc. prof., direktora v. 
2002.- 2003.g.  Pedagoăijas un psiholoăijas institūts, prof., direktore 
2004.g.  Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, prof., Pedagoăijas  

nodaĜas vadītāja 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (kopš 2002.g).: 

1. Krūze A., Zigmunde A. Die Bedeutung J.G.Herders fuer die Entwicklung der 
Paedagogik Lettlands./ Lehrerbildung in Europa – Lehrerbildung fuer Europa.- 
Leipziger Universitaetsverlag, 2005.- s.125.-136. 

2. Schulz D., Krūze A., Lippke W. (Hrsg.) Lehrerbildung in Europa – Lehrerbildung fuer 
Europa.- Leipziger Universitaetsverlag, 2005.-179 s. 

3. Laikmets un personība 3,4,5,6,7,8. Sastād. un zin.red. Krūze A.-R.: RaKa, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006. 

4. Krūze A. Aspekte zur Internationalisierung der Lehrerbildung in Lettland./ 
Globalisierung der Wirtschaft – Internationalisierung der Lehrerbildung.- Leipziger 
Universitaetsverlag, 2006.- S. 39.-43. 

5. Krūze A., Mortag I., Schulz D. (Hrsg.) Globalisierung der Wirtschaft – 
Internationalisierung der Lehrerbildung.- Leipziger Universitaetsverlag, 2006.- 210 S. 

6. Krūze A., Kurilova T. THE HISTORY OF EDUCATION AS A COURSE OF 
STUDY FOR FUTURE TEACHERS OF PRESCHOOL INSTITUTIONS./ ATEE 
starpt.konferences krāj.“Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality 
Teaching”.- Riga: Izglītības soĜi, 2006.  

7. Krūze A., Vediščeva J. Sprachenpolitik und Schulwesen in Lettland: ein historischer 
Abriss./ Sprachen- und Schulpolitik in multikulturellen Gesellschaften.- Leipziger 
Universitaetsverlag, 2007.- S. 113.-120. 

8. Krūze A., Mortag I., Schulz D. (Hg.) Sprachen- und Schulpolitik in multikulturellen 
Gesellschaften.- Leipziger Universitaetsverlag, 2007.- 292 S. 

9. Krūze A., Sproăe I. Deutsch- lettische Kooperation in der Lehrerbildung./ Horizonte. 
Neue Wege in Lehrerbildung und Schule.- Leipziger Universitaetsverlag, 2007.- S. 
88.-92. 

10. Krūze A., Ėestere I. Zur Entwicklung der Sozialpaedagogik in den 20-er – 30-er 
Jahren des 20.Jahrhunderts in Lettland. .- Leipziger Universitaetsverlag, 2008. – S. 
59.-69. 
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11. Krūze A., Schulz D., von Wolffersdorf Ch. (Hg.) Gefaerdete Jugendliche. Aspekte 
sozialer Arbeit in Lettland und in Deutschland. - Leipziger Universitaetsverlag, 2008.- 
308 S. 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Kopš 1990. g.   Pedagoăijas vēsture  
   Skolotāju sagatavošanas vēsture Latvijas Universitātē 
   Muzejpedagoăija 
1997. – 2000.g.  “Tautas izglītība un pedagoăiskā doma Latvijā līdz 1900. gadam” (LZP 
finansētā projekta Nr. 940 vadītāja) 
2001.- 2003.g.  “Trimdas latviešu pedagoăiskā doma (1944-1970)” 
   (LZP finansētā projekta Nr. 479 vadītāja) 
Kopš 2004.g. “Pedagoăija Latvijā pēcpadomju periodā: salīdzinošā analīze” (LZP 

finansētā projekta Nr. 769 vadītāja) 
 
Starptautiskā sadarbība (kopš 2002.g.): 
1999.-2008. g. Baltijas pedagoăijas vēsturnieku asociācijas simpoziji un konferences (katru 
gadu) 
Kopš 2000.g. (līgums) Sadarbības projekta ietvaros ar K.Adenauera fonda Izglītības  

centru Vendgrēbenē un Leipcigas universitāti ikgadēja starptautiskā 
semināra organizēšana un vadība LU doktorantiem un docētājiem (25 
cilv.) 

2002.g.  4.starpt. konference “Education” Atēnās (Grieėijā) 
2002., 2003.g. Eiropas Skolotāju izglītības asociācijas (ATEE) konferences Latvijā, Maltā  
 
Akadēmiskie kursi: 
Nr.p.k Studiju programma        Studiju kursa nosaukums                                Apjoms 
1. Pedagoăijas doktora Aktualitātes pedagoăijas vēstures pētniecībā 

Metodoloă. semināri pedagoăijas vēsturē 
3 KP 

2. Pedagoăijas maăistra Pedagoăijas ideju attīstība pasaulē un Latvijā 
(arī E- kurss) 

2 KP 

3. Bakalaura/ Profes.progr. Pedagoăiskās domas attīstība pasaulē un 
Latvijā 

2 KP 

4. Profes.progr. Pedagoăiskā doma Latvijā un tautas 
pedagoăija 

2 KP 

5.Profes.progr. Pedagoăijas vēsture 2 KP 

 
Papildus ziĦas par profesionālo darbību un zinātniskajām aktivitātēm: 

1. 2008.g. - 5 doktorantu zinātniski pētnieciskā darba vadīšana (4 ieguvuši Dr.paed. 
zin.grādu). 

a. Novadīti 110 maăistra darbi, no tiem 75 pedagoăijas vēsturē (kopš 1994.g.) 
2. Kopš 1999. g. Latvijas Skolu muzeju asociācijas (LSMA) valdes locekle, 

zin.konsultante. 
3. Kopš 2000.g.  Žurnāla “Skolotājs” redkolēăijas locekle. 
4. Kopš 2000.g. Baltijas pedagoăijas vēsturnieku asociācijas valdes locekle. 
5. Kopš 2004.g. LU Senāta locekle, PPF Domes locekle 
6. Kopš 2004.g. LU Pedagoăijas zin.noz. promocijas pad.locekle 
7. Kopš 2007.g. LU Pedagoăijas profesoru padomes priekšsēdētāja 

 
 2008. gada 15. janvārī                                                                

/Aīda Krūze/ 
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Mag.ped,. lektore Aina Kucina  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads: 
 1974. 
Izglītība: 
 1992. – 1997. – DPU Humanitārā fakultāte 

1997. – 1998. – LU pedagoăijas maăistrantūra 
1999. – LU doktorantūra 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 1997. latviešu valodas un literatūras skolotājs 

1997. pedagoăijas bakalaurs 
1998. pedagoăijas maăistrs 

Nodarbošanās: 
 1994.- 1997. skolotāja Daugavpils 24. pirmsskolas izglītības iestādē 

1997.- 2001. skolotāja Daugavpils 5. pamatskolā 
1998. – 2005. – Daugavpils 1. speciālā skola, latviešu valodas skolotāja 
1998. – lektore LU PPI/ LU PPF  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 - „Bērnu ar speciālajām vajadzībām bilingvālā izglītība.” Personība. Laiks. 

Komunikācija. Pedagoăija un psiholoăija. Starptautiskās zinātniskās 
konferences materiāli. 2003.g. 27.-28.februāris. Rēzekne 2003. 
- “Valodu apguve: problēmas un perspektīve”. Zinātnisko rakstu  krājums. 
LiPPA Pedagoăijas un psiholoăijas katedra. Raksts: “Bilingvālā izglītība kā 
nosacījums pamatskolēna intagrācijai mūsdienu sabiedrībā”.Izd. Liepāja: 
LiePPA, 2002.gads. 
- Raksts:”Dzīvesvide kā skolēnu bilingvālo mācību nosacījums” 
“Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā” 
Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2002. gada 28. februāris – 
2. marts. 242.- 250. lpp. Izd. Rēzekne 2002. 
Raksts: “Personality Stereotype in the Organization of Bilingual 
Education.” 90.-96. lpp. Izd. BO SIA “School Support Centre” Rīga, 
2002.gads. 
- “Švietimo ir pedagogines minties raida Baltijos valstibines XX amžiuje”. 
Vilniaus Pedagoginis universitetas. Rakats:”Усвоение Латышского языка 
в школах национальных меньшинств (1920 – 1940)”. 229.-233. lpp. Izd. 
Vi ĜĦa 2002. 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 2000.- 2003. – SFL programmas “PārmaiĦas izglītībā” un IZM projekts 

“Atv ērtā skola” (līgums 1999.7.04.) tālākizglītības programma 
“Starpkultūru un bilingvālā izglītība” augstskolu pasniedzēju grupa 

Akadēmiskie kursi: 
 Dzimtās valodas kultūras pamati A daĜa 2KP 

Dzimtās valodas mācīšanas metodika A daĜa 4KP 
Bērnu literatūra un tās mācīšanas metodika B daĜa 2KP 
Vispārīgā pedagoăija A daĜa 4KP 
Audzināšanas teorija un metodika A daĜa 2KP  

Papildus  ziĦas  par  profesionālo  darbību:    
 LU  LF direktora vietniece 
 
2008. gada 01.aprīlī                                                                                       /Aina Kucina/ 
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Mag.ped,. stundu pasniedzēja Laima Lasmane 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 
 1956. 
Izglītība: 
 1966.-1970. studijas J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 

1991.-1993. maăistratūra LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūtā 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 1993. J. Vītola Mūzikas akadēmijas docente 
Nodarbošanās: 
 2004.- stundu pasniedzēja Latvijas Universitātē 
 1993.- docente J. Vītola Mūzikas akadēmijā 
 1975.- lektore J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. 
 

 
2. 

 
 

3. 
 
 
 

4. 

L. Lasmane Mācību materiāli un grāmatas Mūzikā vispārizglītojošo skolu 
no 1. – 9. klasēm. Izdevniecība Zvaigzne ABC; Izdevniecība RaKa 2001.-
2006. 
L. Lasmane,  Mūzika 1.-4.klasei. Skolotāja grāmata : [aut. par t.p. nos. 
grām.] / Laima Lasmane, Ilga Millere //  Skolotājs. - ISSN 1407-1045. -
 Nr.6 (2006), 102.lpp.  
L. Lasmane  Emocionalitātes atklāšana mūzikā : [saruna ar Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūz. akad. Mūz. skolotāju nod. vad.] / Laima Lasmane ; pierakst. 
Anita Kalmane //  Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.23 (2006, 
8.jūn.), 11.lpp.  
L. Lasmane,   "Lakstīgalas" pieskandina Rīgu : [par Latvijas novadu skolu 
jaunatnes tautasdz. dziedāšanas sacensību "Sudraba lakstīgala" balvas 
izcīĦu Rīgas Latviešu biedrības namā] / Laima Lasmane //  Izglītība un 
Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.14 (2006, 6.apr.), 3., 10.lpp.  

Akadēmiskie kursi: 
Mūzikas pedagoăija un muzikālās 
audzināšanas metodika I 

B daĜa 2 KP  

Mūzikas pedagoăija un muzikālās 
audzināšanas metodika I 

B daĜa 2 KP 

Papildus  ziĦas  par  profesionālo  darbību:    
 Bakalauru un maăistru darbu vadība Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijā un Latvijas Universitātē 
 
2007. gada 29.jūlij ā 

 /Laima Lasmane/ 
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Dr.paed., asoc.prof. Aivars Lasmanis 
Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 
 1956. 
Izglītība: 
 1975.-1980. studijas Daugavpils Pedagoăiskais institūta Fizikas un 

matemātikas fakultātē 
1992.-1994. maăistratūra LU Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā 
1994.-1997. doktorantūra LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātē 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 1997.g. - Latvijas Universitāte, pedagoăijas doktors 

1998.g. - Latvijas Universitāte, docents 
2004.g. - Latvijas Universitāte, asociētais profesors 

Nodarbošanās: 
 1980.-1995. skolotājs, direktora vietnieks, direktors vispārizglītojošās skolās 
 1995.-1996. informātikas katedras vadītājs RPIVA 
 1996.- lektors LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūtā 
 1998.- docētājs LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātē 
 2004.- profesors LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātē 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. 
 

 
 
 

2. 
 
 

3. 

A. Lasmanis,  Informācijas un komunikāciju tehnoloăijas jurisprudences 
studiju procesā: pedagoăiskā retrospektīva un perspektīva / Aivars 
Lasmanis. -    Bibliogr.: 75.lpp. -    Kopsav. angĜu, krievu 
val. //  Administratīvā un Kriminālā Justīcija. - ISSN 1407-2971. - Nr.2 
(2005, apr./maijs/jūn.), 68.-75.lpp. : diagr., tab., zīm. 
A. Lasmanis, Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoăijas un 
psiholoăijas pētījumos / Aivars Lasmanis. - Rīga : [Izglītības soĜi], 2002 
1.grām. - 236 lpp. : il.  ISBN 9984617580  
A. Lasmanis, Māksla apstrādāt datus: pirmie soĜi / Aivars Lasmanis. - Rīga : 
[B.i.], 2003. 1.burtn. - 32 lpp. : il.  ISBN 9984655695 

Akadēmiskie kursi: 
Pedagoăiskā pētījuma process un metodes I A daĜa 2 KP  
Pedagoăiskā pētījuma process un metodes II A daĜa 2 KP 

Papildus  ziĦas  par  profesionālo  darbību:    
 Bakalauru un maăistru darbu vadība Latvijas Universitātē 
 
2007. gada 29. oktobrī  

/Aivars Lasmanis/ 
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Dr.ped,. asoc.profesors Jānis Melbārdis  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 
 1941 
Izglītība: 
 1995-1998 LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes doktorants 

1990-1992 LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes maăistrants 
1965-1969   LU Ăeogrāfijas fakultātes students 
1962-1965   ěeĦingradas Kirova v.nos. Augstākās kara skolas kursants 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 2005 asociētā profesora nosaukums 

1999 docenta akadēmiskais nosaukums 
1998 pedagoăijas doktora zinātniskais grāds 
1992 pedagoăijas maăistra grāds 
1986 LU Fiziskās audzināšanas katedras vecākais pasniedzējs 
1969 LU Ăeogrāfijas zin. pētn. sektora zinātniskais līdzstrādnieks 

Nodarbošanās: 
 1998-     LU PPF Sporta centra Veselības un sporta izglītības nodaĜas 

vadītājs, docents 
1986-1998 LU Fiziskās audzināšanas un sporta katedras vadītājs 
1984-1986 LU Fiziskās audzināšanas katedras vecākais pasniedzējs 
1969-1986 Ăeogrāfijas zin. pētn. sektora zinātniskais līdzstrādnieks 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 Zinātniskās publikācijas          15 

Citas publikācijas                    8 
Publicēšanai pieĦemtie darbi  2 
Referāti konferencēs               14 
Projekti                                    1 
Vadītās zinātniskās tēmas       2 

Akadēmiskie kursi: 
 • Sporta darba organizācija un struktūra 2KP 

• Pedagoăisko pētījumu grafiskās attēlošanas metodes 2KP 
• Sports visiem 2KP 
• Veselības treniĦš 2KP 
• Sporta veida treniĦa metodika 2KP 
• Sporta darba organizācija 2KP 
• Augstu sasniegumu sports 2KP 

Papildus  ziĦas  par  profesionālo  darbību:    
 Vadu 1 doktora darbu, vadīti 8 maăistra darbi, 14 bakalaura un 

kvalifikācijas darbi 
 
2007. gada 15.marts 

 /J. Melbārdis/ 
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 Mag.ped., mag.psych. lektors Viktors OzoliĦš  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 
 1961 
Izglītība: 
 2003.g – LU PPI Tālākizglītība „Augstskolu didaktika: mūsdienu teorijas 

un prakse 
2000.g – 2002.g LU PPI Psiholoăijas maăistratūra 
1993.g – 1994.g LU PPI Pedagoăijas maăistratūra 
1986.g – 1989.g LU Psiholoăijas aspirantūra 
1980.g – 1985.g studijas LU Vēstures un filozofijas fakultātē 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 2002 Sociālo zinātĦu maăistrs 

1994 Pedagoăijas maăistrs 
Nodarbošanās: 
 2006 – Jēkabpils RCS psihoterapeits 

2003 – lektors LU PPF 
2003-2004 lektors, LU PPF psiholoăijas maă. progr. administrators 
1989-2003 vecākais pasniedzējs, lektors LU PPI 
1985-1989 aspirants un stundu pasniedzējs LVU PPK 
1984-1986 inženieris LVU Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 OzoliĦš, V. SapĦi – karaliskais ceĜš.// Psiholoăijas Mums 

OzoliĦš, V. Prāta balss ir klusa.// Psiholoăija Mums. Nr.2 (2006), 20.-24.lpp 
Akadēmiskie kursi: 
 • Psiholoăija                                                                            A      2KP 

• Psihoterapijas teorijas un metodes (I, II)                              A      2KP 
• Personības psiholoăiskās teorija                                           B      2KP 
• Personības psiholoăija                                                          A      2KP 
• Psihoanalītiskās teorijas un terapijas elementi                     C      2KP 
• Psihoanalītisko pieeju vēsture un aktualitātes                      C      2KP 
• Ieskats psiholoăiskajā konsultēšanā un psihoterapijā           C     2KP 
• Psiholoăiskās konsultēšanas un psihoterapijas pamati         C     2KP 
• Ăimenes psiholoăija                                                             C     2KP 

Papildus  ziĦas  par  profesionālo  darbību:    
 Sertificēts psihoterapeits (Psihodinamiskā psihoterapija) 

Kopš 2006.g LPB Psihodinamiskās psihoterapijas biedrības valdes 
priekšsēdētājs 
Kopš 2006.g dalība Austrumeiropas Psihoanalīzes Institūta mācību 
semināros („Vasaras skola”) 
Kopš 2005.g mācības RSU, LPTA un Somijas Pusaudžu psihiatru 
asociācijas organizētā psihoterapijas mācību projektā 
Kopš 2004.g LPB Psihodinamiskās psihoterapijas biedrības valdes loceklis 

 
2008. gada 9.aprīlī 

 /Viktors OzoliĦš/ 
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Dr.psych., asociētā profesore Lūcija Rutka 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

 
Dzimšanas gads: 
 1963. 
Izglītība: 
 1982.-1987. studijas LU Fizikas un matemātikas fakultātē 

1988.-1989. studijas Sanktpēterburgas Universitāte, Spec. Psiholoăijas fakultātē  

1990.-1993. doktorantūra Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas institūtā 

2003.-2005. maăistratūra Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa augstskolā 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 1995. – psiholoăijas doktora zinātniskais grāds  

2001. – LU Psiholoăijas un pedagoăijas fakultātes docente  
2005. – maăistra grāds personāla vadībā 
2005. – LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes asociētā profesore. 

Nodarbošanās: 
1990.-1992. psiholoăe Aizkraukles raj. Skolu valdē 
1993.-2004. psiholoăe Latvijas Ăimenes centrā  

 

1995.-2002. psiholoăe, Aizkraukles Veselības centra vadītāja 
 1996.-2000. Docente Latvijas Lauksaimniecības universitātē 
 1996.-2000. Pētniece Latvijas Universitātē 
 2001.-2004. Psiholoăiskā konsultēšanas centra vadītāja Rīgas Pedagoăiskajā un izglītības 

vadības augstskolā, studiju programmas “Psihologa asistents” direktore 
 2000.-2005. LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes docente 
 2005.- LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes asociētā profesore 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Agresivitātes ietekme uz mācību sasniegumu līmeni un savstarpējām attiecībām 
sākumskolā. Starpt. zin. konf. “Decade of Reform : Achievments, Challengs, Problems”, 
Raksti, 83. – 91.lpp., LU, Rīga, 2002.g.. 
The Connection of agression among primary school students with the progress of studies 
and sociometry status. Starpt. zin. konf. “Theory and practice in teacher training”, 140. –
147.lpp., RPIVA, Rīga, 2004. 
Rutka L.  Psiholoăisks atbalsts bērniem ar traumējošiem pārdzīvojumiem. // Žurnāls 
„Skolotājs”, Nr. 1 (55), 2006, -5. – 9.lpp. 
Rutka L.  Pedagoga atbalsts skolēnam traumatisku pārdzīvojumu pārvarēšanā. // Teorija 
praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā. RPIVA 3.Starptautiskās zinātniskās konferences 
raksti, -Rīga: SIA „Ulma”, 2006, - 390. – 395.lpp. 
Rutka L.  ZiĦăe Z. Skolas prasību izpildes līmeĦa dinamika un attieksme pret savstarpējām 
attiecībām ăimenē 1.klasē. // Teacher of the 21st Century : Quality Education for Quality 
Teaching. Starptautiskās zinātniskās ATEE konferences rakstu krājums, -Rīga: SIA 
„Izgl ītības soĜi”, 2006, - 51. -56.lpp. 
Rutka L., Puėīte M. Māsu pedagoăiskās sagatavotības specifika dzemdniecības un 
ginekoloăijas mācību programmas apguvē.// Sabiedrība, izglītība, Integrācija. 
Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. –Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 
2008.  

 

Rutka L.  Kreativitāte pedagoăiskajā darbībā.// Teorija praksei mūsdienu sabiedrības 
izglītībā. RPIVA 4.Starptautiskās zinātniskās konferences raksti, -Rīga: SIA „Ulma”, 2008.  
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 Rutka L.  Pedagoăiskā procesa psiholoăiskie faktori. // Teacher of the 21st Century : 
Quality Education for Quality Teaching. Starptautiskās zinātniskās ATEE konferences 
rakstu krājums, -Rīga: SIA „Izglītības soĜi”, 2008.  

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 2007.01.07. – 2007. 31.12. – ESF projekts „MITS” (Mentorings, IT, Supervīzijas) 

– atbalsts LU PPF augstākās profesionālās studiju programmas „Skolotājs”  
praksei, projekta Nr. VPD1/ESF/PIAA/ 06/APK/3.2.6.3./0113/0063. 
2006. - starptautisks projekts „Teacher Induction: Supporting the Supporters of  
  Novice Teachers” (projekta Nr. 128825-CP-1-2006-1-UK-Comenius-C21).  
2006. -  ESF projekts „Sociālo pedagogu un klases audzinātāju profesionālo kompetenču 
paaugstināšana darbam skolā”. Tālākizglītības kursi sociālajiem pedagogiem un klases 
audzinātājiem. 
2005. -  Madrides Humanitārās augstskolas Pedagoăijas fakultātes (Spānija) un LU PPF 
projektā „ Programma Interculturalabierto y a distanci apara la formacion de competencis 
socioprofesionales de docentes y discentes mediante las pra’cticas y las TIC ”. Proj. Nr. SEJ 
2005-09268-C03-01. 
2004. – 2007. - LZP Granta projekts „ Emocionālie, intelektuālie un sociālie procesi 
izziĦas darbībā un izglītības kvalitātē”   
2002. –2004. - Ăimenes ārstu apmācība sadarbībā ar LU Ăimenes veselības izglītības centru, 
Labklājības Ministriju un Pasaules Banku.  

Akadēmiskie kursi: 
Saskarsmes psiholoăija A daĜa 2 KP  
Attīstības psiholoăija A daĜa 2 KP 

 Psihologa profesionālā ētika A daĜa 2 KP 
Papildus ziĦas par  profesionālo  darbību:    
 • Latvijas Profesionālo Psihologu asociācijas (LPPA) biedrs, valdes locekle, Ētikas 

komisijas vadītāja ; 
• no 2003.g. lasa lekcijas LU vadītajā augstskolu docētāju apmācības projektā 

“Augstskolu didaktika: mūsdienu teorija un prakse”; 
• vada nodarbības un psiholoăiskos treniĦus iestādēs un organizācijās (ārstiem, 

juristiem, skolotājiem, u.c.) par saskarsmes, motivēšanas, lēmumu pieĦemšanas, 
reklāmas, u.c. jaut. 

 
2008. gada 3. martā 

 /Lūcija Rukta/ 
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 Dr.ped,. docente Rasma Vīgante 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 
 1950. 
Izglītība: 
 1973.-1978. studijas V. Lāča Liepājas Valsts pedagoăiskajā institūtā 

2000.-2002. maăistratūra LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūtā 
2002.-2005. doktorantūra LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātē 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 2005. LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes docente 
Nodarbošanās: 
 1985.-1971. audzinātāja, logopēde Ogres 3.bērnudārzā 
 1981.-1985. metodiėis Proletāriešu raj. Tautas izglītības nodaĜā -bāzē 
 1985.-1990. defektoloăijas kabineta vadītāja Republikāniskais Skolotāju 

kvalifikācijas celšanas institūtā 
 1990.-2002. vecākā referente Izglītības un zinātnes ministrijā  
 2000.-2002. docētāja Rīgas pedagoăijas un izglītības vadības augstskolā 
 2002.-2005. lektore LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātē 

2005.-          docente LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātē 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 

R. Vīgante,  Mācību sasniegumu vērtēšanas īpatnības skolēniem ar garīgās 
attīstības traucējumiem = Peculiarities of the assessment of educational 
achievement of students with disabilities of intellectual development 
/ Rasma Vīgante. -    Bibliogr.: 130.lpp. -    Kopsav. AngĜu 
val. //  Pedagoăija un skolotāju izglītība. - ISSN 1407-2157. - ISBN 9984-
783-88-X. - (2007), [120.]-131.lpp. : diagr., tab. - ( Latvijas Universitātes 
raksti; 715.sēj. ). 
R. Vīgante,  Izglītojamo ar garīgās attīstības traucējumiem izpētes darba 
īpatnības. Sabiedrība, Integrācija, Izglītība Society, Integration, Education 
Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2007.gada 23.-24.februāris 
Rēzeknes Augstskola 2007: 445. - 459. 
R. Vīgante,  Mācību sasniegumu vērtēšanas īpatnības skolēniem ar garīgās 
attīstības traucējumiem Latvijas Universitātes raksti Acta Universitatis 
Latviensis Pedagoăija un skolotāju izglītība Pedagogy and Teachers 
Education 715.sējums 2007: 120. - 132. 
R. Vīgante,  Speciālās pamatizglītības programmas un to īstenošana 
izglītības iestādēs / Rasma Vīgante. -    Bibliogr.: 55.lpp. //  Psiholoăija 
Ăimenei un Skolai. - ISSN 1691-1709. - Nr.7/8 (2006), 50.-55.lpp. : diagr., 
tab.  

Akadēmiskie kursi: 
Speciālā pedagoăija I B daĜa 2 KP  
Speciālā pedagoăija II B daĜa 2 KP 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību:   
 Zinātniskā darba virziens: skolas un speciālā pedagoăija 
 
2007. gada 8.decembrī 

 /Rasma Vīgante/ 
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Mag.ped,. stundu pasniedzējs Ērika Vugule  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 
 1969 
Izglītība: 
 2001.g –                LU PPF, doktorantūras studijas 

1999.g. – 2000.g.  LU PPI, maăistratūras studijas 
1996.g. – 1999.g.  LU Pieaugušo Pedagoăiskās izglītības centra Pedagoăijas 
bakalaura programma (pedagoăijas bakalaurs) 
1985.g. – 1989.g.  J. Ivanova v.n. Rēzeknes mūzikas vidusskola 
1984.g. – 1985.g.  Balvu pilsētas vidusskola 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 2000.g.      Mag.paed. 

2007.g.  ievēlētā akadēmiskajā amatā (zinātniskais asistents 
vispārīgās pedagoăijas apakšnozarē) LU PPF 
Pedagoăijas Zinātniskajā institūtā 

Nodarbošanās: 
 2002.g. – pašlaik LU PPF studiju metodiėe 

2007.g. – pašlaik LU PPF Pedagoăijas Zinātniskais institūts, zinātniskais 
asistents 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 1. Vugule, Ē. The View in Correlation of Reformpedagogical and 

Philosophical Ideas. // 
2. Vugule, Ē. Pedagoăisko un filozofisko ideju attiecību izvērtējums 

20.g.s. pirmajā pusē.// Pedagoăijas vēstures pētniecība Baltijas valstīs. 
Starptautiskas konferences rakstu krājums 2004.gada 14.-15.maijs. – 
Rīga: RaKa, 2004. – 50.- 63.lpp. 

3. Vugule, Ē. Alberts Ozols (1915)// Rietumu trimdas latviešu 
pedagoăiskā doma (1944. – 1990.). Antoloăija. – Rīga: RaKa, 2004. – 
195. - 201.lpp. 

4. Vugule, Ē. Metodika pētījumam par starptautisko pedagoăisko ideju 
ăenēzi Latvijā (1900 – 1940).// ATEE „Spring University”, Changing 
Education in a Changing Society. 02.05.03. Volume I. – R.: Izglītības 
soĜi, 2003., - 

5. Vugule, Ē. Influence of the International Pedagogical Ideas Upon the 
Development of Science of Pedagogy in Latvia 1920. – 1940.// Science, 
Higher Education, Technologies, Medicine, Humanities in the Baltics – 
Past and Present. Abstracts of the 21st International Baltic Conference 
on the History of Science. – Riga, 13-15 October, 2003. – pg.157.-158. 

6. Vugule, Ē. Latvijas starptautiskās pedagoăiskās sadarbības struktūras 
analīze 20.gadsimta 20.-30.gados.// Decade of Reform: Achievements, 
Challenges, Problems. ATEE „Spring University”, Volume III – SIA 
„Izgl ītības soĜi”, b.g. – 185. – 193.lpp. 

7. Vugule, Ē. Международное педагогическое сотрудничество 
Балтийских государств в 20тых 30тых годах 20го века.// Švietimo ir 
pedagogines minties raida Baltijos valstybese XX amžiuje. Tarptautine 
moksline konferencija. Mokslo darbai. 2002 gegužes 31 – birželio 1 d. – 
Vilnius, 2002 – 223. – 228.lpp. 

8. Vugule, Ē. Latvijas starptautiskās pedagoăiskās sadarbības struktūra 
1920.-1930.gados// Personība. Laiks. Komunikācija. Starptautiskās 
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zinātniski praktiskās konferences materiāli 2001. gada 1. – 2. marts. – 
Rēzekne: Rēzeknes augstskola, 2001. – I sējums. – 83. – 88.lpp. 

 
Konferenču tēzes     6 

Akadēmiskie kursi: 
 • Pedagoăijas vēsture  

• Pedagoăiskā doma Latvijā un tautas pedagoăija 
Vadītie diplomdarbi un kvalifikācijas darbi – 30 

Papildus  ziĦas  par  profesionālo  darbību:    
 • Darbs Pedagoăijas studiju programmas padomē no 2003   

• Pedagoăijas zinātnes profesoru vēlēšanu padomes sekretāre no 2003 
• Baltijas pedagoăijas vēsturnieku asociācijas (BPVA) biedre kopš 1999. 

gada 
 
2007. gada 17.novembrī 

/Ērika Vugule/ 
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Dr.ped. profesore Ir ēna Žogla 
dzīves un darba gājums 

(curriculim vitae) 
 
 
Dzimšanas gads: 
 1941. 
Izglītība: 
 1960.-1965. studijas LVU Svešvalodu fakultātē 

1976.-1980. aspirantūra LVU Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā 
 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 1981.g.- Pedagoăijas zinātĦu kandidāte, LVU Pedagoăijas un 

Psiholoăijas  katedras vecākā pasniedzēja 
1987.g.- Pedagoăijas un psiholoăijas katedras docente. 
1992.g.- ZinātĦu kandidāta grāds pielīdzināts LR zinātĦu doktora 
grādam.                         
1994.g.- Pedagoăijas habilitētā doktore. 
1995.g-  LU Pedagoăijas un psiholoăijas katedras profesore.                                                  
1996.g.- starptautiski akreditēta LU profesore 

Nodarbošanās: 
 1965. direktore  un skolotāj Burtnieku 8-gadīgās skolā 
 1967. skolotāja Kaiău vidusskolā 
 1968. 2. sekretāre Jelgavas rajona komjaunatnes komitejā 
 1981.-1987. Vecākā pasniedzēja LVU Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā 
 1981.-1994. skolotāja Jelgavas 1. vidusskolā 
 1987.-1995. docente LVU Pedagoăijas un psiholoăijas katedrā 
 1994.-1995. mācību prorektore Rīgas pedagoăijas augstskolā 
 1995.- LU profesore 
 1996.- vadītāja LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūta Pedagoăijas nodaĜā 
 2001.-2003. direktore vietniece LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūtā 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. 
 

 
2. 

 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 
 

5. 

I. Žogla, Demokrātiskas pilsonības audzināšana kā sociālās iekĜaušanās 
nosacījums Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskas konferences 
materiāli, Rēzeknes augstskola. 2007: 418.-427. 
I. Žogla, Leading educators' relearning in a post-soviet country: [Latvia] 
/ Irena Zogla. -AngĜu //  Theory Into Practice - Columbus. - ISSN 0040-
5841. - Vol.45, Nr.2 (2006), 133.-142.lpp. 
I. Žogla, Curriculum jēdziens definīcijās un salīdzinājumā = Notion of 
curriculum defined and compared / Irēna Žogla. -    Bibliogr.: 
42.lpp. Kopsav. angĜu val. //  Pedagoăija un skolotāju izglītība. -
 ISSN 1407-2157. - ISBN 9984-783-88-X. - (2006), 32.-42.lpp. : tab. -
 ( Latvijas Universitātes raksti ; 700.sēj. ).   
I. Žogla, Guidance needed to introduce changes in teacher education / Irēna 
Žogla. - Bibliogr.: 14 nos. -    AngĜu //  Spring University. Changing 
Education in a Changing Society - Klaip÷da. - ISSN 1822-2196. - [T.]1 
(2006), 136.-141.lpp.  
I. Žogla, Teachers' and teacher educators' re-learning / Irena Zogla. -
Bibliogr.: 23 nos. -AngĜu //  Spring University. Changing Education in a 
Changing Society - Klaipéda. - ISSN 1822-2196. - [T.] 1 (2005), 255.-
263.lpp.  
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Akadēmiskie kursi: 
Izglītības vide A daĜa 2 KP 
Didaktikas teorijas un attīstības 
tendences 

A daĜa 3 KP 

 

Izglītības un mācību programmu teorija 
un prakse 

B daĜa 3 KP 

 Skolas attīstības tendences mūsdienās B daĜa 2 KP 
 Alternatīvās pedagoăiskās sistēmas B daĜa 4 KP 
 Skolēna mācīšanās motīvu veidošanās 

pedagoăiskajā procesā 
B daĜa 

2 KP 

Papildus ziĦas par profesionālo darbību:   
 1. Aizstāvēti 14 vadītie promocijas darbi; 

2. Vadīti vidēji pieci maăistra darbi gadā; 

3. Vadīti vidēji četri kvalifikācijas darbi gadā; 

4. LU Pedagoăijas studiju programmu padomes locekle; 
5. Izstrādātās studiju programma: “Augstskolas didaktika: teorijas un 
prakse”, 160 st., 4 k.p., augstskolu docētāju pedagoăiskās un 
psiholoăiskās tālākizglītības programma (apstiprināta LU Senātā). 

 
2008.gada 04.aprīlī 
 
 

/Irēna Žogla/ 
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 3.PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Studējošo, absolventu, darba 
devēju aptauju materi āli, anketu 

paraugi 
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Aptaujas jautājumi: 

1. Programma "Pirmsskolas skolotājs"  atbilst manām profesionālajām vajadzībām. 

2. Studiju priekšmetu teorētiskais izklāsts atbilst manām profesionālajām interesēm.  

3. Studiju priekšmetu praktiskā nozīme. 

4. Mācību vielas izklāsta pieejamība. 

5. Kā Jūs apmierina sadarbība ar mācībspēkiem? 

6. Saskarsmes organizācija. 

7. Jūs apmierina mācībspēku kvalifikācija. 

8. Kā Jūs apmierina nodarbību laiks. 

9. Kā Jūs apmierina materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums? 

 

Atbilžu variantiem bija četras pozīcijas: 

• Jā, atbilst. 

• Drīzāk jā, nekā nē. 

• Drīzāk nē, nekā jā. 

• Neatbilst. 

Papildus pieĜaujami bija komentāri un ieteikumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. att. Studiju programmas „Pirmsskolas skolotājs: mācību procesa organizēšanas un 

saturiskā izvērtēšana 

69

76

91

81

93

89

82

67

29

31

24

9

19

7

11

18

33

71

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Programma "Pirmskolas skolotājs" atbilst manām
profesionālajām vajadzībām

Studiju priekšmetu teorētiskais izklāsts atbilst
manām profesionālajām interesēm.

Studiju priekšmetu praktiskā nozīme

Mācību vielas izklāsta pieejamība

Kā Jūs apmierina sadarbība ar mācībspēkiem?

Saskarsmes organizācija

Jūs apmierina mācībspēku kvalifikācija

Kā Jūs apmierina nodarbību laiks
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LU studiju programmas "Pirmsskolas skolotājs"  

VĒRTĒJUMA LAPA 

 Lai novērtētu LU PPF profesionālās studiju programmas "Pirmsskolas skolotājs" 

kvalitāti un atbilstību Jūsu interesēm un vajadzībām, studentus lūdzam atbildēt uz dažiem 

jautājumiem! 

 

1. Programma "Pirmsskolas skolotājs"  atbilst manām profesionālajām vajadzībām: 

    Pilnībā       
    DaĜēji     
    Nemaz    
2. Studiju priekšmetu teorētiskais izklāsts atbilst manām profesionālajām interesēm:  

    Pilnībā       
    DaĜēji     
    Nemaz    
3. Studiju priekšmetu praktiskā nozīme: 

    ěoti derīga informācija    
    Derīga informācija    
   Maz praktiskās informācijas    
4. Mācību vielas izklāsta pieejamība: 

   Pieejams    
   DaĜēji pieejams    
   Grūti pieejams    
5. Kā Jūs apmierina sadarbība ar mācībspēkiem? 

 Pilnībā    
 DaĜēji    
 Nemaz    
6. Saskarsmes organizācija 

 Demokrātiski aktīva    
 Autoritāra    
 

7. Vai studiju kursu saturs nedublējas? (miniet konkrētus piemērus). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Manas profesionālās intereses un vajadzības visvairāk apmierināja:  

(Novērtējiet, lūdzu, mūsu mācībspēkus!) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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9. Jūs apmierina mācībspēku kvalifikācija: 

    Pilnībā    
    DaĜēji     
    Nemaz    
 

10. Kā Jūs apmierina nodarbību laiks: 

    Pilnībā    
    DaĜēji     
    Nemaz    
 

11. Kā Jūs apmierina materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums? 

    Pilnībā    
    DaĜēji     
    Nemaz    
 

12. Profesionālās studiju programmas kopējais novērtējums:  

    Augsts    
    Vidējs     
    Zems    
 

13. Studiju kurss: 

 I kurss    

 II kurss    

 III kurss    

 IV kurss    

 V kurss    

 

Mūs interesē ikviens Jūsu priekšlikums, ierosinājums, pārdomas  

Paldies! 

Katru gadu pēc Valsts pārbaudījumu nokārtošanas absolventiem tiek piedāvāta 

anketas jautājumi: 

4. Vai Jūs apmierināja studijas? 

5. Vai mācību saturam  bija praktiska nozīme? 

6. Raksturojiet sadarbību un saskarsmi ar mācību spēkiem. 
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4. PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prakses līgumi vai izziĦas, kas 
nodrošina prakses vietas 

 
 
 



 170
 



 171

  
5. PIELIKUMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prakses nolikums 
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LU PPF Pedagoăijas nodaĜa, LU Latgales filiāle 
Pirmā līmeĦa profesionālā augstākās izglītības studiju programmas  

„Pirmsskolas izglītības pedagogs”  
(studiju programmas kods 41141 01)  

 
NOLIKUMS 

 
Vispār īgie jautājumi 
Pedagogiskā prakse ir neatĦemama sastāvdaĜa un viena no svarīgākajām augsti kvalificētu 
skolotāju sagatavošanas formām. 
 Studentu prakse tiek organizēta, pamatojoties uz Izglītības un Zinātnes Ministrijas 
dokumentiem par studentu praksi augstākajās mācību iestādēs un LU prakses nolikumu. 
 
Pedagoăiskās prakses mērėis 
Nodrošināt nepārtrauktu kopsakaru starp augstskolā studenta iegūtajām teorētiskajām 
zināšanām un praktisko pedagoăisko darbību, dodot iespēju nākamajiem skolotājiem 
pakāpeniskā secībā iegūt pedagoăiskās zināšanas, prasmes un iemaĦas. 
 
Prakses vispārējie uzdevumi 

• PadziĜināt, nostiprināt, sistematizēt teotētiskās psiholoăiski pedagogiskās 
zinašanas, apvienot tās ar speciālajos mācību priekšmeties iegūtajām 
zināšanām un integrēt tās praksē; 

• Veidot un attīstīt nākamā skolotāja profesionālās spējas, prasmes un iemaĦas, 
kā arī profesionāli nozīmīgas rakstura īpasības; 

• Veidot noturīgu interesi un cienu pret skolotāja profesiju, radošu un 
pētniecisku pieeju pedagogiskajai darbībai, gatavību tālākizglītībai; 

 
Pamatojotie uz teorētiskajām zināšanām, studentiem prakses laikā jāiegūst prasmes un 
iemaĦas, kuras Ĝauj: 

• Iepazīt bērnu personību ar mēķėi diagnosticēt un attīstīt viĦu izziĦas radošo 
darbību, zinātkāri un garīgus meklējumus, ievērojot bērnu intereses, vajadzības 
un spējas, orientēt un gatavot audzēkni darbam paša un citu labā; 

• Veikt perspektīvo un kārtējo pedagoăiskās darbības plānošanu; 
• Noteikt konkrētus pedagoăiskos uzdevumus, vadoties no Latvijas Vispārējās 

izglītības koncepcijas; 
• Veikt skolotāja un audzinātāja funkcijas (apmācošā, audzinošā, socializācijas 

u.c.) 
• Izmantot dažādus bērnu darbības apstākĜus, metodes, formas, līdzekĜus un 

pedagoăiskās iedarbības paĦēmienus; 
• Apkopot un analizēt savu padagoăisko pieredzi, organizēt eksperimentāli 

pētniecisko darbu; 
Sekmēt un virzīt bērnu vecāku kultūras izaugsmi. 

 
Apstiprināts prakses nolikums 
2008. gada 25. janvārī 
 
 
 
 
Pielikumā: katras prakses detalizēts apraksts uz 8 lpp. 
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LU PPF Pedagoăijas nodaĜa, LU Latgales filiāle 
Pirmā līmeĦa profesionālā augstākās izglītības studiju programmas  

„Pirmsskolas izglītības pedagogs”  
(studiju programmas kods 41141 01) 

 
IEPAZĪSTINOŠĀ PRAKSE 

 
Prakses mērėis: 

1. Veidot izpratni par to, kā iekārtot grupas telpu pēc aktivitāšu centru principa. 
2. veidot priekšstatus par to, kā aktivitāšu centros bērns gūst zināšanas un attīstās visās 

jomās. 
 
Prakses uzdevumi: 

1. Iepazīties par bērncentrētas mācību vides veidošanu. 
2. Sastādīt katra centra nepieciešamo lietu sarakstu, kas piemērots bērna vecumam un 

attīstības pakāpei. 
3. Katram centram sastādīt piecas aktivitāšu kartītes. 
4. Atbalstīt individuālus mācīšanas stilus un spējas, Ĝaujot bērnam strādāt pie 

uzdevumiem atbilstoši viĦu spējām un interesēm. 
5. Aprakstīt bērna individualizētas attīstības organizāciju pirmsskolas izglītības iestādē. 
6. Iepazīstinošās prakses mapē atspoguĜot savas domas par mācīšanos vidē, kur materiāli 

sakārtoti pa interešu centriem, un kāda ir skolotāja loma. 
7. Prakses noslēguma diskusijā dalīties pieredzē, sagatavot atskaiti par praksi.  

 
LITERAT ŪRA 
Mācību pamatliteratūra 

1.  Bērns kā individualitāte pirmsskolas izglītības iestādē. Red. Dzintare. 
-Rīga: SIA ”Izglītības soĜi”, 2002. 

2.  Bērns kā vērtība ăimenē un pirmsskolā. Red. Dzintare. – Rīga: SIA 
”Izgl ītības soĜi”, 2000. 

3.  Gudjons H Pedagoăijas pamatatziĦas.- Zvaigzne ABC, 1998. 
4.  Hansena K.A., Saifers S. Izglītība un demokrātijas kultūra: bērnības 

pieredze. Sorosa Fonds- Latvija, 1998. 
5.  Lieăiniece D. Kopveseluma pieeja audzināšanā. Raka ,1999. 
6.  Svence G. Attīstības psiholoăija. Zvaigzne ABC, 1999. 
7.  Pirmsskolas vecuma bērnu attīstība. Sk. Internetā htt://www.zvans.lv// 

 
Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1.  Pirmsskolas izglītība 1998.-2007. 
2.  Skolotājs 1999-2007. 
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Paraugs 
AKTIVIT ĀŠU KARTĪTE 
 
Aktivit ātes nosaukums: 
___________________________________________________________________________ 
 
Aktivit ātes veids: 
___________________________________________________________________________ 

(tiek norādīts attiecīgais aktivitāšu centrs) 
 
Vecums: 
___________________________________________________________________________ 

(vecuma grupa, kam aktivitāte piemērota) 
 
Attīstības joma: 
___________________________________________________________________________ 

(kognitīvā (izziĦas), valodas, sīkās muskuĜu precīzo kustību prasme (tām jābūt saskaĦā ar aktivitātes mērėi) 
 
Mērėis: 
___________________________________________________________________________ 

(ko bērns iemācīsies? Mērėim jābūt konkrētam) 
 
Materiāli: 
___________________________________________________________________________ 

(uzskaitiet visus materiālus, kas nepieciešami aktivitātei) 
 
Aktivit ātes gaita: 
___________________________________________________________________________ 

(secīgs aktivitātes apraksts, tam jābūt pietiekoši skaidram) 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Iepriekšējā plānošana: 
___________________________________________________________________________ 

(jādomā par grupas lielumu, materiālu sagatavošanu) 
 
Komentāri: 
___________________________________________________________________________ 

(jāieraksta atklāsmes un idejas, kas radās pēc aktivitātes veikšanas) 
 
Papildinājums: 
___________________________________________________________________________ 

(nav obligāts, taču var būt Ĝoti noderīgs) 
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LU PPF Pedagoăijas nodaĜa, LU Latgales filiāle 
Pirmā līmeĦa profesionālā augstākās izglītības studiju programmas  

„Pirmsskolas izglītības pedagogs”  
(studiju programmas kods 41141 01) 

 
PĒTNIECISKĀ  PRAKSE 

„Pirmsskolas izglītības iestādes un ăimenes partnerattiecības” 
  
Prakses mērėis: 

1. Pētīt pirmsskolas izglītības iestādes un vecāku sadarbības raksturu; 
2. Meklēt iespējas šīs sadarbības pilnveidošanai; 
3. Veicināt katra bērna pašattīstību. 
 

Prakses uzdevumi: 
1. Pirmsskola un tajā organizētā audzināšanas procesa pētīšana un novērošana; 
2. Attiecību „Bērns - vecāki”, „vecāki- bērns” vērošana un pētīšana; 
3. Attiecību vērošana un pētīšana kādā no pirmsskolas iestādes grupām „Pedagogs - 

vecāki”; 
4. Attiecību „Pedagogs – vecāki” pētīšana savā grupā, attīstības veicināšanas 

programmas izstrādāšana; 
5. Apkopot prakses laikā gūtās atziĦas un materiālus prakses mapē; 
6. Atlasīt prakses tēmai atbilstošus teorētiskos materiālus, ievietot 

atziĦas savā individuālā „Teorētiskajā mapē”; 
7. Atbilstoši tēmai apkopot metodiskos materiālus, kolēău pieredzi un  

veidot savu individuālo „Praktiskās pieredzes mapi”; 
8. Sagatavot par praksi atskaiti un piedalīties noslēguma konferencē. 
 

Ieteicamie darba veidi un pētīšanas metodes: 
1. Pirmsskolas iestādes esošās dokumentācijas un metodisko materiālu analīze. 

• Pirmsskolas apkārtnes raksturojumu. 
• Pirmsskolas un sabiedrības saikni, sadarbības partnerus. 
• Pirmsskolas materiālo nodrošinājumu. 
• Pirmsskolas iestādes vēsture. 
• Pirmsskolas iestādes vizītkarte. 
• Interesanti fakti, notikumu no pirmsskolas kolektīva dzīves. 
• Pirmsskolas iestādes vieta sabiedrības izglītošanā un kultūrvides attīstībā 

attiecīgā reăionā. 
2. Iepazīties ar mijiedarbības procesu. 

• Pirmsskolas iestādes mērėi, uzdevumi, plāni, vērtējums. 
• Komunikācijas, vadības, lēmumu pieĦemšanas veids. 
• Vecāku un skolotāju sadarbība. 
• Skolotāja un bērna sadarbība 

3. Raksturot skolotāja un bērna mijiedarbību grupā 
• Bērna patstāvība, pašapziĦa. 
• Bērnu novērošana saskarsmē ar citiem bērniem. 
• Bērnu saskarsme ar pieaugušajiem.  
• Bērns kā grupas loceklis. 

4.  Kolēău darba pieredzes izpēte : 
• pārrunājot jautājumus, 
• vērojot darba paĦēmienus un metodiskos risinājumus. 
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5. Nepieciešamā teorētiskā materiāla atlase, analīze, apkopošana prakses mapē. 
6. Ăimenes pētīšana: 

• novērojumi, 
• intervijas, anketēšana, 
• iesaistīšana kopīgos pasākumos, 
• kopīgas bērnu attīstību veicinošas darbības programmas izveidošanā un 

realizēšanā. 
7. Bērna novērošana un pētīšana rotaĜās, lomu spēlēs, problēmsituācijās, pārrunas. 

 
Students pētīšanas metodes var izvēlēties pēc saviem ieskatiem. 
Izmantojiet dažādas informācijas vākšanas metodes: intervijas, anketēšanu, pārrunas, 
novērojumus.  
Izmantojiet publikācijas par pirmsskolas iestādi un tās kolektīvu, materiālu no metodisko 
komisiju darba, audzināšanas plānus, atskaites, pašvērtējums, pedagoăisko sēžu materiālus, 
bērnu darbu, utt. 
Padomā, kā un  ar kādām metodēm iegūt ticamu informāciju, kā formulēt jautājumus. 
Atceries, ka pētījumu var veikt sadarbojoties ar saviem kolēăiem, īpaši, ja esat no vienas 
iestādes, bet novērojumus rakstiet individuāli! 
 
Prakses vieta un laiks 
Prakse tiek veikta visu mācību gadu. Praksi var veikt savā pirmsskolas izglītības iestādē. 

 
Prakses uzdevumi tiek realizēti: 

• pētot pirmsskolas audzināšanas procesu; 
• pētot kolēău pieredzi un novērojot viĦa darbību; 
• realizējot prakses uzdevumus savā grupā. 

 
 
Sagaidāmā pieredze un rezultāti: 

• Prasme novērot, pētīt, analizēt un izvērtēt pirmsskolā un savā grupā organizēto 
audzināšanas procesu. 

• Prasme izdalīt raksturīgākās pazīmes attiecībās „bērns- vecāki”, „skolotāja - vecāki”. 
• Iesaistīt vecākus audzināšanas programmas realizēšanā. 
• Saskatīt un realizēt praksē pirmsskolas principus: 

o ăimenes un pirmsskolas sadarbība, 
o cieĦa pret bērna individualitāti un ăimenes kultūras tradīcijām, savstarpējās 

saprašanās attiecību attīstības veicināšana, 
o empatiskās un pētnieciskas bērna saistības ar sociālo  un dabas vidi attīstības 

veicināšana. 
• Prasme novērot, pētīt un analizēt attiecības ” bērns- ăimene”, „pirmsskola - ăimene”, 

„skolotājs - bērns”, „skolotājs – vecāki”. 
• Prasme organizēt sadarbību un partnerattiecības kopīgam mērėim. 
• Prasme sasaistīt teoriju ar praksi. 
• Prasme atspoguĜot novērojumus, pētījuma rezultātus, analizēt novērotās parādības, 

teorijas, metodikas un praktiskās pieredzes apkopojums „Prakses mapē”. 
 
Prakses dokumentācija  un rezultātu izvērt ēšana: 
 
PRAKSES MAPE 
Prakses materiālus sakārto students prakses mapē. Tajā ir „teorētisko pamatu mape”, 
„praktiskās pieredzes mape”, un atskaite par praksi. 
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„Teor ētisko pamatu mape” 
Teorētiskās atziĦas, pieejas ,principi, kas nepieciešami prakses uzdevumu risināšanai. Šajā 
mapē students atlasa vērtīgāko, kas var noderēt prakses atskaites sagatavošanā, noslēguma 
konferencē, materiālus var izmantot  studiju darbiem, eksāmeniem un citiem nolūkiem. 
 
„Praktisk ās pieredzes mape” 
Prakses gaitā kolēău, kursos, semināros gūto pieredzi, dažādas darba lapas, anketas, pašu 
izstrādātos uzdevumus apkopo  mapē. Mapi ieteicams izveidot tā, lai būtu viegli to papildināt 
ar atziĦām turpmākajām darbam. 

 
Atskaite par praksi 

 
8-10 lpp. apjomā.  Paveiktais prakses laikā. Iegūtie secinājumi. Izmantotās literatūras saraksts. 
 
 
LITERAT ŪRA 
Mācību pamatliteratūra 

1.  Bērns kā individualitāte pirmsskolas izglītības iestādē. Red. Dzintare- Rīga: 
SIA””Izgl ītības soĜi”,2002 

2.  Bērns kā vērtība ăimenē un pirmsskolā.Red Dzintare- Rīga: SIA”Izglītības 
soĜi”,2000. 

3.  Gudjons H. Pedagoăijas pamatatziĦas. Zvaigzne ABC,1998. 
4.  Svence G.Attīstības psiholoăija. Zvaigzne ABC, 1999. 
5.  Špona A. Audzināšanas process  teorija un prakse. R: RaKa, 2004. 
6.  UkstiĦa R. Bērnu patstāvīga darbība didaktiskajās rotaĜās. R.:Mācību apgāds 

, 2004. 
7.  Vecgrāve A. Kā man saprast savu bērnu. Zvaigzne ABC, 1996. 

 
Papildliteratūra 

1.  Vigule D. K.Dēėens par pirmsskolas bērnu audzināšanu un 
attīstību.R.:Vārti,1998. 

2.  Vorobjovs A. Psiholoăijas pamati. R.: Mācību apgāds, 1997. 
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1.  Pirmsskolas izglītība 1998.-2007. 
2.  Skolotājs 1999-2007. 
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LU PPF Pedagoăijas nodaĜa, LU Latgales filiāle 
Pirmā līmeĦa profesionālā augstākās izglītības studiju programmas  

„Pirmsskolas izglītības pedagogs”  
 (studiju programmas kods 41141 01) 

 
PEDAGOĂISKĀ  PRAKSE I 

 
  
Prakses mērėis: 

1. Izpētīt pedagoăiskās vides faktorus, kuri veicina bērna attīstību. 
2. Plānot bērna darbību ievērojot individuālās spējas. 
3. Plānot aktivitāšu centru materiālu izvēli atbilstoši bērna vecumam. 
4. Izstrādāt vadlīnijas bērnu novērošanai nodarbībās, rotaĜās, spēlēs, strādājot ar 

dažādiem materiāliem (māls, plastilīns, ūdens, smiltis, krītiĦi, krāsas, utt.), iztēles 
aktivitātes, valodas, saskarsmē ar citiem bērniem, ar pieaugušajiem. 

5. Pētīt pirmsskolas vecuma bērna personību, tās attīstību no dažādu psiholoăisko un 
pedagoăisko teoriju viedokĜa. 

6. Piesaistīt ăimeni attīstošās vides veidošanā. 
 

Prakses uzdevumi: 
1. Analizēt psiholoăisko, pedagoăisko un metodisko literatūru par vides nozīmi bērna 

attīstībā, par pirmsskolas bērna personības attīstību. 
2. Izzināt vides pedagoăisko vērtību bērna attīstībā; 

a. Analizēt sadarbības vidi: „bērns- pieaugušais, vecāki- bērns- skolotājs” 
b. Analizēt attīstošās vides nozīmi; aktivitāšu centru plānojums, (lietu vide, 

mācību vide) 
c. Sociālās vides veidošanas virzieni PII. 

3. Veikt pedagoăisko pētījumu par attīstošās vides nozīmi bērna attīstībā;  (izvēlēties 
vienu bērnu prakses sākumā  un izpētes procesu veikt regulāri) 

4. Atbilstoši prakses tēmai gūtās atziĦas un materiālus apkopot prakses mapē. 
5. Sagatavot par praksi atskaiti un piedalīties noslēguma konferencē . 
6. Pievienot izstrādātos ieteikumus par novērojumiem pielikumā, kas ilustrē pētījumu, 

tos komentēt. 
 

Ieteicamie darba veidi un pētīšanas metodes: 
1. Pirmsskolas iestādes esošās attīstošās vides analīze. 
2. Aktivitāšu centri un to nozīme bērna attīstībai manā grupā. 
3. Darba plānošana, mācību materiālu atlase atbilstoši bērna individuālām spējām. 
4. Raksturot aktivitāšu centru kā individuālās pieejas nodrošinātāju katram bērnam, 

apmierinot katra bērna īpašās vajadzības. 
5. Saikne ar citām sociālajām vidēm: 

• Piedalīšanās pirmsskolas iestādes pasākumos, mājās apstākĜi, ăimenes vides 
iespaids, attieksme pret sevi, patstāvība, izturēšanās pret citiem bērniem, 
pieaugušajiem, kontaktēšanās, mijiedarbība. 

6. Iepazīties  cik daudzveidīgas teorijas ir par bērna attīstību pirmsskolas vecumā un 
kāpēc pirmie pieci gadi ir noteicošie bērna personības attīstībā? 

7. Izvēlieties pētīšanai vienu bērnu, izstrādājiet uzdevumus un veiciet šī bērna 
padziĜinātu izpēti dažādiem novērošanas momentiem. 

8. Pētījuma procesa izvērtējums: 
• Sākumā pamatojiet savu izvēli, kā es sākšu pētījumu, ko darīšu vispirms, kādā 

veidā vākšu datus, kas man palīdzēs, kāpēc es pētīšu tieši šo bērnu? 
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• Pētījuma gaitā izvērtējiet ko jaunu atklāju, ar kādām problēmām un sarežăījumiem 
saskāros, kā ar tiem tieku galā? 

• Pētījuma noslēgumā apkopojiet, kādā veidā tika vākti dati, kādi bija apstākĜi, 
priekšrocības, sarežăījumi, problēmas. Kāds ir mans ieguvums, ko iemācījos, kā 
šis pētījums iespaidos manu turpmāko profesionālo darbību. 

9. Izstrādājiet ieteikumus veiksmīgai sadarbībai ar novēroto bērnu. 
10. Pielikumā pievienojiet pētāmā bērna darbus (zīmējumus, veidojumus, izteicienus ....... 

) īsi komentējot un veidojot atsauces uz pielikumiem.  
 
Students pētīšanas metodes var izvēlēties pēc saviem ieskatiem. 
Izmantojiet dažādas informācijas vākšanas metodes: intervijas, anketēšanu, pārrunas, 
novērojumus.  
Izmantojiet publikācijas par pirmsskolas iestādi un tās kolektīvu, materiālu no metodisko 
komisiju darba, audzināšanas plānus, atskaites, pašvērtējums, pedagoăisko sēžu materiālus, 
bērnu darbu, utt. 
Padomā, kā un  ar kādām metodēm iegūt ticamu informāciju, kā formulēt jautājumus. 
Atceries, ka pētījumu var veikt sadarbojoties ar saviem kolēăiem, īpaši, ja esat no vienas 
iestādes, bet novērojumus rakstiet individuāli! 
 
Formulējot hipotēzi par attīstošās vides nozīmi bērna attīstībā. IR SVARĪGI, ka šie 
apgalvojumi nav izteikti kategoriskā veidā, bet respektējot personīgo attieksmi, piem.: Šie 
novērojumi varētu norādīt uz....., iespējams, ka ..., utt. 
 
ATCERIETIES! 
Novērojumi tiek veikti, lai saprastu bērna pieredzi tā, lai īstenotu bērncentrēta, individualizēta 
un daudzveidīga mācību procesa plānošanu un ieviešanu, nevis lai bērnu ieskaitītu kādā 
uzvedības kategorijā, lai uzzināt kā palīdzēt bērnam attīstīt savas spējas. 
 
 
Prakses vieta un laiks 
Prakse tiek veikta viena mācību semestra laikā. Praksi var veikt savā pirmsskolas izglītības 
iestādē. 

 
Prakses uzdevumi tiek realizēti: 

• pētot pirmsskolas audzināšanas procesu; 
• pētot kolēău pieredzi un novērojot viĦa darbību; 
• realizējot prakses uzdevumus savā grupā. 

 
 
Sagaidāmā pieredze un rezultāti: 

• Prasme novērot, pētīt, analizēt un izvērtēt pirmsskolā un savā grupā organizēto 
audzināšanas procesu. 

• Prasme izdalīt raksturīgākās pazīmes attiecībās „bērns- vecāki”, „skolotāja - vecāki”. 
• Iesaistīt vecākus audzināšanas programmas realizēšanā. 
• Saskatīt un realizēt praksē pirmsskolas principus: 

o ăimenes un pirmsskolas sadarbība, 
o cieĦa pret bērna individualitāti un ăimenes kultūras tradīcijām, savstarpējās 

saprašanās attiecību attīstības veicināšana, 
o empatiskās un pētnieciskas bērna saistības ar sociālo  un dabas vidi attīstības 

veicināšana. 
• Prasme novērot, pētīt un analizēt attiecības ” bērns- ăimene”, „pirmsskola - ăimene”, 

„skolotājs - bērns”, „skolotājs – vecāki”. 
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• Prasme organizēt sadarbību un partnerattiecības kopīgam mērėim. 
• Prasme sasaistīt teoriju ar praksi. 
• Prasme atspoguĜot novērojumus, pētījuma rezultātus, analizēt novērotās parādības, 

teorijas, metodikas un praktiskās pieredzes apkopojums „Prakses mapē”. 
 
Prakses dokumentācija  un rezultātu izvērt ēšana: 
 
PRAKSES MAPE 

1. Teorētisko pamatu mape. 
2. Praktiskās pieredzes mape: 

a. Pirmsskolas bērna personības raksturojums. 
b. Izvēlētā bērna izpēte (ar 2-4 vadlīnijām). 
c. Pētījuma procesa izvērtējums. 
d. Ieteikumi veiksmīgai sadarbībai ar novēroto bērnu. 
e. Pielikumi. 

3. Atskaite par praksi 
 

Atskaite par praksi 
 

8-10 lpp. apjomā. Paveiktais prakses laikā. Iegūtie secinājumi. Pielikumi ar komentāriem. 
Izmantotās literatūras saraksts. 
 
LITERAT ŪRA 
Mācību pamatliteratūra 

1.  Ādlers A. Psiholoăija un dzīve,-1992. 
2.  BaldiĦš A. Raževa A. Skolas un ăimenes sadarbība. Petergailis- 2001. 
3.  Boulbijs Dž. Drošais pamats, Apgāds „”Rasa ABC”,-1998. 
4.  Kempbels R. Kā patiesi mīlēt savu bērnu, Amnis _Rīga -1991. 
5.  Lieăiniece D. Bērns pasaulē,pasaule bērnā, Rīga -1992. 
6.  Lieăiniece D. Kopveseluma pieeja audzināšanā. Raka ,1999. 
7.  Svence G. Attīstības psiholoăija. Zvaigzne ABC, 1999. 
8.  Spivakovska A. Vecāki un bērni, Rīga Zvaigzne ABC,- 1989. 
9.  Pirmsskolas vecuma bērnu attīstība. Sk. Internetā htt://www.zvans.lv// 

 
Papildliteratūra 

1.  Špalleka R. MāmiĦ, vai tu mani mīli? Rīga ,Preses nams, -1998. 
2.  Vecgrāve A. CeĜvedis pieaugušajiem pa bērnības zemi,Rīga.-2005. 
3.  KaĦepeja R. Spriež pasaules pirmsskolas speciālisti ,Pirmssk.izglītība -

2001.Nr.2 
4.  Kondratjeva ĥ. Pirmsskolas izglītības iestādes un ăimenes sadarbības 

īpatnības. Pirmsssk.izglītība, -2006. Nr. 1 
5.  Olšteina I. Kā mazo sagatavot bērnudārzam. Pirmsskolas izglītība-2000.Nr.8 

 
Periodika, interneta resursi un citi avoti 

1.  Pirmsskolas izglītība 1998.-2007. 
2.  Skolotājs 1999-2007. 
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6. PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Akadēmiskā personāla 
piedalīšanās starptautiskos 

projektos, LZP un citu 
institūciju finansētos projektos  
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Pirmā līmeĦa profesionālajā augstākās izglītības 
studiju programmā „Pirmsskolas izglītības pedagogs” iesaistīto 

docētāju PROJEKTI  
 
1. Andersone Rudīte 2004. – 2007.g. LZP projekta, LU Nr.767 “Vidusskolas skolotāju 

profesionālās kompetences veidošanās universitātē” dalībniece 
2. Andersone Rudīte 2004. – 2007.g. LZP projekta, LU Nr.477 “ Latvijas vispārizglītojošo 

skolu mācību programmas: teorija un prakse” dalībniece 
3. Andersone Rudīte 2001. – 2003.g. LZP projekta Nr.01.0498, LU Nr.480 “Nepārtrauktās 

izglītības sociāli pedagoăiskie pamati globalizācijas kontekstā” 2001.-2003. dalībniece 
4. Andersone Rudīte 2001.g. IZM lietišėais pētījums (līg.Nr.2001/1851, LU Nr.20) 

“Pētījumi par pedagogu profesijas standartiem un pirmsskolas pedagogu profesijas 
standarta izstrāde”, dalībniece 

5. Andersone Rudīte 2006.-2007. starptautiska projekta Nr BOE 299 projekts „Diseńo y 
evaluación de las competencias de los estudiantes en el EEES desde un enfoque 
comparado: Integración de contenidos y método” dalībniece 

6. Andersone Rudīte 2005. – 2007. Starptautiska projekta Nr SEJ2005-09268-C03-01 
“Intercultural abierto y a distancia para la formación de competencias socioprofesionales 
de docentes y discentes mediante las pra’cticas y las TIC” dalībniece 

7. KaĦepēja R.I. kopš 2005.gada ENEMU projekts 
8. KaĦepēja R.I. kopš 2000. gada Sadarbībā ar Zviedrijas OMEP  “ Pedagoăiskā procesa 

organizācija Baltijas jūras valstīs"   dalībniece. 
9. KaĦepēja R.I. kopš 1999.gada OMEP pētījumos par pirmsskolas izglītības attīstības 

tendencēm 
10. Lasmanis A. Nacionālās programmas projekts "Vienotas metodikas izstrāde profesionālās 

izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai" (Līguma 
Nr. 2005/0001/VPD1/ESF/PIAA/05/NP/3.2.6.1/0001/001/0154) 

11. Rutka L. 2007.01.07. – 2007. 31.12. – ESF projekts „MITS” (Mentorings, IT, 
Supervīzijas) – atbalsts LU PPF augstākās profesionālās studiju programmas „Skolotājs” 
praksei, projekta Nr. VPD1/ESF/PIAA/ 06/APK/3.2.6.3./0113/0063. 

12. Rutka L. 2006. - starptautisks projekts „Teacher Induction: Supporting the Supporters of 
Novice Teachers” (projekta Nr. 128825-CP-1-2006-1-UK-Comenius-C21). 

13. Rutka L. 2006. -  ESF projekts „Sociālo pedagogu un klases audzinātāju profesionālo 
kompetenču paaugstināšana darbam skolā”. Tālākizglītības kursi sociālajiem pedagogiem 
un klases audzinātājiem. 

14. Rutka L. 2005. -  Madrides Humanitārās augstskolas Pedagoăijas fakultātes (Spānija) un 
LU PPF projektā „ Programma Interculturalabierto y a distanci apara la formacion de 
competencis socioprofesionales de docentes y discentes mediante las pra’cticas y las TIC 
”. Proj. Nr. SEJ 2005-09268-C03-01. 

15. Rutka L. 2004. – 2007. - LZP Granta projekts „ Emocionālie, intelektuālie un sociālie 
procesi izziĦas darbībā un izglītības kvalitātē”   

16. Rutka L. 2002. –2004. - Ăimenes ārstu apmācība sadarbībā ar LU Ăimenes veselības 
izglītības centru, Labklājības Ministriju un Pasaules Banku. 

 
 
 

 
 
 
 



 183

7. PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akadēmiskā personāla galvenās 
zinātniskās publikācijas un 

sagatavotā mācību literatūra 
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Pirmā līmeĦa profesionālajā augstākās izglītības  
studiju programmā „Pirmsskolas izglītības pedagogs” iesaistīto 

docētāju PUBLIK ĀCIJAS 
 
1. Valdmane, Aija.  Dunavā risinājās mazo bērnu sporta spēles : [par sporta spēlēm 

Dunavas pamatskolā (Jēkabpils raj.)] / Aija Valdmane ; tekstā stāsta metodiėe Ineta 
Aizporiete //  Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.49 (2007, 3.maijs), [1.]lpp. T.p. 
krievu val. laikr. "Брива Даугава" Nr.49 (2007, 3.maijs), [1.]lpp. 

2. Valdmane, Aija.  MīĜuma nekad nav par daudz : metodiėe Ineta Aizporiete strādā gan 
ar bērniem, gan pieaugušajiem : [par Jēkabpils bērnudārza "Kāpēcītis" metodiėi] 
/ Aija Valdmane ; tekstā stāsta I.Aizporiete //  Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. -
 Nr.56 (2007, 22.maijs), 5.lpp. : ăīm. T.p. krievu val. laikr. "Брива Даугава" Nr.56 
(2007, 22.maijs), 5.lpp. : ăīm. 

3. Drivinieks, Pēteris.  Lietus sporta svētkus nesabojāja : [par tradicionālajiem Jēkabpils 
pirmsskolas iestāžu Bērnu sporta svētkiem Vīpes pamatskolā] / Pēteris Drivinieks ; 
tekstā stāsta pasākuma koordinatore, bērnudārza "Kāpēcītis" metodiėe Ineta 
Aizporiete //  Brīvā Daugava. - ISSN 1407-9828. - Nr.55 (2005, 17.maijs), 2.lpp.   

4. I.Aizporiete. Divvalodības problēma un attīstības tendences pirmsskolā. Zin.rakstu 
krajums. Liepāja, Liepājas pedagoăiskā Akadēmija: 2003. 

5. I.Aizporiete. Bērnu mutiskās runas attīstība. Zin.rakstu krajums. Rēzekne, Rēzeknes 
Augstskola: 2003., 159.lpp 

6. I.Aizporiete. 6-7 gadu vecu bērnu runas attīstības īpatnības. ATEE Zin.rakstu krajums. 
3. sējums. R: 2003. 

7. I.Aizporiete. Valodas attīstība pirmsvalodas periodā. Zin.rakstu krajums. Rēzekne, 
Rēzeknes Augstskola: 2002., 145.lpp 

8. Andersone, Rudīte Citizenship Education in the Integrated Curriculum. //Citizenship 
Education in Society. – London: CiCe 2007 135. – 147. 

9. Andersone R. Izglītības programmu integrācijas pedagoăiskie aspekti. // Pedagoăija: 
teorija un prakse. – Liepāja, LiePa, 2007. – 143. – 150.lpp. 

10. Andersone R. Mācību programmu izveides pedagoăiskie principi. // Pedagoăija un 
skolotāju izglītība. Latvijas Universitātes raksti 715.sējums. – R.: LU, 2007. – 7. – 
14.lpp. 

11. Andersone R. Citizenship Education in Integrated Curriculum. // Citizenship 
Education in Society – France: Universite Paul Valery Montpellier, 2007. – 7.lpp. 

12. Andersone R. DabaszinātĦu cikla mācību priekšmetu izglītības standartu 
pedagoăiskie aspekti. // Dabaszinību didaktika šodien un rīt. Starptautiskas zinātniskas 
konferences tēzes. – R.: RPIVA, 2007. 4.lpp. 

13. Andersone R., Černova E. Žogla I, Latvia. // W.Hırner et al., The Education 
Systems of Europe. –  Springer Netherlands, 2007. p.418. – 437. 

14. Andersone R. Izglītības programmu integrācija. // Rēzeknes Augstskola, Pedagoăijas 
fakultāte, Personības socializācijas pētījumu institūts. Sabiedrība, integrācija, izglītība. 
Rēzekne: RA Izdevniecība, 2007. – 28.- 34.lpp. 

15. Andersone, R.  DabaszinātĦu mācību priekšmetu izglītības standartu un programmu 
pedagoăiskie aspekti / Rudīte Andersone. -    Bibliogr.: 16.lpp. //  Skolotājs. -
 ISSN 1407-1045. - Nr.4 (2007), 8.-16.lpp. : ăīm., tab. 

16. Andersone, R.  Mācību programmu izveides pedagoăiskie principi = The pedagogical 
principles of curriculum making / Rudīte Andersone. -    Bibliogr.: 12.lpp. -    Kopsav. 
angĜu val. //  Pedagoăija un skolotāju izglītība. - ISSN 1407-2157. - ISBN 9984-783-
88-X. - (2007), [7.]-13.lpp. : diagr. - ( Latvijas Universitātes raksti ; 715.sēj. ).  
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17. Andersone, R.  No pasakām līdz matemātikai : [par pasakām kā audzināšanas un 
mācīšanas līdz.] / Rudīte Andersone. -    Bibliogr.: 63.lpp. //  Skolotājs. - ISSN 1407-
1045. - Nr.5 (2006), 59.-63.lpp. : sh., tab. 

18. Andersone, R.  Tematiskie plāni vidusskolas matemātikas kursā : [par t.p. nos. grām. 
sēr. "Pedagoăiskā bibliotēka"] / Rudīte Andersone //  Skolotājs. - ISSN 1407-1045. -
 Nr.2 (2004), 108.lpp. 

19. Andersone, R.  Pusaudžu sociālo prasmju veidošanās : [par t.p. nos. grām. sēr. 
"Pedagoăiskā bibliotēka"] / Rudīte Andersone //  Skolotājs. - ISSN 1407-1045. - Nr.2 
(2004), 108.lpp. 

20. Andersone, R.  Social skills development through the basic school course of natural 
science / Rudīte Andersone. -    Bibliogr.: 47.-48.lpp. -    Kopsav. krievu - 
 AngĜu //  Journal of Baltic Science Education - Šiauliai. - ISSN 1648-3898. - Nr.1 
(2004), 42.-48.lpp. : diagr 

21. Andersone, R.  Izglītības reformas stratēăijas analīze pedagogu izglītošanā : [par 
semināru "Izglītības reforma: plānotais un realitāte" Latvijas universitātes Pedagoăijas 
un psiholoăijas inst.] / Rudīte Andersone //  Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. -
 Nr.10 (2003, 6.marts), 6.lpp.  

22. Andersone, R.  Matemātikas mācību satura pēctecība / Rudīte Andersone, Ilze 
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nav uzrād.  ISBN 9984155536  
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muzeju asociācija. - Rīga : RaKa, 2005. 6.grām. - 377 lpp. : il.  ISBN 9984156834  
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Rīga : LU, 2006. 700.sēj. Pedagoăija un skolotāju izglītība. - 273 lpp. : il. - Teksts latv., 
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Rīga : LU, 2007. 715.sēj. Pedagoăija un skolotāju izglītība. - 157 lpp. : il. - Teksts latv., 
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Metodiskie norādījumi k ā 
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Metodiskie norādījumi izstrādāti atbilstoši LU Rektora Rīkojumam Nr.1/180 04.07.2006. 
„Par noslēguma darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtību” un ir iecerēti kā palīgs pedagoăijas 
bakalaura un maăistra studiju programmas studentiem pedagoăiskās pētniecības procesā 
bakalaura/maăistra darba noformēšanā un aizstāvēšanā. Šos norādījumus saĦem katrs students 
pirmā studiju semestra sākumā un strādā ar tiem līdz programmas apguves un darba izstrādes 
beigām. Norādījumos ir aptverts sadarbības grafiks ar zinātnisko vadītāju, ko Ħem vērā, 
Pedagoăijas nodaĜā lemjot par studenta pielaišanu pie darba aizstāvēšanas. 
 
 
 
Norādījumus izstrādāja: 
Dr.paed., prof. Aīda Krūze, 
Dr.habil.paed., prof. Irēna Žogla 
Dr.paed., asoc.prof. Aivars Lasmanis (7. un 8. pielikums) 
Dr.paed., asoc.prof. Baiba KaĜėe 
 
 
Apstiprināti PPF Pedagoăijas nodaĜas kopsapulcē 19.12.2006., protokols Nr. 3 
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METODISKO IETEIKUMU SATURS 
IEVADS. 

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI 
2. DARBA STRUKTŪRA UN APJOMS 
3. DARBA IZSTRĀDES POSMI 
4. DARBA NOFORMĒJUMS 
5. NOFORMĒJUMA TEHNISKĀS PRASĪBAS 
6. VĒRTĒŠANA 
7. APELĀCIJAS KĀRTĪBA 
8. SADARBĪBA AR ZINĀTNISKO VADĪTĀJU 

NOBEIGUMS 
PIELIKUMI 
 

IEVADS 
 
Bakalaura darbs 
Bakalaura darbs ir nozīmīga mācību forma un studiju programmas realizācijas posms 
bakalaura akadēmiskā grāda iegūšanā. Tas ir patstāvīgs pētnieciska rakstura darbs, kas 
apliecina studenta teorētisku un praktisku sagatavotību risināt pedagoăiskas problēmas. Ar 
bakalaura darbu students pierāda savas prasmes veikt patstāvīgu pedagoăisku pētījumu un 
spēju aizstāvēt pētījumā iegūtos rezultātus. 
 
Maăistra darbs 
Maăistra darbs ir patstāvīgs pētījums pedagoăijas zinātnes nozarē, kas apliecina maăistranta 
spēju veikt pētījumu, prasmi analizēt avotus un literatūru, formulēt un pārbaudīt hipotēzi, 
apkopot un analizēt eksperimentā iegūtos rezultātus, izdarīt secinājumus. 
 
Tā ir būtiska maăistra studiju programmas sastāvdaĜa, kura izstrādi palīdz sagatavot visi 
programmā aptvertie studiju kursi. Tam ir kā personiska, tā sociāla nozīme. Personiska – jo 
akadēmiskās izglītības studiju procesā iegūtās zināšanas un attīstītās spējas tiek izmantotas 
pedagoăiskās prakses analīzē un pilnveidošanā, nodrošinot mērėtiecīgu, apzinātu un pamatotu 
praktisko darbību pēc maăistra grāda iegūšanas. 
Sociāla – jo pētījumos, kas orientēti uz pieredzes analīzi, tiek vērtētas praksē iegūtās atziĦas, 
iezīmēta pedagoăiskās darbības attīstība nākotnē, un tie ir noderīgi ne vien autoram, bet arī 
citiem skolas vai reăiona skolotājiem. 
 
Bakalaura un maăistra darba izstrādāšanas mērėis ir, ievērojot zinātniskam darbam izvirzītās 
prasības un zinātnieka ētikas principus, sistematizēt un paplašināt teorētiskās zināšanas, 
attīstīt pētniecības prasmes pedagoăiskā pētījuma veikšanai un apliecināt gatavību 
patstāvīgam darbam pedagoăijas zinātnes un prakses problēmu risināšanā. 
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Bakalaura/maăistra darbs atbilst zinātniskā darba pamatprasībām: zinātnisks darbs balstās uz 
avotu (dokumentu, u.c. informācijas avotu) un teorētiskās literatūras analīzes, uz personīgi 
veiktā eksperimenta analīzes; pētījuma gaita ir loăiska un to atspoguĜo darba autora valoda un 
pētījuma noformējuma secīgums; pētījuma rezultāti ir vispārināti un balstās uz teorētisko un 
empīrisko pētījumu, precīzi definēti un nepārprotami; secinājumi izriet no pētījuma; visā 
darbā lietota vienota terminoloăija un standartiem atbilstoši saīsinājumi. 
 
Pedagoăijas bakalaura un maăistra darba saturs ir autora zināšanu (par cilvēku, kultūru, vidi) 
atspoguĜojums pētnieciskā darbībā – cilvēka attīstības likumsakarību, radošās izziĦas 
potenciāla, pedagoăiskās darbības struktūras, pētnieciskā procesa metodoloăijas, zinātĦu 
integrācijas vienībā; prasmju izmantošana pauž spēju atpazīt un formulēt problēmu, paredzēt 
un pārbaudīt nosacījumus un līdzekĜus darbības efektivitātes paaugstināšanai, atklāt jaunas 
likumības un sakarības; pedagoăisko līdzekĜu izvēle un pamatojums humānas personības 
attīstības sekmēšanai – saturs, metodes, formas, darbības stili, pozīcijas – viss, kas kalpo 
pedagoăiskā mērėa sasniegšanai. 
Bakalaura un maăistra darbs atšėiras ar pētāmās problēmas analīzes dziĜumu, 
izmantojamajām pētīšanas metodēm, teorētiskās un empīriskās analīzes apjomu (skatīt 
tālāk). 
 

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI 
 
Šie metodiskie ieteikumi ir izstrādāti, lai palīdzētu studentiem apgūt studiju programmu un 
izstrādāt noslēguma darbu atbilstoši „Nolikumam par noslēguma pārbaudījumiem LU” 
(28.04.2003. LU Senāta lēmums Nr.162). Nolikums nosaka vienotas prasības noslēguma 
darbu izstrādei un noformēšanai, kā arī reglamentē noslēguma darbu aizstāvēšanas kārtību 
LU. 
 
Izstrādājot bakalaura darbu, students iegūst 10 kredītpunktus ( atbilst 15 ECT – Eiropas 
kredītpunktiem). Izstrādājot maăistra darbu, maăistrants/-e iegūst 20 kredītpunktus (atbilst 30 
ECT). Darba pabeigšanai un noformēšanai atvēlētais laiks ir studiju pēdējais semestris, bet 
kvalitatīvai darba izstrādei ir jāsākas jau ar pirmo studiju semestri, izvēloties darba tematu un 
saskaĦojot to ar zinātnisko vadītāju. Savlaicīga izvēle Ĝauj mērėtiecīgāk izmantot visus studiju 
kursus kvalitatīva darba izstrādei. 
 

2. DARBA STRUKTŪRA UN APJOMS 
 
Darba struktūra atbilst zinātniskā darba noformējuma struktūrai un atspoguĜo pētījuma loăiku. 
Darbā norādītajā secībā ir jāietver šādas daĜas, kuras veido darba struktūru:  
- Titullapa; 
- Anotācija, atslēgvārdi latviešu un angĜu valodā, vajadzības gadījumā vēl vienā ES 
valodā; 
- Satura rādītājs; 
- Apzīmējumu saraksti (ja tie darbā ir izmantoti); 
- Ievads; 
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- NodaĜas ar apakšnodaĜām; 
- Nobeigums: pētījuma rezultāti, secinājumi, diskusijai formulētās tēzes; 
- Pateicības (ja autors uzskata par vajadzīgu); 
- Izmantotie avoti un literatūra; 
- Pielikumi, ja darbam tie ir nepieciešami un detalizēti parāda pētījuma datus. 
 
Bakalaura darba apjoms ir 40-60 lappuses bez pielikumiem. Maăistra darba apjoms ir 60 – 
100 lappuses bez pielikuma. Ieteicams ievadam atvēlēt apmēram 5% no darba apjoma, 
teorētiskajai analīzei un pamatojumam – no 35 līdz 45%, empīriskā pētījuma aprakstam – no 
40 līdz 50%, sadaĜai „Nobeigums” (ietver pētījuma galvenos rezultātus, secinājumus, 
ieteikumus pedagoăiskās darbības tālākai pilnveidei, problēmas turpmākajam pētījumam, 
diskusijai formulētās tēzes) – 10% no darba apjoma (neskaitot pielikumus). NodaĜu 
nosaukumiem satura rādītājā ir precīzi jāatbilst nosaukumiem darbā. NodaĜu beigās ieteicams 
formulēt secinājumus un iezīmēt pāreju uz nākošo nodaĜu, atspoguĜojot paveikto pētījuma 
hipotēzes pārbaudei, uzdevumu izpildei un mērėa sasniegšanai, kā arī nodaĜas ietvaros 
paveiktā devumu pētījuma turpinājumam, kas aprakstīts nākamajās nodaĜās. 
 
Ja maăistra grāda pretendents ir zinātnisko publikāciju, mācību grāmatu vai citu mācību 
līdzekĜu autors un tie ir tematiski saistīti, viĦš var pieteikt šo darbu vai darbu kopu 
aizstāvēšanai. Šādos gadījumos pretendents raksta kopsavilkumu - atsevišėi brošētu materiālu 
(10-15 lpp.) par veikto pētījumu. Tajā atspoguĜota pētījuma aktualitāte, problēma, mērėis, 
objekts un priekšmets, hipotēze vai pētījuma jautājumi, izpētes uzdevumi, pētījuma bāze un 
laiks. Tas atspoguĜo pētījuma teorētisko pamatojumu un empīriskos rezultātus, kā arī 
nobeigumu (kā maăistra darbam). Kopsavilkums ir jāsagatavo tā, lai kopā ar aizstāvēšanai 
iesniegto publikāciju/-jām tas pilnībā atbilstu prasībām, kādas ir izvirzītas maăistra darbam. 
Kopsavilkumam ir jāpievieno aizstāvēšanai pieteiktās publikācijas vai to kvalitatīvas 
kopijas. 
 

3.DARBA IZSTRĀDES POSMI 
 
Temata izvēle un apstiprināšana 
Temata izvēle izriet no pedagoăijas teorijas un prakses aktualitātēm, kas atbilst zinātnes 
nozarei – pedagoăijai – un kādai no tās apakšnozarēm (vispārīgā, sociālā, speciālā, mākslas, 
pirmsskolas pedagoăija). 
 
Tematu izvēlas paši studenti, saskaĦojot ar zinātnisko vadītāju un programmas direktoru. 
Temats atbilst studenta interesēm, vajadzībām un pieredzei. Tas var būt saistīts ar iepriekš 
veikto pētījumu un iestrādēm. Tematu spektrs ir plašs un atbilst pedagoăijas sfērām: 
audzināšanai, didaktikai, pedagoăijas un skolu vēsturei, skolvadībai, psiholoăiskajai 
pedagoăijai, pirmsskolas izglītībai, mākslas pedagoăijai u.c. Būtisks nosacījums ir avotu un 
literatūras pieejamība, svešvalodu prasmes, personīgā pieredze un pedagoăiskā kompetence, 
prasme strādāt ar avotiem, izmantot Internet iespējas. 
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Maăistranti ir aicināti izvēlēties iespējamo pētījuma problēmu jau iestājpārbaudījumu laikā, 
kas ěauj viĦiem lietderīgi izmantot studiju laiku pētniecībai. 
 
Ja maăistra darba temats netiek apstiprināts, Pedagoăijas nodaĜas vadītājs vai programmas 
direktors sniedz studentam argumentētu atbildi. Bakalaura un maăistra darba precizēto (ja ir 
vajadzība) nosaukumu latviešu un angĜu valodā un recenzentu apstiprina PPF noteiktajā 
kārtībā ne vēlāk kā vienu nedēĜu pirms nobeiguma pārbaudījumu (aizstāvēšanas) sākuma.  
 
Students ar darba vadītāju vienojas par darba izpildes gaitu, konsultācijām, prasībām, 
pētīšanas metodēm, apspriež iespējamo pamatliteratūru un darba izpildes grafiku. Studenta 
sadarbības ar vadītāju regularitāti un citas konsultācijas atspoguĜo šo ieteikumu pēdējā sadaĜa 
„Sadarbība ar zinātnisko vadītāju”. TādēĜ students izkopē veidlapu Darba izstrādes un 
konsultāciju uzskaite un Ħem to līdzi uz katru konsultāciju. 
 
Pētnieciskā procesa kategoriju veidošana 
Pedagoăiskais pētījums ir objektīva parādība, kurai ir savi principi, struktūra un 
likumsakarības, kas ir jāievēro visos pētnieciskās darbības līmeĦos, tai skaitā bakalaura un 
maăistra pētījumos un darba izstrādē. 
Pedagoăiskā pētījuma līmeni nosaka pētāmā problēma vai jautājumi, atklātās sakarības starp 
pētījuma objektu un priekšmetu, bet darba veselumu – pētījuma zinātniskās darbības 
komponentu (pētnieciskā procesa komponentu) vienotība un loăiskā secība, pārbaudot 
hipotēzi. TādēĜ darba ievadā formulē pētījuma aktualitāti un pētnieciskā procesa kategorijas - 
pētāmo problēmu, izpētes mērėi, objektu, priekšmetu, hipotēzi vai jautājumu, pētījuma 
uzdevumus, metodes, kā arī norāda pētījuma vietu, respondentus un laiku. 
 
Problēmas analīze un temata formulēšana 
Pētījums sākas ar problēmas apzināšanu pedagoăijas teorijā un praksē. Studentam ir jāprot 
nošėirt pētāmā problēma no trūkumiem praktiskajā pedagoăiskajā darbībā un, piesakot 
problēmu izpētei, apzināties tās aktualitāti. Problēma nosaka bakalaura un maăistra darba 
tematu. 
 
Piemēram, students ir saskatījis pretrunu starp skolotāja ieguldīto apjomīgo darbu mācību 
stundas sagatavošanā un skolēnu vienaldzīgo (formālo) darbību stundas gaitā. ViĦš konstatē, 
ka problēma ir skolēnu izziĦas intereses neatbilstībā, un formulē problēmu – kāda mācību 
metodika/vides organizācija veicina skolēna izziĦas intereses attīstību (kāpēc skolotāja 
izraudzītā metodika neveicina skolēnu izziĦas intereses attīstību). Problēmas konkretizēšana 
nosaka darba tematu, un tas varētu būt „Vidusskolēnu izziĦas interešu attīstība literatūras 
mācībās” (attiecīgi – vēstures, ăeogrāfijas, valodas, utt. mācībās). 
 
Pētījuma objekts 
Pēc problēmas apzināšanas pedagoăiskajos pētījumos ir jānosaka pētījuma objekts.  
Objekts ir objektīvi pastāvošas pedagoăiskās realitātes joma (vai sīkāka vienība), kuras 
ietvaros tiek analizēta cilvēka attīstība un atrodas konstatētā problēma. Pētnieks piedāvā 
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izmaiĦas šajā jomā, pilnveidojot pedagoăiskos līdzekĜus un tādējādi veidojot cilvēka attīstībai 
labvēlīgu vidi. Šajā gadījumā pētījuma objekts ir literatūras apguve vidusskolā. TādēĜ pētnieks 
meklēs ideju, ko izstrādās teorētiski pamatoti, realizēs pedagoăiskajos līdzekĜos un pārbaudīs 
praksē, vai pilnveidotā pedagoăiskā realitāte veicina cilvēka paredzēto attīstību (izziĦas 
interesi) un kādas ir sakarības starp objektu un priekšmetu (pilnveidoto literatūras mācību 
procesu un vidusskolēna izziĦas interesi). 
 
Pētījuma priekšmets 
Tas ir cilvēka attīstības potenciāls konkrētā pedagoăiskā realitātē (objekta ietvaros).  
Minētajā piemērā izpētes priekšmets ir skolēna izziĦas interese (izziĦas intereses attīstība), 
tātad, priekšmets ir subjektīvā joma pedagoăiskajā realitātē. Priekšmeta teorētiskā analīze, tā 
būtības noteikšana (izvērsta definīcija) paredz nopietnu darbu ar attiecīgajiem avotiem un 
literatūru. Šī analīze ěauj formulēt izpētes priekšmeta attīstības kritērijus, kas pētījumā kalpo 
priekšmeta stāvokĜa un izmaiĦu noteikšanai (mērījumiem). Iegūto datu analīze (ja tie iegūti 
korekti) ěaus pētniekam noteikt sakarības starp izpētes objektu un priekšmetu. 
 
Pētījuma mērėis 
Objekta īpatnību apzināšana un priekšmeta teorētiskā (būtības) analīze dod iespēju definēt 
pētījuma mērėi. Mērėis ir ideāls, domās prognozēts pētījuma sagaidāmais rezultāts. Atbildot 
uz jautājumiem, ko es gribu ar šo pētījumu sasniegt, kādas sakarības vēlos atklāt, iegūstam 
pētnieciskās darbības mērėi. Piemēram, 1. variants – salīdzināt dažādas teorētiskās pieejas 
izziĦas intereses izpratnē un attīstībā, analizēt vidusskolēna izziĦas intereses būtību un tās 
attīstības nosacījumus literatūras mācībās. 2. variants – izstrādāt teorētiski pamatotu izziĦas 
intereses attīstības metodiku literatūras mācībās un pārbaudīt to praksē. Iespējami arī citi 
mērėa varianti – pētnieks to konkretizē, apzinot realitāti un pilnveidošanas ideju. 
 
Hipotēze vai pētījuma jautājums 
Mērėa precizitāte ěauj pētniekam izvirzīt savas idejas, lai risinātu pieteikto problēmu. 
Hipotēze ir prognozēti (teorētiski pamatoti, praksē apzināti un reāli iespējami) pieĦēmumi, 
kuru realizēšana sekmē problēmas risinājumu teorijā un praksē. Pētījuma gaitā pētnieks 
hipotēzi pārbauda, bet pētījuma rezultāti daĜēji vai pilnībā apstiprina vai arī noliedz 
pieĦēmumu. Ja hipotēze ir pieĦēmums par to, kā pilnvērtīgāk izmantot literatūru, izraudzīties 
mācību metodiku, citus līdzekĜus, tad tajā aptvertā ideja veido pētījumā pārbaudāmās 
pilnveidotās metodikas efektivitāti vidusskolēna izziĦas intereses attīstībai. 
Vai tas tā ir, to parāda eksperiments. 
Hipotēzi var formulēt vai to precizēt tikai pēc rūpīgas izpētes - priekšmeta būtības 
apzināšanas (teorētiskā analīze), situācijas novērtēšanas praksē (konstatējošais pētījums) un 
uz tā pamata pētnieka izveidotā skaidra priekšstata par reālajām iespējām pilnveidot 
pedagoăisko procesu. 
TādēĜ ievadā aptverts tikai hipotēzes formulējums un īss ieskats tās attīstībā, bet pētnieka ceĜš 
uz to un idejas attīstība ir jāparāda darba teorētiskajā daĜā vienoti ar izpētes priekšmeta 
teorētisko analīzi. 
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Bakalaura darbam var formulēt pētījuma jautājumu. To formulē arī pētījumam pedagoăijas 
vēsturē. Pētnieks hipotēzi pārbauda, bet uz jautājumu meklē atbildi, piem., ir vai nav sakarība 
starp divām parādībām, kā attīstījās kāda ideja u.c. 
 
 
 
Pētījuma uzdevumi 
Pētījuma gaitu un hipotēzes pārbaudi atklāj 2-5 pētījuma uzdevumi. Tie parāda pētījuma 
loăiku, virzīšanos uz mērėi, pārbaudot pieĦēmumu. Uzdevumi raksturo pētījuma 
organizācijas posmus un saturu no problēmas apzināšanas teorijā un praksē uz pētnieka idejas 
izstrādi un tās pārbaudes secību. Uzdevumos neparedz secinājumu un priekšlikumu izstrādi – 
tie loăiski izriet no pētījuma un noslēdz to kā neatĦemama sastāvdaĜa. 
 
Pētījuma metodika 
Pētījuma metodes un pētījuma metodika1 ir līdzeklis izstrādātās idejas/pieĦēmuma pārbaudei. 
Tās izraugās atbilstoši pētījuma objektam un priekšmetam, izpētes mērėim un hipotēzei, un šī 
atbilstība nosaka pētījuma gaitā iegūtās informācijas ticamību. Prasmīga izpētes metožu izvēle 
un lietošana dod iespēju atklāt jaunas sakarības un precizēt jau formulētās, atklāt jaunas 
likumības un formulēt idejas turpmākai pedagoăiskā procesa pilnveidošanai, lai veicinātu 
personības attīstību. Bakalaura/maăistra darbā ir iespējami divi pētījuma metožu apraksta 
veidi – tradicionālais un zinātniskā raksta forma. 
 
 
 
Darbs ar avotiem un literatūru – teorētiskā analīze 
Ieteicams darbu sākt ar jaunākajiem izdevumiem, pēdējos gados izdotās literatūras apzināšanu 
un analīzi pētījuma problēmas kontekstā. Literatūras analīze ir nepieciešama izpētes 
priekšmeta definēšanai, detalizētam aprakstam un kritēriju formulēšanai, pēc kuriem nosaka 
priekšmeta attīstību. Vienlaicīgi tiek konkretizēta pētījuma ideja, ko ietver hipotēze - kā 
efektīvāk veidot pedagoăisko vidi izpētes priekšmeta attīstībai. 
 
Pedagoăiskajos pētījumos bieži vien ir nepieciešams vērtēt izpētes priekšmeta un pētāmās 
problēmas risināšanas vēsturisko attīstību. Šajos gadījumos būs īpaši vajadzīgi avoti – 
dokumenti, atmiĦu pieraksti, citas liecības. 
 
Pamatjēdzienu noskaidrošanai bez teorētiskās literatūras var izmantot enciklopēdijas, 
enciklopēdiskās vārdnīcas, pedagoăijas terminu skaidrojošās vārdnīcas, kā arī citus uzziĦas 
avotus un Internet pakalpojumus. 
 
Strādājot ar avotiem un literatūru, ir lietderīgi vienlaicīgi precīzi un pilnīgi pierakstīt ziĦas par 
izmantoto grāmatu vai citu informācijas avotu (paraugu skat. šo ieteikumu 3.pielikumā) – tas 
palīdzēs ietaupīt laiku, precīzi veidot atsauces un izmantoto avotu un literatūras sarakstu. 
 

                                                 
1 Pētījuma metodika ir savstarpēji saistītu pētniecības metožu kopa. Pētījuma metodika norāda uz pētījuma veida 
izvēli: 1)pedagoăiskais eksperiments; 2)kvazieksperiments; 3)sakarību pētījums; 4)aprakstošais pētījums. 
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Zinātniski pētnieciskais darbs nevar būt bez iepriekš paveiktā un teorijās vispārinātā analīzes. 
Citēšanas un domas izmantošanas gadījumā teksts ir kritiski jāvērtē pētāmās problēmas 
kontekstā (jāievēro pedagoăisko paradigmu maiĦa, teorētisko pieeju attīstība un atbilstība 
mūsdienu tendencēm u.c.). Citātus ievieto ar īpaši mērėtiecīgu atlasi, izmantojot to autoru 
publikācijas, kuri ir pētījuši attiecīgo problēmu un ir devuši nozīmīgu ieguldījumu teorijas un 
metodikas attīstībā. Ir jāizvairās no savam pētījumam nebūtisku vai teorētiski neatbilstošu 
izraudzītajai pieejai citātu izmantošanas. Izmantotā doma vai jēdziena definīcija ir jāvērtē, 
parādot, kāpēc un kā tā ir noderīga šī pētījuma sekmīgai norisei. TādēĜ pedagoăiskā pētījuma 
teksts nav jāpārslogo ar citātiem – vienā lappusē ir lietderīgi aprobežoties ar 1-3 citātiem. 
Visos gadījumos, kad ir izmantota kāda autora formulētā definīcija, izklāstīti uzskati, 
izmantots skaitliskais materiāls, ir nepieciešama atsauce. To noformēšanas vienotās prasības 
skatiet šo norādījumu sadaĜā „Tehniskais noformējums”. 
 
Avotu un teorētiskās literatūras analīze kopā ar autora atklātajām sakarībām veido 
bakalaura/maăistra darba teorētisko daĜu. Tā parāda, kā attiecīgā grāda pretendent/s, -te 
izklāsta pētāmās problēmas teorētiskās nostādnes un nosaka savu pieeju, noskaidro 
pamatjēdzienus, aptverot to definīcijas, tātad atspoguĜo autora teorētisko kompetenci. 
Vērtējums par visiem teorētiskajā daĜā analizētajiem jautājumiem ir būtisks, jo tas parāda 
idejas attīstību un autora devumu problēmas atrisināšanā. TādēĜ izraudzītajam pētījumam 
nozīmīgus teorētiskos darbus nevis pārstāsta, bet gan salīdzina, analizē un vērtē. Visiem 
teorētiskajā daĜā aptvertajiem jautājumiem ir jāatbilst darba tematam, izvirzītajam mērėim, 
jānodrošina sekmīga eksperimenta veikšana. 
 
Bakalaura un maăistra darba ievadā teorētiskās analīzes rezultāti parādās divējādi, 
atspoguĜojot pētnieka kompetenci: 

- problēmas, mērėa, objekta, priekšmeta, hipotēzes (pētījuma jautājuma) formulējumā, 
kas atklāj to vienotību; 
- īsā būtiskāko teorētisko atziĦu uzskaitījumā (norādot autorus), uz kurām balstās 
pētījums. 

 
Empīriskais pētījums 
Empīriskais pētījums ir nepieciešams, lai konstatētu situāciju pedagoăiskajā realitātē un lai 
praksē pārbaudītu hipotēzi (ideju). Sīkāki norādījumi doti 8. pielikumā. 
 
Pētīšanas vieta, respondenti un laiks 
Pētījuma vietas izvēle atbilstoši problēmai, mērėim, objektam un priekšmetam, tās analītiski 
vērtējošs apraksts, kas atklāj minēto atbilstību, ir nozīmīga pētnieciskā procesa komponente. 
TādēĜ to raksturo kā fizisku vienību, aplūko pedagoăiskajā, psiholoăiskajā un sociālajā 
aspektā. 
Norādot pētīšanas laiku, autors,/-e raksturo paveikto pēc būtības, parāda, kā pētījuma posmos 
attīstījās un precizējās ideja.  
Ar vietas, respondentu un laika noteikšanu beidzas pētījuma konceptuālo jēdzienu izstrāde un 
darba ievads. 
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Nobeiguma izstrāde 
Darba nobeigums noslēdz pētījuma aprakstu un ir ěoti svarīgs pētnieka kompetences rādītājs 
– tas aptver tikai to, kas atbilst attiecīgā grāda pretendenta pētnieciskā procesa kategorijām, 
izriet no pētījuma un ir paša pretendenta devums. 
Nobeigumā īsi formulē sasniegto, atklātās sakarības starp objektu un priekšmetu, secinājumus 
par izpētes priekšmeta attīstību un pedagoăiskā procesa pilnveidošanu, ieteikumus pētītās 
pedagoăiskā darba jomas pilnveidošanai un problēmas turpmākajiem pētījumiem. 
 
Pētījums pedagoăijas vēsturē 
Pētījumam un darba struktūrai pedagoăijas vēsturē ir sava specifika. Uz šo pētījumu 
daudzējādā ziĦā attiecas vispārīgās prasības nobeiguma darba izstrādei, tā atbilstība pēc 
pētījuma līmeĦa un kvalitātes. Vēsturiskā pētījumā ir nepieciešama avotu un literatūras 
apzināšana, bet izpētes metodes būs atšėirīgas – dažādu avotu tieša salīdzināšana un analīze. 
Pedagoăijas vēsturē pamatmetode ir hermeneitika. Avotu (unikālo un masveida) raksturošanai 
nepieciešamās ziĦas: avota autors, rašanās laiks, adresāts, mērėis, avota ticamības un 
objektivitātes izvērtējums. Vērtējot avotus, obligāti ir jāatklāj to nozīme darba izstrādē. Avotu 
un literatūras izvērtējumu var veikt pēc hronoloăiskā principa vai tematiski to nozīmīguma 
kārtībā (ieteicama nodaĜa „Avotu un literatūras apskats”). Bieži pētījuma specifika prasa dot 
arī laikmeta raksturojumu, lai pamatotu pētījuma aktualitāti un precizētu problēmu. To var 
ieskicēt ievadā vai, ja nepieciešams plašāks skaidrojums, izskatīt atsevišėā nodaĜā. 
 

4. DARBA NOFORMĒJUMS 
 
Titullapu noformē atbilstoši paraugam 1.pielikumā. 
 
Anotācija 
Anotāciju sagatavo divās valodās – latviešu un angĜu valodā. Nepieciešamības gadījumā, 
saskaĦojot ar zinātnisko vadītāju un programmas direktoru, var sagatavot arī papildu anotāciju 
vēl kādā Eiropas Savienības oficiālajā valodā. Anotācijā izklāsta problēmas būtību, pētījuma 
mērėus, raksturo iegūtos rezultātus. Anotācijas apjoms ir noteikts – līdz 850 zīmēm, ieskaitot 
intervālus. Anotācija parāda autora prasmi prezentēt savu pētījumu par izraudzīto problēmu, 
sniedzot īsu, loăiski sakārtotu pārskatu, kas atspoguĜo darba būtību. 
Par anotācijas kvalitāti un valodas pareizību atbild autors; kā bakalaura/maăistra darba 
sastāvdaĜu to vērtē kopā ar darbu. 
 
Atslēgvārdi atspoguĜo darba tematu, rezultātus un izmantotās pētīšanas metodes. To skaits ir 
atkarīgs no atslēgvārdu uzdevuma darbā, tie var būt 3 – 7. Visas metodes nav jāuzskaita – 
tikai to grupas (skat 7. un 8. pielikumu). Arī rezultātus izsaka tikai 1-2 jēdzieni, piem., atklātā 
sakarība. Šī sadaĜa aptver pašus nozīmīgākos jēdzienus, kuri atklāj satura būtību un lasītājam 
palīdz veidot priekšstatu, kādas pedagoăiskas parādības ir 
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aplūkotas darbā. Atslēgvārdu uzskaitījumu ievieto aiz darba anotācijas jaunā rindkopā. 
Paraugs: Atslēgvārdi: izziĦas interese, ... 
 
Satura rādītājs 
Satura rādītāja paraugs ievietots 2.pielikumā. 
Tas aptver apzīmējumu sarakstu (ja tāds ir), ievadu (bez numura), visu nodaĜu un apakšnodaĜu 
numurētus virsrakstus, norādot atbilstošās lappuses numuru darbā. Lappuses numurē ar arābu 
cipariem. Satura rādītāju noslēdz izmantoto avotu un literatūras saraksts. 
 
Apzīmējumu saraksts 
Ja darbā ir izmantoti daudzi saīsinājumi vai apzīmējumi, tos alfabēta kārtībā sarindo atsevišėā 
lapā, katrai vienībai atvēlot atsevišėu rindu - norādot saīsinājumu vai apzīmējumu un tā 
nozīmi. Piem., LU – Latvijas Universitāte. 
 
Ievads 
Ievads ir darba sastāvdaĜa, kurā atspoguĜo problēmas izpētes pakāpi un pētījuma devumu 
pieteiktās problēmas atrisināšanā. Tajā aptverto pētniecības kategoriju (problēmas, mērėa, 
hipotēzes u.c.) formulējums atklāj pētījuma būtību un loăiku. 
Bakalaura un maăistra darba ievadā pamato pētījuma aktualitāti un problēmu, kas noteica 
tematu (norādīt to), kā arī īsi apraksta: 

- pētījuma mērėi; 
- izpētes objektu un priekšmetu; 
- pētījuma jautājumus vai hipotēzi; 
- uzdevumus hipotēzes pārbaudei un mērėa sasniegšanai; 
- izmantotās metodes; 
- faktoloăisko materiālu (datu) jeb pētījuma vietu, respondentus un laiku; 
- bakalaura/maăistra darba struktūru, īsi norādot daĜu galveno saturu. 

 
NodaĜas un apakšnodaĜas 
NodaĜas ar apakšnodaĜām veido bakalaura/maăistra darba pamatdatu, kurā ietverta problēmas 
un izpētes priekšmeta teorētiskā analīze un empīriskais pētījums. Katras nodaĜas beigās ir 
vēlami secinājumi. 
 
Nobeigums 
Nobeigums aptver pētījuma rezultātus, diskusijai piedāvātās tēzes, secinājumus, ieteikumus 
pedagoăiskā procesa pilnveidošanai un turpmākajiem pētījumiem. 
Nobeigums izriet no pētījuma un ir tajā pamatots. Pētījuma rezultāti aptver īsu kopsavilkumu 
par pētāmo problēmu, izpētes priekšmetu teorijā un praksē. Nobeigums var aptvert statistiskos 
datus, kas atspoguĜo reālo situāciju tematam atbilstošajā jautājumā. 
Pēc maăistra darba autora/-res vēlmes var formulēt tēzes diskusijai, tas palielinās darba 
teorētisko un praktisko vērtību. 
 
Secinājumi izriet no teorētiskā un empīriskā pētījuma, tos formulē kā nodaĜu, tā visa darba 
beigās. Secinājumi aptver pētījuma vispārinājumu un satur tikai paša autora domas, 
spriedumus, atziĦas. Ieteicams secinājumus numurēt – tas palīdzēs izvairīties no 
atkārtojumiem un disciplinēs domu. 
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Ieteikumi pamatojas uz pētījuma rezultātiem un aptver pedagoăiskos nosacījumus darbības 
turpmākai pilnveidošanai – tie atspoguĜo pedagoăiskās vides kvalitāti, kura palīdz iegūt 
labākus pedagoăiskos rezultātus. 
Ja diskusiju veido kā atsevišėu darba sadaĜu, tad rezultātu sadaĜā aptver tikai svarīgāko, 
pievēršot uzmanību aktualitātei un likumsakarībām, bet pētījuma analīzi pārceĜ uz diskusijas 
sadaĜu. Iegūtos rezultātus ir lietderīgi piedāvāt diskusijai tāpēc, ka atsevišėi pētnieki var iegūt 
par vienu un to pašu problēmu kā līdzīgus, tā atšėirīgus rezultātus. 
 
Ja maăistra darba autors izvirza tēzes diskusijai, tās aptver atklātās sakarības, izpētes 
priekšmeta pilnveidoto definīciju un attīstības kritērijus, prasības pedagoăiskās vides 
veidošanai u.c. pētījuma autora vai autores devumu, ko piedāvā apspriešanai.  
Šajā darba daĜā parāda svarīgākos iegūtos teorētiskos un praktiskos rezultātus, salīdzina tos ar 
līdzīgiem pētījumiem, novērtē rezultātu atbilstību izvirzītajām problēmām un hipotēzei. 
Lielāka apjoma nobeigumu var iekšēji strukturēt – tas palīdzēs saglabāt stingru darba loăiku. 
 
Pateicības 
Darba autors/-re pateicību var izteikt personām, kuras ir sniegušas organizatorisku vai 
finansiālu palīdzību pētījuma sekmīgai norisei, ir palīdzējušas atvieglot pieejamību 
nepieciešamajiem materiāliem, sniegušas metodiskus ieteikumus pētījuma veikšanai un darba 
noformēšanai, morāli atbalstījušas autoru darba izstrādē. Šī sadaĜa nav nepieciešama darba 
aizstāvēšanai, un par tās iekĜaušanu lemj autors. 
 
Izmantotie avoti un literatūra 
Avotu un literatūras saraksta noformēšanas paraugs ir dots 3. pielikumā, tomēr šie norādījumi 
ir rūpīgi jāizlasa, lai sarakstu izveidotu un noformētu korekti. Par tā precizitāti atbild autors, 
un literatūras sarakstā aptvertās vienības, kā arī noformējuma precizitāti vērtē kā 
bakalaura/maăistra darba sastāvdaĜu. 
Literatūras saraksts noformējams atbilstoši Latvijas standartiem bibliogrāfisko aprakstu 
veidošanai (LVS ISO, LVS ISO 690-2). 
Saraksts aptver visus bakalaura/maăistra darbā izmantotos avotus un literatūru, sakārtojot tos 
alfabēta secībā neatkarīgi no valodas, pēc autora uzvārda vai darba nosaukuma pirmā burta 
(ja autors nav norādīts). 
Autora uzvārdu un iniciāĜus raksta pustrekni (bold), aiz tā ievieto pilnu raksta nosaukumu, tad 
žurnāla nosaukumu – pilnu vai starptautiski pieĦemta saīsinājuma formā 
(kursīvā), žurnāla izdošanas gadu, sējumu, numuru, krājuma sējumu pustrekni (bold). Piem., 
ja citējamais raksts ir žurnālā Vol.3, Nr 5, tad literatūras sarakstā jānorāda 3, 5 (sējuma 
numurs pustrekni - bold). Beigās norāda raksta pirmo un pēdējo lappusi. 
Ja izmantota publikācija pēc kāda referatīva izdevuma, obligāti jābūt norādei gan uz 
publikācijas oriăinālu, gan uz avotu, no kura informācija iegūta (piem., kā citē A.BērziĦš...). 
Ir jācenšas izmantot oriăinālus, ja vien nav vajadzīgs citātu izmantojošā autora vērtējums par 
izmantoto viedokli. 
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Monogrāfij ām (grāmatām) literatūras sarakstā jānorāda kopējais lappušu skaits, piem., 501 
lpp. Ja ir izmantota tikai grāmatas daĜa, tad jānorāda, daĜas pirmā un pēdējā lappuse. Piem., 
p.203-230 (avotam angĜu val.), S. 12-17 (vācu val.), p. 148-158 (franču val.), 25.- 36. lpp. 
(latv.val.) – šis paraugs ir izmantojams arī rakstu lappušu uzrādīšanai sarakstā. 
Izmantojot cita autora diplomdarbu (bakalaura, maăistra darbu), jānorāda autors, darba 
nosaukums, mācību iestāde un fakultāte, kur darbs izstrādāts, pilsēta un izstrādes gads, 
lappušu skaits. 
Sarakstā nedrīkst iekĜaut darbus, uz kuriem nav atsauces darbā. 
 
Pielikumi 
Tie noslēdz maăistra darbu, ja ir nepieciešami pētījuma atspoguĜošanai kā palīgmateriāli – 
aprēėinu starprezultāti, ilustrācijas, anketu paraugi, kartes, aparātu un ierīču apraksti u.c.. 
Katram pielikumam ir nosaukums un numurs. Katra pielikuma lappuses numurē atsevišėi tādā 
pašā veidā kā darbā. Ja pielikumu ir daudz un tie var būt noderīgi turpmākajos pētījumos, tos 
var iesiet atsevišėi. 
 
Dokumentārā lapa 
Tā ir darbā ievietojama atsevišėa lapa (4.pielikums), un tā ietver: 

1. autora apliecinājumu, ka darbs veikts patstāvīgi, ka darbā ir izmantoti tikai tajā 
norādītie avoti un ka darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai; 
2. vadītāja rekomendāciju darba aizstāvēšanai; 
3. atbildīgās personas atzīmi par darba iesniegšanu; 
4. darba vērtējumu. 

 
5. NOFORMĒJUMA TEHNISK ĀS PRASĪBAS 

 
Darba tehniskais noformējums apliecina autora precizitāti un attieksmi pret sevi, savu darbu 
un cilvēkiem, kuri to lasīs. 
 
Darba valoda 
Bakalaura/maăistra darbu iesniedz latviešu valodā saskaĦā ar valodas normām. Citu valodu 
lietošana ir pieĜaujama: 

1. ārvalstu studentiem; 
2. valodas un kultūras studiju programmu studentiem; 
3. citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 

 
Teksta formāts 
Darbam ir jābūt datorsalikumā uz A4 formāta lapām, kurām apdrukāta viena lapas puse. 
Burtu lielums ir 12 punkti, fonts – Times New Roman, nodaěu VIRSRAKSTU burtu lielums – 
14 punkti, raksta ar lielajiem burtiem. ApakšnodaĜu virsraksti – ar mazajiem burtiem, (bold). 
Aiz virsraksta neliek punktu. Virsraksta attālums no iepriekšējā un turpmākā teksta – 1 rinda. 
Atstarpes starp rindām – 1,5. Atkāpes no lapas malām: 30 mm - no kreisās puses, 20 mm – no 
labās, 20 mm - no augšas un apakšas. 
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Rindkopas atkāpe – 1 cm. Katru nodaĜu sāk jaunā lappusē, bet lappuses nedrīkst beigties ar 
virsrakstu. 
Lappuses numurē apakšā lapas vidū ar arābu cipariem, sākot ar lappusi, kurā ir apzīmējumu 
saraksts. 
 
Citātu un atsauču noformēšana 
Atsauci uz izmantoto literatūru noformē, aiz darbā minētā fakta (citāti liekami pēdiĦās) 
norādot (apaĜajās iekavās) citētā darba kārtas numuru avotu un literatūras sarakstā. Piem., (2), 
vai (3, 7, 30). Atsauces uz noteiktu lappusi noformē šādi: (4, 170.lpp.). 
 
Tabulu un attēlu noformēšana 
Katrai tabulai jābūt kārtas numuram un virsrakstam. Tabulas numurē katras nodaĜas ietvaros 
kursīvā augšējā labajā stūrī. Piem., 2.3.tabula (tā ir 3.tabula 2. nodaĜā). Tabulas virsrakstu 
izvieto virs tabulas ar 11 punktu burtiem izcēlumā (bold).  
Attēli – zīmējumi, fotogrāfijas, shēmas, diagrammas un citas ilustrācijas. Zem attēla raksta tā 
numuru kursīvā, piem., 2.1.att., un nosaukumu ar 11 punktu lieliem burtiem izcēlumā (bold). 
Attēla kārtas numuru veido nodaĜas numurs un kārtas numurs nodaĜā. Aiz tabulu un attēlu 
virsrakstiem punktu neliek. Paraugs 5.pielikumā. 
 
Darba iesniegšana 
Darbs ir jāsagatavo 2 datorizdrukas eksemplāros, no kuriem viens jāiesien cietos vākos. 
Teksts uz vāka jānoformē atbilstoši 6.pielikuma paraugam. Bakalaura/ maăistra darba 
elektronisko kopiju iesniedz PDF (Portable document format) formātā, ko studenti ievada 
LUIS. Autors/-e lemj par to, kādu darba daĜu vēlas ievadīt citiem pieejamā elektroniskajā 
formātā – tas attiecas tikai uz pamata nodaĜām – satura rādītājs, anotācija ar atslēgvārdiem, 
ievads, izmantoto avotu un literatūras saraksts, nobeigums ir obligāts. Piem., autors/-e vēlas, 
lai būtu pieejami tikai empīriskie dati. 
 
Autor/a, -es un darba vadītāja parakstītus datorizdrukas 2 eksemplārus students iesniedz LU 
PPF pedagoăijas studiju metodiėei ne vēlāk kā 10 dienas pirms darba aizstāvēšanas dienas. 
Metodiėe pārbauda, vai PDF formāta kopija ir ievadīta LUIS, un ar savu parakstu apliecina 
darba saĦemšanu.  
Pieeja darba elektroniskajai kopijai ir darba vadītājam, recenzentam un noslēguma 
pārbaudījumu komisijai. 
 
Cietos vākos iesietais eksemplārs pēc aizstāvēšanas tiek glabāts LU noteiktajā kārtībā. Ar 
elektronisko kopiju vai tās daĜu (ja autors nepiekrīt visa darba publiskošanai) interesenti var 
iepazīties LU portāla Bibliotēkas sadaĜā IS ALEPH sistēmā, izmantojot LANET piešėirto 
lietotājvārdu un paroli. 
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6.VĒRTĒŠANA 
 
Aizstāvēšana 
Studiju metodiėe nodod bakalaura/maăistra darbu recenzentam. Autoram ir tiesības iepazīties 
ar recenziju ne vēlāk kā vienu dienu pirms aizstāvēšanas. Recenzentu skaitu nosaka fakultāte. 
 
Darba aizstāvēšana notiek noslēguma pārbaudījumu komisijas atklātā sēdē: darba autora 
ziĦojums par pētījumu un tā rezultātiem, seko jautājumi pretendentam, atklāta apspriešana. 
 
Darba vērt ēšanas procedūra 
Bakalaura/maăistra darbu vērtēšana notiek slēgtā noslēguma pārbaudījumu komisijas sēdē pēc 
visu paredzēto darbu noklausīšanās. Vērtējums tiek paziĦots pretendentiem pēc sēdes beigām. 
 
Vērt ēšanas kritēriji 
Bakalaura/maăistra darba vērtēšanā ĥem vērā: 

- darba kvalitāti, atbilstību prasībām (atspoguĜotas šajos noteikumos); 
- darba autora ziĦojumu – prasmi zinātniski korekti, koncentrēti un argumentēti 
iepazīstināt ar veikto pētījumu, īsi formulēt secinājumus, norādīt turpmākos iespējamos 
pētījumus; 
- atbildes uz komisijas jautājumiem un prasmi diskutēt. 

Darba vadītāja vērtējums ir rekomendējošs, bet recenzenta – saistošs. 
 
 

7. APELĀCIJAS KĀRTĪBA 
 
 
Students ir tiesīgs iesniegt apelāciju: 

- par viĦa neiekĜaušanu studentu sarakstā, kuri ir tiesīgi aizstāvēt darbu (triju dienu laikā 
pēc saraksta publiskošanas); 
- par aizstāvēšanās norisi un vērtēšanas procesu triju dienu laikā pēc aizstāvēšanas 
rezultātu paziĦošanas. 

Apelācija ir iesniedzama Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes apelācijas komisijas 
priekšsēdētājam. Apelācijas komisija izskata iesniegumu triju dienu laikā kopš tā 
iesniegšanas, pieaicinot tās iesniedzēju un noslēguma pārbaudījumu komisijas priekšsēdētāju 
vai viĦa vietnieku. Komisijas lēmumu studentam izsniedz rakstveidā. 
 
Students var iesniegt apelāciju mācību prorektoram par procedūras pārkāpumiem fakultātes 
apelācijas komisijas darbībā ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc lēmuma saĦemšanas, pievienojot 
saĦemto fakultātes apelācijas komisijas lēmumu.  
Mācību prorektors izskata studenta iesniegumu piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma 
saĦemšanas un rakstiski informē studentu par pieĦemto lēmumu. Prorektora lēmums ir galīgs. 
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8. SADARBĪBA AR ZIN ĀTNISKO VAD ĪTĀJU 
 
Sadarbības būtība 
Regulāra sadarbība ar zinātnisko vadītāju ir kvalitatīva pētījuma nosacījums – sadarbībā 
turpinās pētīšanas prasmju pilnveidošana. Konsultāciju periodiskums ir atkarīgs no studenta 
patstāvības un pētāmās problēmas specifikas – vienīgais kritērijs ir kvalitatīvs pētījums un 
prasībām atbilstošs pētījuma noformējums bakalaura/ maăistra darbā. 
Konsultācijas ir palīdzība studentam veikt patstāvīgu pētījumu un izstrādāt savu darbu. 
Sadarbību atspoguĜojošā konsultāciju uzskaites tabula ir jāiesniedz kopā ar bakalaura/maăistra 
darbu studiju metodiėei. 
 
 
Darba izstrādes un konsultāciju uzskaite 
 
Vārds, uzvārds 
_________________________________________________________________ 
 
Temats: 
_______________________________________________________________________ 
 
Precizēts temats: 
________________________________________________________________ 
 
Konsultāciju reăistrs 
 
Nr.p.k. Datums Konsultācijas būtība, ieteikumi īsumā Docētāja paraksts 
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1.pielikums 
Titullapas paraugs 

 
LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

 
PEDAGOĂIJAS UN PSIHOLOĂIJAS FAKULTĀTE 

 
PEDAGOĂIJAS NODAěA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDUSSKOLĒNU IZZI ĥAS INTERESES VEIDOŠANĀS 
LITERAT ŪRAS APGUVES PROCESĀ 

 
 
 
 
 

BAKALAURA/ MA ĂISTRA DARBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autore: Laima Centīgā 
Stud.apliec. 000000 
Darba vadītāja: profesore 
Dr.paed. Inta Sala 
 

 
 
 
 
 
 
 

RĪGA 
200_ 



 214

2.pielikums 
 

Satura rādītāja paraugs 
 

SATURS 
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3.2. ApakšnodaĜas nosaukums……………………………………… …..……………….60 
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Izmantotā literatūra un avoti……………………………………...……….……………...78 
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3.pielikums 
Literat ūras un avotu noformēšanas paraugi 

 1. Žurnāli 
1. Broka, K., Stradiĥš, J., Sleikša, I., et. al. Electrochemical Oxidation of Several 
Silylatedcyclic Amines in Acetonitrile. Latvijas Ėīmijas Žurnāls, 1992, Nr.5, 575.– 583.lpp. 
2. Jacimirsky, A. K., Jacimirsky, N. T., Krivova, S. B. Interactions Between Exposure to 
O3 and Nutrient Status of Trees. Журнал общей химии, 1992, N 62, с. 916–921. 
3. Kalkis, V., Maksimov, R.D., Zicans, J. Thermomechanical Properties of Radiation-
Modified Blends of Polythylene with Liquid Crystalline Copolyester. Polymer Energy & 
Science. 1999, N 39, vol.8, p. 1375-1384. 
 
2. Grāmatas 
1. Fresenius, W., Quentin, K. E., Schneider, W. Water Analysis. Berlin–Heidelberg : 
Springer Verlag, 1988. 804 p. 
2. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība. V. Kaěėa un Ž. Rojas red. 
Rīga: Elpa-2, 2001. 500 lpp. 
3. Eko, U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga : Jāĥa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp. 
4. Alley, M. The Craft of Scientific Writing. New York: Springer, 1996. 282 p. 
5. Gibaldi, J. MLA Handbook for Writers of Research Papers. New York: Modern Language 
Association of America, 2003. 361 p. 
 
3.Raksti grāmatās 
1. Skudra, A. Failure Mechanics of Composites. In: Handbook of Composites. North 
Holland Publ., New York et. al., 1984, vol. 3. , p. 1–69. 
2. Ozoliĥš, P. Veterinārmedicīnas fakultāte. No: Latvijas Universitāte divdesmit gados 
1919.– 1939. 1. daěa, Rīga : LU, 1939, 505.–518. lpp. 
 
4. Konferenču tēzes 
1. Ciovica, S., Lonnberg, D., Lonnqvist, K. In: Cellucon ’98. International Cellucon 
Conference, Turku, Finland, December 14–17, 1998. Abstracts. Turku, 1998, p. 28. 
2. Zicans, J., Kalnins, M., Bledzki, A. K. Tensile Properties of Irradiated Binary 
Heterogeneous Blends Based on Poly (ethylene terephtalate) and Polyethylene. In:  10-th 
International Baltic Conference of Materials Engineering, Jurmala, Latvia, September 27–28, 
2001. Abstracts. Riga, 2001, p. 120–122. 
3. Mūze, Baiba. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces : [ziĥojums zin. konf. „Zinātnes valoda” 
2003. g. 19. nov. Rīgā]. No: Valsts prezidentes dibinātā Valsts valodas komisija. 
Konferences „Zinātnes valoda” materiāli. Rīga : Rasa ABC, 2003, 12.–17. lpp. 
 
5. Patenti 
1. Weil, E.D., Patel, N. G. New Sandy Soil Sampler. US Pat. 4946885, 1990; C.A., 1990, 
113, 192787e. 
 
6. Disertācijas, maăistru un bakalauru darbi 1. Osīte, A. Kvēpu noteikšana gaisā : 
bakalaura darbs. LU Ėīmijas fakultāte. Rīga : Latvijas Universitāte, 2000. 65 lp. 
2. Smith, G. W. Chromatographic Determination of Pesticides. Ph. D. thesis. Oxford : 
Oxford University, 1999. 136 p. 
 
 
 
7. Elektroniskie informācijas avoti 
1. Dukulis, I., Gultniece, I., Ivane A. u. c. Datorzinību pamati [tiešsaiste]. Rīga: LIIS, 2001 
– [atsauce 18.02.2004.]. Pieejams internetā: http://www.liis.lv/mspamati. 
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2. Dial-Up adaptera instalācija Windows 95. [tiešsaiste] – [atsauce 23.02.2004.]. Pieejams: 
ftp://ftp.latnet.lv/misc/windows/win95/info/w95.txt. 
3. Diena [tiešsaiste]. Rīga : a/s Diena, 2000 – [atsauce 10.01.2004]. Pieejams: 
http://www.diena.lv. ISSN 1407-7833. 
4. PACS-L (Public Access Computer Systems Forum) [tiešsaiste]. Houston (Tex.) : University 
of Houston Libraries, June 1989 – [atsauce 17.02.2004.]. Pieejams: 
listserv@uhupvm1.uh.edu. 
5. Parker Elliot. Re : Citing Electronic Journals. In: PACS-L (Public Access 
Computer Systems Forum) [tiešsaiste]. Houston (Tex.) : University of Houston Libraries, 
24.11.1989, 13:29:35 CST [atsauce 15.02.2004.]. Pieejams: listserv@uhupvm1.uh.edu. 
6. Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeĥu kvalitāti. MK noteikumi Nr. 118, 12.03.2002, 
Rīga : Ministru kabinets [atsauce 4. 01. 2003]. Pieejams: http://www.likumi.lv 
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4.pielikums 
 

Dokumentārās lapas paraugs (ievietojama darba beigās) 
 
 
Bakalaura/maăistra darbs „Vidusskolēnu izziĦas intereses veidošanās literatūras apguves 
procesā” izstrādāts LU PPF Pedagoăijas nodaĜā 
 
 
 
Ar savu parakstu apliecinu, ka pētījums veikts patstāvīgi, izmantoti tikai tajā norādītie 
informācijas avoti un iesniegtā darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai 
 
 
 
 
Autore: Laima Centīgā _______________________________________ 
                                                             paraksts un datums 
 
 
 
 
Rekomendēju darbu aizstāvēšanai 
 
Vadītāja: profesore Dr.paed. Inta Sala _____________________________ 
                                                                         paraksts un datums 
 
 
 
 
 
Darbs iesniegts Pedagoăijas nodaĜā 
Metodiėe ______________________________ 
                  vārds, uzvārds, paraksts, datums 
 
 
 
 
 
 
Darbs aizstāvēts bakalaura/maăistra pārbaudījumu komisijas sēdē 
Datums un protokola numurs ______________________________________ 
Vērtējums: _____________________________________________________ 
Komisijas sekretāre: lektore, mag.paed. Anda Rakstītāja ________________ 
                                                                                                  paraksts 
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5.pielikums 
Tabulu un attēlu noformēšanas paraugs 

 
3.1. tabula 
 
Vidusskolēnu attieksme pret literatūru 
 
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Attēla noformēšanas paraugs 

 
 
 

Attēls 
 
 
 
2.4. att. Vidusskolēnu attieksmes pret literatūru izmaiĦas 
 
 
 
 

___________________________________________________________ 
 
 

6.pielikums 
 

Bakalaura/maăistra darba vāks (teksts samērīgi jāizvieto uz vāka) 
 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 
 
 

BAKALAURA/ MA ĂISTRA DARBS 
 

RĪGA 
200_ 
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7.pielikums 
Studenta iesnieguma paraugs 

 
 

Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes 
Pedagoăijas nodaĜas vadītājai 

Profesorei Aīdai Krūzei 
 
 
 

Pedagoăijas bakalaura/maăistra studiju programmas 
__. semestra studentes 

Laimas Centīgās, stud.apl. 000000 
 
 
 

iesniegums. 
 
 
 
 
Lūdzu apstiprināt bakalaura/maăistra darba tematu – „Vidusskolēna izziĦas intereses 
veidošanās literatūras mācību procesā”. 
 
 
 
Darba vadītāja: profesore, Dr.paed. Inta Sala 
 
 

Paraksts 
 
Datums 
 
 
 
 
 
SaskaĦots: prof. Inta Sala 
 
Datums 
 
 
 
 
Apstiprinu: programmas direktore profesore  

Irēna Žogla, Dr.habil.paed. 
 
Datums 
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8. pielikums 
 
Pētniecības metodikas apraksta veidi 
 
1.veids – tradicionālais. Definē pētniecības metodi un dod īsu pamatojumu, kāpēc tika 
izvēlēta šī metode. Piemērs. Darbā uzrāda:1.Teorētiskās metodes: 1.1.Normatīvo aktu analīze 
(Latvijā, ārpus Latvijas robežām); 1.2.Teorētiskās literatūras analīzes; 1.3.Citu pieredzes 
analīze; 1.4.Teorētiskās literatūras analīze zinātniskajās datu bāzēs; 1.5.Teorētiskās 
literatūras analīze ar informācijas meklētāju palīdzību internetā; 2.Pedagoăiskā eksperimentā 
izmantotās empīriskās metodes: 2.1.informācijas ieguves metodes: 2.1.1.metode – intervija 
(izvēles mērėis – veikt kvalitatīvu datu ieguvi); 2.1.2.metode - anketaptauja (izvēles mērėis – 
ātri un efektīvi aptaujāt respondentus; veikt kvalitatīvu un kvantitatīvu datu ieguvi); 2.2. 
informācijas analīzes metodes: 2.2.1. metode – Kronbaha – alfa [Cronbach's Alpha] metode 
(izvēles mērėis - izvēlēto pazīmju 
ticamības pārbaudei); 2.2.2. metode – Šėērstabulas [Crosstabs] (izvēles mērėis – salīdzināt 
„ekspertu”, „pedagogu” un „skolēnu” viedokĜus); 2.2.3. metode – Kruskala- Valisa 
[Kruskal-Wallis] metode (izvēles mērėis - salīdzināt trīs neatkarīgas izlases); 2.2.4. metode – 
Manna-Vitnija [Mann-Whitney] metode (izvēles mērėis - salīdzināt divas neatkarīgas izlases); 
2.2.5. metode – Faktoru analīze [Factor Analysis] metod (izvēles mērėis - noskaidrot 
būtiskākos faktorus, atrast būtiskākās korelācijas starp pazīmēm). 
Gadījumā, ja empīriskais pētījums ir eksperiments (pedagoăiskais eksperiments), tad 
ieteicams detalizēti raksturot visas tā būtiskās sastāvdaĜas un norises procedūru2. Tas ir jādara 
tā, lai cits pētnieks to varētu atkārtot ar līdzvērtīgiem nosacījumiem. Ja iepriekš pētniecības 
praksē ir veikti līdzīgi pētījumi ar citām metodēm, tad ir jāpamato, kāpēc šī ir labāka. 
Gadījumā, ja students savā pētījumā pielieto testus, obligāti jānorāda tā ticamības koeficients. 
 
 
2.veids – zinātniskā raksta forma (ja students sava pētījuma rezultātus vēlēsies publicēt 
zinātnisko raktu krājumos). Raksta sadaĜai „Pētījuma metodes (pētījuma metodika)” var būt 
trīs apakšsadaĜas: pētījuma dalībnieki (izlase), instrumentārijs, procedūra. 
1. Pētījuma dalībnieki (izlase). Pedagoăijas pētniecības praksē pastāv tradīcija šo apakšnodaĜu 
likt sadaĜā „Pētījuma bāze”3. Šajā apakšsadaĜā jāraksturo katras izlases (pētījuma dalībnieku) 
sociāldemogrāfiskie rādītāji (dalībnieku skaits, vecums, dzimums, u.c.); izlases atlases 
principi, izlases atlases metodes. 
2. Instrumentārijs. Šajā apakšsadaĜā precīzi jānorāda pētniecības metožu pilnie nosaukumi, 
saīsinātie nosaukumi, autori, izvēlēto pētniecības metožu pamatojums4. 
3. Procedūra. Šajā apakšsadaĜā raksturo: kādos apstākĜos veikti mērījumi, kādā secībā, kā 
veikta datu ieguve, kā veikta datu analīze. 

                                                 
2 Procedūra – stingri reglamentēta kārtība, kādā veic secīgas darbības (to kopumus). 
3 Tradicionāli pedagoăijā sadaěā „Pētījuma bāze” ietver tādas komponentes, kā pētījuma laiks, pētījuma vieta, 
pētījuma dalībnieki (izlase), u.c.. Pasaulē zinātniskajos pētījumos izlase (pētījuma dalībnieki) tiek aprakstīta 
sadaěā „Pētījuma metodes (pētījuma metodika)”. 
4 Pētniecības metožu pamatojums ěauj precīzi noteikt, vai students ir izvēlējies nepieciešamās un pietiekamās 
pētniecības metodes. 
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Empīriskais pētījums 
 
Empīriskā pētījuma gaitā students: 1) izvēlas pētāmo priekšmetu; 2) definē tā mainīgos 
lielumus (pētāmā priekšmeta kritērijus, pazīmes. rādītājus); 3) atlasa izlasi (pētījuma 
dalībniekus) pētāmā priekšmeta analīzei konkrētā kultūrvidē (klasē, skolā, ăimenē, pulciĦā, 
u.c.); 4) izvēlas nepieciešamās un pietiekamās empīriskās pētījuma metodes; 5) interpretē 
pētījuma gaitā iegūto objektīva un subjektīva rakstura informāciju, noskaidro šīs informācijas 
ticamību un validitāti (pamatotību). 
Lai atvieglotu šīs procedūras veikšanu, empīriskā pētījuma daĜā vēlams izveidot šādas 
sadaĜas: 1. Empīriskā pētījuma mērėis un uzdevumi; 2. Empīriskās bāzes raksturojums; 3. 
Empīrisko pētījuma metožu pamatojums un apraksts; 4. Empīriskā pētījuma norises apraksts; 
5. Empīriskā pētījuma gaitā iegūto rezultātu analīze; 6. Empīriskā pētījuma gaitā iegūto 
rezultātu interpretācija; 7. Empīriskā pētījuma gaitā iegūtie secinājumi. 
Bakalaura un maăistra darbu empīriskie pētījumi atšėiras pēc šādām (galvenām) 
pazīmēm: 
1. pazīme. Studiju gaitā maăistratūrā ir apgūtas plašākas teorētiskās zināšanas specializācijas 
jomā par empīrisko pētījumu. Tas veido bāzi šaurāku jautājumu pētniecībai. 
2.pazīme. Pirms maăistra darba temata izvēles, maăistrantam ir jāizveido plašāks (nekā 
bakalaura studiju programmas studentam) priekšstats par empīrisko pētījumu pašlaik 
atbilstošajā pedagoăijas nozarē aktuālo, zinātniski, sociāli un praktiski nozīmīgu tematu loku. 
Temata izvēlei jānotiek, pārzinot jaunākos pētījumus izvēlētajā interešu jomā. 
3. pazīme. Maăistrantam ir plašākas zināšanas par pētījuma metodoloăijas jautājumiem. Tā 
rezultātā viĦam/-ai ir iespēja realizēt komplicētāku empīrisko pētījumu (piemēram, empīriskā 
pētījuma gaitā veikt pedagoăiskās metodikas aprobāciju). 
4. pazīme. Maăistra darbu raksta paplašināta zinātniskā raksta formā. Tas dod iespēju šo (u.c.) 
darbu noformēt atbilstoši zinātnisko rakstu prasībām un tos iesniegt publicēšanai. 
5. pazīme. Maăistra darbs pedagoăijā ir pieredzes izpētes darbs – students daĜu no savas 
pedagoăiskās pieredzes analizē, pilnveido, teorētiski pamato un empīriski (praktiski) aprobē 
(pārbauda). 
Tieši empīriskā daĜa ir maăistra darba svarīgākā daĜa. Ja bakalaura darbā studentam galvenais 
ir prasme demonstrēt savas zināšanas un izpratni par empīriskā pētījumā veicamajiem 
procesiem un procedūrām (nav svarīgi, vai hipotēze apstiprinās vai nē), tad maăistra darbā 
maăistrantam ir labi jāorientējas empīrisko pētījumu veidos, pētījuma gaitā veicamajās 
procedūrās, algoritmos, jāprot praktiski izmantot. Maăistra darbā ir ne tikai aptverta hipotēzes 
pārbaude, kurā autor/s, -e apliecina prasmi veikt empīrisku pētījumu (savas pieredzes 
zinātniski pamatotu aprobāciju5), bet arī prasmi mērėtiecīgi izmantot metodes, metodikas 
(metožu kopumu), prognozēt pedagoăiskās problēmas attīstības iespējas. 
 

 
 
 

                                                 
5 Aprobācija - izcelsme - latīĥu „approbatio”; atzīšana par labu, apstiprināšana 
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9. PIELIKUMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viena Latvijas un divas ES 

studiju programmas  
(studiju plāni) 
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Tallinn Pedagogical College 
Estonia 

 

Pre-school teacher training (code number 5141216) 
 

Appendix 5 
Institution: 
TALLIN PEDAGOGICAL SEMINAR 
 
Nomination of the curriculum: 
PRE-SCHOOL TEACHER 
 
Code of the institution: 70004206 
Curriculum code:  5141216 
 
Curriculum level: 5 
Total volume of studies: 120CP 
nominal duration of studies: 3 years 
Data on accreditation of the curriculum:  
 
Admission requiremnets: upper secondary education, passed tests of 
professional suitability 
 
Aims: train professionally qualified pre-school teachers who are capable of 
directing growth and development of children, based on the opportunities 
offered by the environment; who are ready to change: who have knowledge for 
counseling 
 
Short description of the curriculum and studies: the curriculum consists of 
the following parts: 1) general studies 15CP, 2) subject studies 19CP, 3) 
general pedagogical field practice 24 CP, 4) optional subjects 4CP, 5) free 
subjects 4 CP, 6) dipolma papaer (thesis) 8 CP 
Studies take place in the form of lectures, seminars, independent work, field 
practice and special seminars. 
students can choose from optional and free subjects for 8 CP. 
graduation requirements: all ubjects of the curriculum taken, all examinations 
and prelims passed with eccepted performance and a diploma thesis defended. 
 
Documents issued at graduation: diploma of applied higher education with a 
certificate of academic achievement 
 
Qualification awarded: pre-school teacher 
 



 224

TRAINING PROGRAM FOR PRE-SCHOOL TEACHERS 
 
 
I GENERAL STUDIES (15CP) 
 
No. Nomination of the Subject CP Assessment 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Oral and written comunication 
Foreign language: English or German 
Info processing. Info and communication technology 
Basic course in Philosophy 
Basic course in Sociology 
Cultural theory and history 

1,0 
4,0 
3,0 
2,0 
2,0 
3,0 

GP 
P,E 
P,E 
E 
P 

P, GP 
 
 
 
 
 
 
II SUBJECT STUDIES (19CP) 
 
No. Nomination of the Subject CP Assessment 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Modern Estonian 
Literature of the 20th century (foreign and Estonian) 
Children’s literature 
Environmental education 
Mathematics and logics 
Physical education and movement 
Art education 
Handicraft 
Music 
Physical education 
Language and drama education 
Anatomy, physiology, pediatrics 
Health education 
Home economics 
Introduction to educational administration and child 
care 

1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 

GP 
P 
E 
GP 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
GP 
E 
P 
P 
P 
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III GENERAL EDUCATIONAL PSYCHOLOGICAL AND SUBJECT 
DIDACTICS-RELATED STUDIES (70CP) 
 

1. General educational and psychological studies (32CP) 
 
No. Nomination of the Subject CP Assessment 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Introduction to educational sciences 
Philosophy of education 
Didactics 
Early childhood pedagogy 
School pedagogy 
Histroy of pedagogy 
Work with speciality-related literature 
Basic course of educational research 
Research seminar 
Review of psychology 
Pedagogical psychology 
Developmental psychology 
Psychology of socila skills 
Ethics of pedagogy 
Play and child development 
Introduction into special pedagogy 
Research methods of child developmen 
Family education and counselling 

3.0 
2.0 
2.0 
3.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.0 
3.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 

P, E 
E 
E 
P, E 
P 
GP 
P 
P 
GP 
E 
E 
E 
E 
P 
GP 
E 
GP 
GP 

 
 

2. Subject didactics – related studies (14CP) 
 
No. Nomination of the Subject CP Assessment 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 
10. 

Mother tongue and didactics of mother tongue 
Foundations of learning to read and write 
Regional studies and didactics of nature studies 
Didactics of mathemetics 
Didactics of ar education 
Didactics of handicraft 
Didactics of music 
Didactic of physocal education 
School maturity and proceeding from kindergarten 
to school 
Special seminar 

2.0 
1.0 
2.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
 
3.0 

E 
P 
E 
GP 
GP 
GP 
GP 
GP 
P 
 
P, GP 

 
 



Rīgas pedagoăijas un izglītības vadības augstskola 
 

1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 
”Pirmsskolas izglītības skolotājs” 

Studiju ilgums 2,3 gadi 
Studiju plāns NEPILNA laika studij ām 

 
Nr. Studiju kurss 1.kurss 

 
2.kurss 
 

3.kurss 
 

kontakt 
stundas 

KP Atbildīgā katedra, docētāji 

  1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem 5.sem.    
Nozares teorētiskie kursi – 20KP 
1. Pedagoăijas vēsture, vispārīgā pedagoăija 2     16 2 Vispārīgās pedagoăijas katedra 

Mg.paed., I. Lāce 
2. Pirmsskolas pedagoăija 2     16 2 Pirmsskolas pedagoăijas katedra 

Mg.paed., R. Purmale 
3. Pedagoăijas psiholoăija 2     16 2 Pirmsskolas pedagoăijas katedra 

Dr.psych.,asoc.prof. T. ZīriĦa 
4. Attīstības psiholoăija 2     16 2 Pirmsskolas pedagoăijas katedra 

Dr.paed. V.Romenkova 
5. Ievads speciālājā pedagoăijā   2   16 2 Pirmsskolas pedagoăijas katedra 

Mg.paed. I. MiltiĦa 
Mg.paed. S. Tūbele 

6. RotaĜa teorijā un praksē   2   16 2 Pirmsskolas pedagoăijas katedra 
Mg.paed. I. Stangaine 

7. Pedagoăisko pētījumu metodika   2   16 2 Instrumentālspēles pedagoăiajs 
katedra  
Dr.paed. asoc.prof. M. Sīle 

8. Informātika pedagoăijā  2    16 2 Informātikas un dabaszinību 
katedra 
Mg.ing. I. Urpena 

9. Bilingvisms un bilingvālās izglītības pamati    2  16 2 Pirmsskolas pedagoăijas katedra 
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Mg.paed.V. UršuĜska 
Skolas pedagoăijas katedra 
Sr.paed.prof. Z. Anspoka 

10. Audzināšanas toerija un metodika  2    16 2 Vispārīgās pedagoăijas katedra 
Dr.paed. A. Līduma 

        20  
Profesionālās specializācijas kursi – 36 KP 
 Studentu mākslinieciski radošā pašizpausme:         
11. -vizuālajā mākslā 3     24 3 Pirmsskolas pedagoăijas katedra 

Mg.paed. A. Larsena 
12. -dejā un mūzikā 3     24 3 Skolas pedagoăijas katedra 

mg.paed. S. Keisele 
Mg.paed. J. Jaunzema 

 Bērnu izgl ītības saturs ăimenē un pirmsskolā:       Pirmsskolas pedagoăijas katedra 
13. -runas attītības metodika;  2    16 2 Dr.paed. A. TauriĦa 
14. -iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās 

dzīves norisēm metodika; 
  2   16 2 Mg.paed. A. Larsena 

15. -iepazīstināšana ar dabu metodika;   2   16 2 Mg.paed. L. Priede 
16. -sporta metodika; 2     16 2 Mg.paed. I. Stangaine 
17. -elementāro matemātisko priekšstatu veidošanas 

metodika; 
 3    24 3 Mg.paed. I. Freiberga 

18. -tēlotājdarbības metodika;  3    24 3 Mg.paed. A. Larsena 
19. -rokdarbu metodika;   2   24 3 Mg.paed. L. Priede 
20. -pirmsskolas izglītības satura integrēšanas 

pamati; 
  2   16 2 Mg.paed. I. Freiberga 

21. -mūzikas metodika  2    16 2 Skolas pedagoăijas katedra 
Mg.paed.J. Jaunzeme 

22. Ievads logopēdijā     2  16 2 Pirmsskolas pedagoăijas katedra 
Mg.paed. I. MiltiĦa 
Mg.paed. S. Tūbele 

23. Bērnu literatūra    2  16 2 Mg.paed. V. UršuĜska 
24. Pirmsskolas pedagoăiskā procesa plānošana    2  16 2 Pirmsskolas pedagoăijas katedra 
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Mg.paed. R. Purmale 
 Bērna attīstība un audzināšana:         Pirmsskolas pedagoăijas katedra 
25. mātes un bērna veselības pamati     2 16 2 Mg.paed. I. MiltiĦa 
26. Attīstība un audzināšana agrajā bērnībā     2 16 2 Dr.paed. V. Romenkova 
        36  
Prakse – 16 KP 
27. Vērojumu prakse 2 ned.      2 Pirmsskolas pedagoăijas katedra 
28. Aktīvā mācību un audzināšanas prakse 

pirmsskolā 
 4 ned.     4 Pirmsskolas pedagoăijas katedra 

29. Inegrētā mācību prakse pirmsskolā   4 ned.    4 Pirmsskolas pedagoăijas katedra 
30. Kvalifikācijas prakse pirmsskolas izglītības 

iestādē 
   6 ned   6 Pirmsskolas pedagoăijas katedra 

        16  
Valsts pārbaudījumi – 8KP 
31. Kvalifikācijas eksāmens pirmsskolas pedagoăijā     2  2 Pirmsskolas pedagoăijas katedra 
32. Kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana     6  6 Pirmsskolas pedagoăijas katedra 
        8  
 
 Kopā:        80  
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10. PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Divas atsauksmes no augstskolām, 

kuras realizē līdzīgas studiju 
programmas 
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Recenzija 
par pirm ā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmu „Pirmsskolas izglītības pedagogs” 

Iepazīstoties ar studiju programmas pašnovērtējuma ziĦojumu, studiju programmas aprakstu un 

studiju plānu, var secināt: 

• Pirmsskolas izglītības pedagoga profesionālā studiju programma atbilst Latvijas Republikas 

Ministru kabineta Noteikumiem par pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu un tā grozījumiem (Rīga, 2007. gada 29. maija Noteikumi Nr. 341). 

• Programmu kopumā var vērtēt kā Ĝoti aktuālu un nepieciešamu Latvijas augstākās izglītības 

telpā, jo pirmsskolas skolotāju profesionālās kompetences attīstīšana ir vēl joprojām aktuāls 

un sociāli nozīmīgs process. 

• Programmas saturs un studiju plāns izveidots atbilstoši LR normatīvajiem aktiem-obligātā 

daĜa (A daĜa), kura sastāv no vispārizglītojošajiem studiju kursiem un nozares teorētiskajiem 

paraatkursiem 44 KP apjomā. SaskaĦā ar grozījumiem Ministru kabineta 2001.gada 20. marta 

noteikumos Nr. 141, programmas mācību kursu obligātajā saturā iekĜauti arī kursi (6 KP 

apjomā) uzĦēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai; obligātā izvēles daĜa (B daĜa), 

kurā ietverti nozares profesionālās specializācijas kursi 56 KP apjomā. 

• Pozitīvi ir jānovērtē studiju procesa organizācijā īstenotā pieeja -teorijas un prakses vienotība, 

studentu patstāvības un aktivitātes veicināšana, pirmsskolas skolotāja visu darbības virzienu 

mijsakarību akceptēšana. 

• Stadiju programmas īstenošanas mērėi, uzdevumi un plānotie rezultāti ir saskaĦoti, adekvāti 

vērtējami ir programmā veiktie uzlabojumi. Daudzveidīgā darbībā studiju procesā ir radīta 

iespēja katram studentam savu personības īpašību attīstībai, pašizglītības vajadzību un 

profesionālo interešu realizēšanai, kas Ĝauj nodrošināt bērna brīvu, harmonisku prāta, jūru un 

gribas attīstību augstā līmenī. Studiju programmas ietvaros ir nodrošināta pedagoga profesijas 

standartam atbilstošo prasmju, attieksmju un zināšanu apgūšana, lai sekmētu mūsdienu 

prasībām atbilstoša pirmsskolas pedagoga sagatavošanu. 

A.Samuseviča, 
Liepājas Pedagoăijas akadēmija  
Pedagoăijas katedras profesore 

2008. gada 6. maijā 
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija  
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RĒZEKNES AUGSTSKOLA 
Reă.Nr.90000011588 

P E D A G O Ă I J A S    FAKULT ĀTE 

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne,LV' — 4600 

tālr. 4622679, fakss 3 71-4622679 

30.04.2008 Nr.     11-16/229 

ATSAUKSME 

Par Latvijas Universitātes Latgales filiāles piedāvāto pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmu „Pirmsskolas izglītības pedagogs" 

LU Latgales filiāles pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma «Pirmsskolas 
izglītības pedagogs" atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumiem par pirmā līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un tā grozījumiem (Rīga, 2007.gada 29. maija Noteikumi 
Nr. 341). 

Programmas saturs sakārtots 2 daĜās: 
* obligātā daĜa (A daĜa), kura sastāv no vispārizglītojošajiem studiju kursiem un nozares teorētiskajiem 

pamatkursiem 44 KP apjomā. SaskaĦā ar grozījumiem Ministru kabineta 2001.gada 20. marta 
noteikumos Nr. 141, programmas mācību kursu obligātajā saturā iekĜauti arī kursi (6 KP apjomā) 
uzĦēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai; 

• obligātā izvēles daĜa (B daĜa), kurā ietverti nozares profesionālās specializācijas kursi 36 KP apjomā. 
Iesniegtajā programmā pozitīvi vērtējumi: 

• izstrādātie kursi, kuri orientēti uz kvalifikācijas paplašināšanas iespējām, kas perspektīvē var 
nodrošināt pēctecības iespēju praksē, it īpaši akcentējot pirmsskolas un sākumskolas periodu; 

• akcents uz psiholoăiju kā pamatu pedagoăiskajam darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem. Mērėi un 
uzdevumi atbilst Eiropā izvirzītajiem pirmsskolas skolotāju sagatavošanas kritērijiem, 

kuru pamatā ir prasība pēc augsti kvalificētiem speciālistiem darbam ar bērniem no 0 līdz 7-8 gadu vecumam 
un viĦu vecākiem. 

Studiju programma aptver mācību kursus attīstības skatījumā, nodrošinot vispusīgu šodienas 
tendenču atspoguĜojumu. 

LU studiju programma «Pirmsskolas izglītības pedagogs" atbilst mūsdienu pedagoăijas, psiholoăijas 
un jaunāko metodiku tendencēm. 

LU PPF un LU Latgales filiāles piedāvātā pirmsskolas izglītības pedagogu sagatavošanas programma 
atbilst pirmā līmeĦa profesionālā augstākās izglītības programmas «Pirmsskolas izglītības pedagoga" 
prasībām. Programmas pielietojums atbalstāms un ieviešams praksē. 
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11. PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Divas atsauksmes no 
profesionālajām organizācijām 
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12. PIELIKUMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profesiju standarts 
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13. PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reklāmas un informatīvie 
izdevumi par studiju iespējām 
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Latvijas Universitātei ir izstrādāta sava sakaru un informācijas sistēma internetā – gan LU mājas 
lapa http://www.lu.lv/, gan LU Informatīvā sistēma – http://www.luis.lv/. Internetā  ir iespējams 
iegūt gan kā vispārēju informāciju par LU, tāpat arī par studijām un piedāvātajiem studiju kursiem  
atsevišėās studiju programmās kā jau esošajiem studentiem, tā arī citiem interesentiem, t.sk. LU 
reflektantiem. 
 Informācija par studiju programmām, pārbaudījumiem, prasībām, maksājumiem un citām 
aktualitātēm iegūstama LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes mājas lapā 
http://www.ppf.lu.lv/, ikgadējā bukletā „LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte”, kā arī 
www.gribustudet.lv un bukletā „Pamatstudijas”.  
 Tiek Ħemta līdzdalība LU ikgadējā informat īvajā izstādē „SKOLA ” izstāžu zālē 
„Ėīpsala”, kur notiek individuālas konsultācijas reflektantiem ar LU Studentu servisa un fakultātes 
Studentu pašpārvaldes pārstāvjiem. 
 LU Latgales filiālē katru gadu (martā) notiek inform ācijas dienas. Skolēni un citi 
interesenti saĦem materiālus par studiju iespējām Latvijas Universitātē. 
 
� Informācijas sniegšanas par studiju iespējām struktūra: 

• sadarbība ar IZM Vispārējās izglītības departamenta Pirmsskolas nodaĜu: 
− ikgadējie informatīvie ziĦojumi IZM rīkotajos republikāniskajos pirmsskolas 

izglītības speciālistu semināros; 
− informācijas sniegšana reăionālajos pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju 

semināros; 
− līdzdalība Latvijas Universitātes organizētajos pirmsskolas skolotāju kursos; 

• sadarbība ārpus programmas ietvaros ar esošajiem studentiem: 
− mērėtiecīgs, plānveidīgs un sistemātisks informatīvais darbs ar esošajiem LU 

„Pirmsskolas izglītības pedagogs” specialitātes studentiem; 
− bērnudārzu vadītāju – maăistru piesaiste Valsts eksāmenu komisijas darbā; 

• sadarbība ar programmas absolventiem: 
− atbalsts bijušo studentu publicitātes veicināšanā (darbu recenzēšana, konsultāciju 

sniegšana), pārrunas ar skolotājiem (bijušajiem studentiem, maăistrantiem) viĦu 
pārliecības nostiprināšanā par profesionālās pieredzes nodrošināšanas nozīmību. 

• sadarbība ar masu mēdijiem:  
− studentu sniegtā informācija reăionālajos masu mēdijos (LU žurnāls „Alma 

Mater”; laikraksti „Latgales laiks”, „Miljons”, „Dinaburgas vēstis”, „Ekspress 
nedēĜa”, „Latvijas avīzes” pielikums „Izglītība”, „NedēĜa”; televīzija „Dautcom 
TV”, „TV Miljons”, „Latgales reăionālā televīzija”); 

− informācija žurnālā „Skolotājs”, „Pirmsskolas Izglītība” par studentu aktivitātēm, 
sasniegumiem, studiju procesa vīzijām. 

• informācijas par studiju iespējām un studijām programmā „Pirmsskolas skolotājs” 
izvietojums:  

− LU ik gadus izdotajos informatīvajos bukletos, kas paredzēti reflektantiem, 
− LU ikgadējā izdevumā „Studiju ceĜvedis” 
− Katalogā „Izgl ītības ceĜvedis” 
− Laikraksts „Izstāde” 
− Vietējos un reăionālajos radio „Alise Plus”, „Latgales Radio” 
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14. PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diploms un tā pielikuma paraugs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LATVIJAS UNIVERSIT ĀTE  
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Reă.Nr. 3341000218 RaiĦa bulvāris 19. Rīga. Latviia. LV-1586: tālr. +371-
67034301. +371-67034320: fakss+371-67034513: e-pasts 

lu@lanet.lv 

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un 
kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu 
objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) 
akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diplomā minētās personas 
sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekĜauj norādes par 
kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoĦās 
sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informāciju nesniedz, norāda iemeslu.____________________________________ 

Nav diploma numurs 

DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma Nr. ) 

1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU 

1.1. Uzvārds: Tests 

1.2. Vārds: Vārds 

1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 28.12.1968. 

1.4. Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: BV010222 

2. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums: 

2.2. Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: 

2.3. Kvalifikācijas piešėīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

Latvijas Universitāte, valsts akreditēta (06.08.1999.), valsts dibināta, universitāte 

2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3. punktā 

2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda(s): Latviešu 

3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 

3.1. Kvalifikācijas līmenis: Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības diploms, skat. 6.1 punktu 
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2 

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 

2 gadi pilna laika studiju, 80 Latvijas kredītpunkti, 120 ECTS kredītpunkti, 
01.09.2005.-30.06.2008. - 

3.3. UzĦemšanas prasības: 

4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 

4.1. Studiju veids: Pilna laika studijas 

4.2. Programmas prasības: 

4.3. Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novertejums/atzīmes/kreditpunkti: 
 

ADAěA 
Kursa nosaukums KP ECTS Vērtējums 

Dzimtās valodas kultūras pamati 2 3 7 (labi) 
Pedagoăiskā pētījuma process un metodes I 2 3 9 (teicami) 
Pedagoăiskā pētījuma process un metodes II 2 3 10 (izcili) 
AngĜu valoda I 2 3 9 (teicami) 
AngĜu valoda II 2 3 10 (izcili) 
Saskarsmes psiholoăija 2 3 9 (teicami) 
Pirmsskolas izglītības ekonomiskā vide 2 3 8 (Ĝoti labi) 
Bērnu tiesības un to aizsardzība 2 3 9 (teicami) 
Bērnudārza vadība 2 3 10 (izcili) 

BDAěA 
Kursa nosaukums KP ECTS Vērtējums 

Pirmsskolas un sākumskolas pedagoăija I 2 3 9 (teicami) 
Pirmsskolas un sākumskolas pedagoăija II  2 3 7 (labi) 
Speciālā pedagoăija I 2 3 8 (Ĝoti labi) 
Dabaszinību pamati pirmsskolā 2 3 9 (teicami) 
Rokdarbu teorija un metodika 2 3 9 (teicami) 
Sociālo prasmju apguve 2                3 9 (teicami) 
Personības psiholoăija 2 3 S (Ĝoti labi) 
Fiziskās audzināšanas teorija un metodika I 2       3                 8 (Ĝoti labi) 
Audzināšanas teorija un metodika 2   3                 8 (Ĝoti labi) 
Pedagoăiskā doma Latvijā un tautas pedagoăija 2  3                  10 (izcili) 
Matemātisko priekšstatu veidošana 2   3                 8 (Ĝoti labi) 
Mākslas pedagoăija un tēlotājmākslas pamati I 2      3 9 (teicami) 
Mūzikas pedagoăija un muzikālās audzināšanas 2      3 8 (Ĝoti labi) 
Adaptācijas process pirmsskolā 2      3 9 (teicami) 
Bērna sensorā attīstība 2      3                    7 (labi) 
Pirmsskolas vecuma bērnu pediatrija un higiēna 2      3 9 (teicami) 
Bērnu anatomija un fizioloăija 2      3 9 (teicami) 
Dzimtās valodas mācīšanas metodika 2      3 6 (gandrīz labi) 
Bērnu literatūra un tās mācīšanas metodika 2      3 9 (teicami) 

PRAKSE 
Iepazīstinošā prakse 2 3 7 (labi) 
Pētnieciskā prakse 6 9 7 (labi) 
Pedagoăiskā prakse I                                                              8           12 8 (Ĝoti labi) 
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 GALA PĀRBAUDĪJUMI    
Kvalifikācijas darbs un valsts eksāmens  8 12 10 (izcili) 
Kopējā atzīme ( vidējā svērtā)    9 (teicami) 

4.4. Atzīmju sistēma un informācija par atzīmju statistisko sadalījumu: 
 

Atzīme (nozīme) Atzīmes īpatsvars šīs programmas 
studentu vidū 

10 (izcili) 3% 
9 (teicami) 11% 
8 (Ĝoti labi) 25% 

7 (labi) 29% 
6 (gandrīz labi) 16% 

5 (viduvēji)  10% 
4 (gandrīz viduvēji)  6% 

3-1 (negatīvs vērtējums) 0% 

Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidēja atzīme: 8.5 

4.5. Kvalifikācijas klase: "Standarta"  

Kvalifikācijas klases "Standarta"piešėiršanas kritērijus skat. 6.1. punktā. 

5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

5.1. Turpmākās studiju iespējas: 

5.2. Profesionālais statuss: 

Profesionālo statusu nav paredzēts piešėirt  

6. PAPILDINFORMĀCIJA 

6.1. Sīkāka informācija: 

Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu Nr.. 

Diploma pielikumu angĜu valodā izsniedz Latvijas Universitāte. 

Latvijas Universitātes pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Pirmsskolas izglītības 
pedagogs" ir akreditēta no 03.04.2002. līdz 31.12.2008. 

Papildinājums punktam 4.4 
kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīmi rēėina kā: av=sum(a*f)/sum(f), kur: av - svērtā vidēja atzīme, a -studenta 
iegūtais vērtējums par katru programmas A un B daĜas kursu, f- šā kursa apjoms kredītpunktos. 

Papildinājums punktam 4.5 
Kvalifikācijas klases "Standarta"piešėiršanas kritēriji: - izpild ītas visas programmas prasības. 

Ceturtais kvalifikācijas līmenis 
- teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt sarežăītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu 
speciālistu darbu. 
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6.2. Papildinformācijas avoti: 

Latvijas Universitāte, 
RaiĦa bulvāris 19, Rīga, Latvija LV-1586, fakss: 7225039; 

Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC), 
VaĜĦu iela 2, Rīga, Latvija, LV-1050, telefons: +371-67225155, fakss: +371-67221006, 
e-pasts: diplomi@aic.lv 

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 

7.1. Datums: 22.04.2008. 

7.2. Paraksts un tā atšifrējums: ____________________ /. KrūmiĦš 

7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: LU mācību prorektors, prof 

7.4. Zīmogs vai spiedogs: 

8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ Skat. nākamās 

divas lappuses 
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15. PIELIKUMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LU Valkas fili āles dokumentācija 
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Latvijas Universitātes Valkas filiāles attīstības plāns 2005. - 2009. gadam 
 

Latvijas Universitātes Valkas filiāles izveidošanas un darbības mērėis ir nodrošināt Latvijas 

ZiemeĜaustrumu reăiona un Igaunijas pierobežas iedzīvotājiem iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību 

tuvāk dzīvesvietai. Tas Ĝauj Latvijas Universitātei turpināt realizēt savu potenciālu, atbilstoši 

Latvijas un Eiropas augstskolu attīstības reproduktīvākajiem paraugiem. 

Filiāles uzdevumi ir  

� piedāvāt LU studiju programmas atbilstoši valsts pasūtījumam, reăiona pašvaldību un 

sabiedrības interesēm;  

� nodrošināt mūžizglītības iespējas Latvijas ZiemeĜaustrumu reăiona un Igaunijas 

pierobežas reăiona iedzīvotājiem. 

 
Galvenie Valkas filiāles attīstības virzieni. 

� Pamatojoties uz LU Valkas filiāles ăeogrāfisko atrašanās vietu pierobežu krustpunktā, tai 
jākĜūst par starptautiskas nozīmes izglītības centru, kurā izglītoties varētu ne tikai Latvijas, 
bet arī Igaunijas un vēlāk arī Pleskavas apgabala iedzīvotāji. 

� Speciālistu sagatavošana reăionam nepieciešamās profesijās, nodrošinot kvalitatīvu 
akadēmisko un profesionālo izglītību; 

� Tālākizglītības nodrošinājums 

� Mobilitāte programmu piedāvājuma ziĦā 

� Mācībspēku un studentu līdzdalība filiāles darbības plānošanā un īstenošanā: 

− fili āles padomes darbs; 

− studentu iekĜaušanās LU studentu organizāciju darbībā; 

− studentu piedalīšanās LU studiju programmu reklāmā 

− jaunu studiju programmu izstrādē 

� Sadarbība ar pašvaldībām: 

− pieprasījuma izpēte; 

− pašvaldību pasūtījumu izpildes nodrošināšana; 

− izglītojošu semināru organizēšana 

− sadarbība infrastruktūras attīstībā 

� Sadarbība ar izglītības iestādēm Latvijā, īpaši ar Latvijas ZiemeĜaustrumu Igaunijas 
pierobežas reăionā esošajām augstskolām, skolām, Izglītības pārvaldēm, Valsts 
Nodarbinātības Aăentūrām, NVO, u.c. 

� Sadarbības izveide ar ārzemju partneriem 

 

Studiju procesa organizācija 

� Dažādu virzienu studiju programmu realizācija un piesaiste:  
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− Pedagoăijas bakalaurs (pamatstudiju programma)  

−  pirmā līmeĦa augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Pirmsskolas 
izglītības pedagogs” (apmācības ilgums 2 gadi), 

− Datorsistēmu un datortīklu administrēšana (1. līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programma) 

− 2. līm. skolotāja augstākās profesionālās izglītības studiju programmas (pamatskolas 
angĜu valodas skolotājs, pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs, 
pamatskolas vācu valodas skolotājs, sociālais pedagogs) 

− Ekonomikas bakalaura studiju programma 

− Vadības zinību bakalaura studiju programma 

− Vadības zinību maăistra studiju programma 

− Māszinību bakalaura studiju programma 

� Jaunu studiju programmu izstrāde 

� Atsevišėu studiju kursu piedāvājums (pēc pieprasījuma) 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība 

� pētījumu un eksperimentu veikšana dabaszinātnēs un tehniskajās zinātnēs 

 
 

Materi ālās bāzes pilnveidošana 

� Auditoriju aprīkojuma modernizēšana: mēbeĜu un iekārtu iegāde, 

� Datortehnikas papildināšana, datorklases izveide un licencētu datorprogrammu iegāde, 

� Bibliotēkas izveide: 

− Biedrības „Latvijas - Igaunijas institūts” bibliotēkas pārĦemšana, 

− mēbeĜu un iekārtu iegāde lasītavas darbības nodrošināšanai, 

− bibliotēkas krājumu veidošana un papildināšana atbilstoši realizētajām studiju 
programmām (grāmatu iegāde, informācijas uzkrāšana elektroniskā veidā). 

� Atsevišėu telpu (ēkas) izveide LU Valkas filiāles darba nodrošināšanai  
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Latvijas Universitātes Valkas filiāles attīstības plāna ieviešana  

un paveiktais līdz 2008. gada vasarai 
 

1. 2005. gadā atklāta Latvijas Universitātes Valkas filiāle. 

2. Veiksmīga sadarbība starp Valkas pilsētu un Latvijas Universitāti. 

3. Realizēti vairāki projekti izglītības jomā, kurā Latvijas Universitāte un Valkas pilsētas dome 

ir partneri. 

4.  Uzsākta Valkas Starptautiskā studiju centra (SSC) izveides idejas īstenošana. 

5. 16.07.2007. starp Valkas pilsētu un Latvijas Universitāte noslēgts līgums. 

Parakstītais līgums nostiprina iesākto sadarbību, kuras mērėis ir izveidot SSC kā izglītības 

centru, ar mērėi veidot kvalitatīvu, starptautiski konkurētspējīgu akadēmiskās, tālākizglītības un 

profesionālās pilnveides izglītības piedāvājumu Baltijas jūras reăionā, paaugstinot cilvēkresursu 

konkurētspēju un palielinot intelektuālo potenciālu.  

SSC izveide nodrošinās augstākās izglītības un papildizglītības iespējas Latvijas pierobežas 

reăionu iedzīvotājiem. Paredzēts veidot arī starptautiskas studiju grupas, sadarbojoties ar citu 

valstu augstskolām un piesaistot ārvalstu studentus. SSC veicinās arī intelektuālā kapitāla 

palielināšanos reăionā un piesaistīs reăionam izglītotus speciālistus. Viens no uzdevumiem ir arī 

popularizēt zinātni, tehnoloăijas un inovācijas vieglā, saprotamā un atraktīvā formā; nodrošināt 

citas izglītības iestādes – skolas, augstskolas, kā arī zinātniekus un citus interesentus ar pieredzi 

un kompetenci zinātĦu un tehnoloăiju popularizēšanas jomā; veidot un atjaunot pastāvīgās 

ekspozīcijas, veidot ceĜojošās izstādes un nodrošināt citus zinātni popularizējošus pasākumus 

(zinātnes teātra izrādes, zinātnes festivālus, konferences u.c.); iesaistīties starptautisko zinātnes 

un tehnoloăiju centru un zinātnes muzeju asociāciju darbībā. 

 

Studiju procesa organizācija 

� Valkas filiālē realizētas un studiju process turpinās sekojošās studiju programmās:  

− Pedagoăijas bakalaurs (pamatstudiju programma)  

− Ekonomikas bakalaura studiju programma 

− Vadības zinību maăistra studiju programma 

− Māszinību bakalaura studiju programma 

� Jaunu studiju programmu piedāvājums: 

− Datorsistēmu un datortīklu administrēšana (1. līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programma) 

− augstākās profesionālās izglītības studiju programmas (pamatizglītības skolotājs, 
speciālās izglītības skolotājs, sociālais pedagogs); 

− pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma pirmsskolas 
izglītības pedagogs; 

− Ekonomikas bakalaura studiju programma; 
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− Vadības zinību bakalaura studiju programma; 

− Vides zinātnes bakalaura studiju programma; 

� Atsevišėu studiju kursu piedāvājums (pēc pieprasījuma) 

Projektā „Starptautiskā studiju centra izveide Valkā” sagatavotas un pilnveidotas 3 bilingvālas 
(latviski un angliski) bakalaura un maăistra studiju programmas:  
- vadības zinību (virziens – Starptautiskais bizness) bakalaura studiju programma 
- vadības zinību (virziens – Starptautiskais bizness) maăistra studiju programma 
- Baltijas jūras reăiona studijas (maăistra studiju programma) 
Šīm programmām ir izstrādāti 4 papildus kursi un to e-versijas (igauĦu un latviešu valodas apguve, 
jaunā ekonomika un starptautiskā sadarbība Baltijas jūras reăionā, uzĦēmējdarbība Krievijā); 
izveidots programmu e-modulis, kas sastāv no 10 e-kursiem; sagatavota e-apmācību rokasgrāmata 
pasniedzējiem un studentiem. 

 
 
 

Materi ālā bāze 

� Auditoriju aprīkojuma modernizēšana: mēbeĜu un iekārtu iegāde. 

− Ir noslēgts telpu nomas līgums ar Valkas pilsētas domi un Valkas ăimnāziju par telpu 
izmantošanu, līgumi reăistrēti Zemesgrāmatā (stāvu plāni pielikumā); 

− Iekārtots filiāles darba kabinets, kas aprīkots ar datoru, printeri, kopētāju 

− Filiāles rīcībā ir ar multimediju aprīkota auditorija – konferenču zāle, kurā ir video, 
TV, dators, kodoskops, multimediju projektors, audioiekārta; 

− Lielajai auditorijai papildus iegādāti 40 jauni krēsli. 

� Datortehnikas papildināšana, datorklases izveide un licencētu datorprogrammu iegāde: 

− Filiāles vajadzībām iegādāti divi portatīvie datori, viens administrācijai, viens 
pasniedzēju darbam auditorijās;  

− Materiāli tehniskā bāze papildināta ar 2 printeriem, 2 portatīviem kodoskopiem un 
datu projektoru lielām telpām;  

− Izdales materiālu pavairošanai iegādāts kopētājs; 

Datorklases studiju vajadzībām: 

− Ir noslēgts nomas līgums ar Valkas ăimnāziju par datorklases izmantošanu – 26 
datori. 

− Ir noslēgts nomas līgums ar Valkas rajona izglītības pārvaldi par datorklases 
izmantošanu – 14 datori; 

− Nodrošināta brīvās pieejas interneta izmantošanas iespēja LU Valkas filiāles 
bibliotēkā un Valkas rajona padomes Izglītības pārvaldes datorklasē 

� Bibliotēkas attīstība: 

− Filiāles studentiem ir pieejami LU Valkas filiāles, Valkas rajona padomes Izglītības 
pārvaldes, Latvijas – Igaunijas institūta bibliotēku resursi, kā arī Valkas pilsētas 
bibliotēkas resursi; 
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− Studiju vajadzībām tiek pasūtītas grāmatas gan no fakultāšu bibliotēkām, gan no 
Nacionālās bibliotēkas, un studenti tiek nodrošināti ar nepieciešamo literatūru; 

− Studentiem ir pieejamas datu bāzes filiāles bibliotēkā;  

− Studentiem ir pieejams brīvās pieejas internets; 

− Valkas filiāles bibliotēkas lasītavā iekārtotas 3 ar interneta pieslēgumu darba stacijas; 

− Bibliotēkas krājumi papildināti atbilstoši realizētajām studiju programmām 
(iegādātas grāmatas, uzkrāta informācija elektroniskā veidā). 

 
Fili āles darbība 

� Administratīvie darbinieki filiālē:  

− Direktore, lietvedības sekretāre. 

� Nākamajā akadēmiskajā gadā māszinību bakalaura studiju programmā plānots uzĦemt pilnu 
grupu – 25 studentus. 
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1.Studiju programmas mērėis un uzdevumi 
 
 

Mērėis: 
Programma paredz kvalificētu speciālistu sagatavošanu, kas spētu mērėtiecīgi sekmēt bērna 

garīgo, fizisko un sociālo attīstību un audzināšanu pirmsskolā. 

 
Uzdevumi: 
• palīdzēt skolotājam piepildīt mūžizglītības vajadzību; 
• daudzveidīgā darbībā, studiju procesā, radīt iespēju katram studentam attīstīt savas 

personības īpašības, sevišėi pašizglītības vajadzību un profesionālās intereses, kas 
nodrošina bērna brīvu, harmonisku prāta, jūtu un gribas attīstību. 

 
 

2.Studiju programmas organizācija 
 
UzĦem ar vidējo pedagoăisko izglītību, vidējo izglītību, un darba stāžs ir ne mazāks par 2 

gadiem. 
 
Kopējais programmas apjoms – 80 KP: 
• pedagoăijas un psiholoăijas, speciālie un vispārizglītojošie priekšmeti (62KP); 
• pedagoăiskā prakse (6 KP); 
• kursa un kvalifikācijas darbu izstrāde (12 KP). 
 
Studiju noslēgumā tiek kārtots: 
• integrētais izlaiduma eksāmens bērnu pedagoăijā, psiholoăijā un metodikās; 
• aizstāvēts diplomdarbs. 
 
Programmas saturs sakārtots 2 daĜās: 
A – 49 KP, B daĜa – 13 KP 
Prakses kredīti nav aprēėināmi attiecībā pret akadēmisko stundu, to vērtību nosaka studējošo 

10 un vairāk gadu praktiskā darbība pirmsskolas izglītības iestādē un patreizējās prakses mērėi un 
raksturs. 
 

Pedagoăiskā prakse 
 

Pētnieciskā prakse: 
Prakses laiks: 1.kurss II sem., ilgums – 3 nedēĜas. 
 Mērėi: veikt psiholoăiski pedagoăisku bērnu izpēti. 
 Uzdevumi: 
• veidot studentiem prasmi mērėtiecīgi vērot un analizēt bērnu dažādās aktivitātes, noteikt viĦu 

psihisko attīstību; 
• veidot prasmi plānot pētījumu, izvēloties metodes, veikt pierakstus un apkopot rezultātus. 
 
Pedagoăiskā prakse: 
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Prakses laiks: 2.kurss III sem., ilgums – 1 nedēĜa. 
 Mērėi: padziĜināt un nostiprināt teorētiskās zināšanas, mācīt tās praktiski pielietot 
pedagoăiskajā procesā. 
 Uzdevumi: 
• izmantojot pedagoăijā, psiholoăijā, kā arī dažādu priekšmetu metodikās iegūtās zināšanas, 

radoši tās pielietot darbā ar visiem bērniem un individuāli ar katru; 
• apgūt prasmi mācīt bērnus, vadot integrētās rotaĜnodarbības, veidot 2-3-4 mācīšanas veidu 

salikumu; 
• analizēt un vispārināt savu pedagoăisko pieredzi, organizēt eksperimentālo darbu; 
• turpināt attīstīt iemaĦas darbam ar vecākiem un sabiedrību. 
 

Programmā “Pirmsskolas izglītības pedagogs” 2002./2003. māc. g. studē: 
  

kurss I II 
studentu skaits 92 161 
Kopā 253 

 

3.Studiju programmas praktiskā realizācija 
 

Mūsdienu demokrātiskās izglītības sistēmā vajadzīgs pavisam cita tipa pirmsskolas skolotājs, 
kurš spēj veidot citādas attieksmes, radīt situācijas, kurās bērni ir līdzvērtīgi partneri. Un viĦa – 
pirmsskolas skolotāja uzmanības lokā ir bērna tādu spēju, prasmju un iemaĦu izkopšana, kuras 
nepieciešamas aktīvai līdzdalībai sabiedrības attīstības procesos, jo “Iespaidi, kurus cilvēks saĦem 
bērnībā, paliek visu mūžu un vada vēlāk cilvēka domas, kārības un darbus”, - tiek secināts Otrajā 
Kurzemes skolotāju sapulcē 1878.gada 27.jūnijā (Vičs A., 1926., 335.lpp.). 

Tā kā šo programmu apgūst skolotāji, kuru praktiskā darba stāžs ir ne mazāks kā 10 gadi, tad 
pedagoăiskā sadarbība ir viens no galvenajiem skolotāju sagatavošanās nosacījumiem. Tāpēc tika 
pētīts studentiem sniegtais zināšanu kopums un to pielietojums praksē. Šai sakarā izcilie krievu 
zinātnieki J.KuĜutkina un G.Suhobskojs apgalvo, ka “teorētiskajām zināšanām ir jābūt iztulkotām 
praktiskās darbības, praktisko situāciju valodā” (KuĜutkina J., Suhobskojs G., 1981).  

Aptaujā bija iesaistīti visi 2.kursa 160 studenti. Atbildes tika vērtētas pēc piecu punktu 
sistēmas (augstākais vērtējums – 5 punkti, zemākais – 1 punkts). Iegūto datu analīze norāda uz to kā 
students apgūst sadarbības prasmes un iemaĦas augstskolā: 
• speciālos studiju priekšmetus studenti vidēji vērtē ar 4,0 punktiem; 
• psiholoăiski  pedagoăiskā cikla priekšmetus ar 4,3 punktiem; 
• pedagoăisko praksi ar 4,7 punktiem. 

Iegūtā informācija liecina, ka speciālo priekšmetu apgūšana ir orientēta uz aktīvu sadarbību 
sistēmā “students – mācību spēks”. 

Tika analizēta arī pirmsskolas izglītības pedagoga studiju procesa laika sadale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19%

14%

67%
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Speciālajiem mācību priekšmetiem paredzēti 67% no studijām atvēlētā laika, psiholoăiski 
pedagoăiskā cikla priekšmeti aizĦem 19%, pedagoăiskā prakse 14%. Mūsdienu pirmsskolas 
izglītības iestādēm vajadzīgs zinošs, gatavs sadarbībai ar audzēkĦiem pedagogs. Studiju procesā 
LUPPI tiek pielietotas dažādas mācību darba formas: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, 
radošie darbi, kursa darbi, prakses. Šīs darba formas didaktika praktizē kā studentu izziĦas 
darbības vadīšanas līdzekli noteiktu mācību uzdevumu risināšanai. Bet mūsdienu mācību spēkam 
jāspēj ne tikai atklāt studentam izvirzītās teorētiskās nostādnes, bet jārada apstākĜi pielietot iegūtās 
zināšanas praksē, attīstīt pedagogu radošo aktivitāti un patstāvību. To veicina, piemēram, lekcijā 
iekĜautie 10-15 min. ilgais studenta referāts. Tas sekmē nākamā pedagoga prasmi precīzi un 
pierādoši izteikt savu viedokli konkrētas zinātnes leksikā. Savukārt, mācību spēkam ir iespēja, caur 
konkrētā studenta radošumu, referātā izvirzītā problēmjautājuma izklāstā, nostiprināt savstarpējo 
uzticēšanos. Sadarbība ar studentu, kurš referē lekcijā, sākas jau sagatavošanās posmā un turpinās 
lekcijā. Tas rosina uz apgūstamās problēmas labāku izpratni, veicina pozitīvas attieksmes pret 
auditoriju un mācāmo priekšmetu nostiprināšanu. Pedagogs apgūstot konkrētās zināšanas, gūst arī 
sadarbības iemaĦas. 

Semināri, laboratorijas, praktiskie darbi  rada vislabvēlīgākos nosacījumus mācību spēka 
un studenta sadarbībai. 

Ne mazāk svarīgs ir studentu zinātniski pētnieciskais darbs: materiālu vākšana, apkopošana, 
analīze. Viena no pirmsskolas izglītības pedagoga dažādu zinātĦu apgūšanas formām ir aktīvas 
darbības spēles. To īpatnība, ka problēmas risināšanas līdzekĜi un paĦēmieni nav zināmi ne 
organizētājiem, ne dalībniekiem. Tieši šo paĦēmienu meklējumiem arī veltīti studentu centieni. Tāda 
spēle palīdz dziĜi izprast problēmu, uzĦemties atbildību par kaut ko jaunu, noteikt alternatīvas 
situācijas, veidot savu pozīciju attiecībā uz izvirzīto problēmu, atklāj iespējas savienot dažādus 
uzskatus un Ĝauj sevi apliecināt darbībā. 

Nozīmīga vieta studiju procesā ir spēlēm-konkursiem. Organizējot spēles-konkursus 
vadījāmies no pedagoăijas un psiholoăijas atzinumiem, ka zināšanas, prasmes un iemaĦas sekmīgi 
var nostiprināt tikai cilvēka nosacītas, zināmas darbības procesā, kad katru prāta darbību cilvēkam 
vajag orientēt un novērtēt pa sadarbības posmiem, pēc kopīgā satura un pēc rezultātiem. 

Šādai spēlei-konkursam studenti gatavojas savlaicīgi: iepazīstas ar spēles būtību, tās tēmu, 
uzdevumiem, noskaidro, kādas zināšanas, prasmes un iemaĦas viĦiem būs nepieciešamas mācību 
spēles laikā, t.i. teorētiskā līmenī norit studenta un mācību spēka sadarbības mērėu vienotības 
apzināšanās. Tiek analizēta studenta darbība, balstoties uz savu darba pieredzi. Parasti tādas analīzes 
procesā uzmanība tiek vērsta uz skolotāja darbību, viĦa pozīcijas dialektiku, partneru mijiedarbību. 

Mācību spēks akcentē izvēlētās problēmas teorētiskās un praktiskās zināšanas, norāda 
konkrētu literatūru, kuras pārzināšana ir nepieciešama, tādējādi mudinot studentus garīgo vērtību 
apmaiĦai. Lekcij ās un, sevišėi, seminārnodarb ībās tiek piedāvāti situatīvi uzdevumi, saistīti ar 
tuvojošās spēles-konkursa saturu. Šie uzdevumi netiek pilnīgi atrisināti, tiek rosināta literatūras 
pētīšana, piedāvāti bērnudārzi, problēmas praktiskai izpētei. Vispārējas prasības spēlei: tēmas, 
mērėu un uzdevumu izvirzīšana. Mērėos noteikts, kādas prasmes un iemaĦas apgūs studenti: 
• tiek izstrādāta struktūra – galvenie spēles-konkursa satura punkti, stimulēšanas un katra spēles 

dalībnieka darbības vērtējuma sistēma; 
• noteikts spēles laiks un posmi. 

Bet, lai izstrādātu šādu spēles-konkursa metodiku tiek analizēta studentu attieksme pret 
konkrētu problēmu. 

Tas Ĝauj apgalvot, ka tāda studiju procesa ievirze nodrošina skolotājiem iegūto zināšanu, 
prasmju un iemaĦu reālu nozīmi, attīsta saskarsmes prasmes, veicina materiālu krāšanu darbam ar 
bērniem. 

2001./2002. māc. gadā docētāji, kuri piedalījās programmas realizācijā, par savu pētījumu 
rezultātiem ziĦoja konferencēs Latvijā un ārzemēs (skat. 1.pielikumu). Pētījumu laikā gūtās atziĦas, 
konferencēs apgūtās novitātes mācību spēki sekmīgi pielieto studiju procesā, organizējot diskusijas 
ar studentiem par aktuālām problēmām, konsultējot studentus. 
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Studenti 1.kursā izstrādā kursa darbu, 2.kursā “Kvalifik ācijas darbu”, 1. un 2.kursā veic 
pedagoăiskās prakses teorētisko analīzi (forma; zinātniski metodisks seminārs). 

 

4.Vērt ēšanas sistēma 
 
Sakarā ar to, ka studenti patstāvīgi strādā vairākus gadus pirmsskolas izglītības iestādēs, 

pedagoăiskā prakse tika vērtēta : 
• pamatojoties uz vadītāja un metodiėa sniegto atsauksmi par studenta pedagoăisko darbu.  
• atskaiti par pedagoăiskās prakses uzdevumu veikšanu.  

Pedagoăiskās prakses vērtējuma kritēriji , ko sniedza pirmsskolas iestādes vadītājs un 
metodiėis: 
• metodiskais darbs; 
• sadarbība ar bērniem, vecākiem, kolēăiem; 
• profesionālā atbilstība; 
• inovāciju apgūšana un izmantošana. 

Vērtēšana notiek pēc 3 līmeĦu sistēmas:  
• augsts; 
• vidējs; 
• zems. 

Studentu mācību darbības kontroli, novērtējumu un uzskaitījumu docētāji veic ar dazādu 
formu un metožu palīdzību. Kursa apguves beigās tiek organizēts  iegūto zināšanu pārbaudījums. 
Tas parasti ir ieskaites vai eksāmena formā. Šo pārbaudījumu īstenošanas metodes ir daudzveidīgas, 
piemēram: 
• eksāmens klasiskā formā. Šāda pārbaudījuma forma galvenokārt tiek izmantota I kursā studējot 

pedagoăijas un psiholoăijas priekšmetus. Tas sekmē studentu teorētisko zināšanu kvalitatīvāku 
pārbaudi un vājāk apgūto problēmu izzināšanu. 

• tests kā sekmju pārbaudes metode ir raksturīgs ar tādiem vērtēšanas kritērijiem kā objektivitāte 
un precizitāte. Tā izmantošana Ĝauj docētājam novērtēt cik daudz un kuras no kursā iegūtajām 
zināšanām studentam ir palikušas atmiĦā. 

• aptauja par konkrētu problēmu. Tas ir mērėtiecīgs, plānveidīgs zināšanu pārbaudes veids, kurā 
tiek ievērota individuālā pieja, kas Ĝauj atklāt zināšanu līmeni un studentu viedokli par konkrēto 
problēmu; 

• rakstu darbs pieĜauj konkrētas problēmas sīku analīzi; 
• grupu darbs, radošais darbs, patstāvīgais darbs studentus rosina rīkoties brīvi, radoši, radīt 

labvēlīgu atmosfēru un atklāj pašnoteikšanās iespējas; 
• pašnovērtēšana ir katras iepriekšminētās pārbaudījuma formas sastāvdaĜa, kura veicina 

prasīguma pret sevi, savstarpējo attiecību ar citiem, attieksmes pret sevi un citiem veidošanos.  
Šādas konkrēto zināšanu, prasmju un iemaĦu pārbaudes metodes attīsta paša studenta 

mācīšanās prasmju apguvi. 
 Augstākajās mācību iestādēs studentu zināšanu, prasmju un iemaĦu novērtēšanai ieviesta 10 
punktu sistēma. SaskaĦā ar šīs sistēmas vērtējuma skaidrojumu tiek vērtēti arī Pirmsskolas izglītības 
pedagoga specialitātes studentu darba rezultāti. 
 
 

5.Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

Aptaujā iesaistīti 160 studenti (viss 2.kurss). 
Aptaujas jautājumi. 
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10. Programma "Pirmsskolas skolotājs"  atbilst manām profesionālajām vajadzībām. 
11. Studiju priekšmetu teorētiskais izklāsts atbilst manām profesionālajām interesēm.  
12. Studiju priekšmetu praktiskā nozīme. 
13. Mācību vielas izklāsta pieejamība. 
14. Kā Jūs apmierina sadarbība ar mācībspēkiem? 
15. Saskarsmes organizācija. 
16. Jūs apmierina mācībspēku kvalifikācija. 
17. Kā Jūs apmierina nodarbību laiks. 
18. Kā Jūs apmierina materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visi studenti apgalvoja, ka piedāvātā programma ir atbilstoša pirmsskolas skolotāja kvalifikācijas 

iegūšanai, tā sekmē praktisko darbību, sniedz pārliecību par ikdienā veicamo. Negatīvs vērtējums 

netika izteikts. 

 

6.Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un 
administrat īvais personāls 

 
Uz 2002.gada 1.oktobri programmā “Pirmsskolas izglītības pedagogs” uzĦemto  studentu 

skaits ir 253, akadēmiskais personāls, kas piedalījās programmas realizācijā 2001./ 2002. māc. gadā: 
PPI mācību spēki 11(65%), stundu pasniedzēji 6(35%).  
Kopā: 17. 
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65%

35%

PPI akad.person āls Stundu pasn.
 

Ar hab. dokt. grādu - 2(18%)    
Dr. habil. paed.,dr. habil. psych.,prof. A.Vorobjovs,  

 Dr. paed. prof. I.Žogla, 
  
             

Ar doktora grādu - 6(35%)  
Dr. paed. asoc.prof. A.Krūze 
Dr.paed. asoc. prof. E.Černova, 

 Dr.paed. asoc. prof. I.Ėestere 
 Dr.paed. asoc. prof.R.I.KaĦepēja 
 Dr.paed. doc. A.Lasmanis 
 Dr.biol. I.Kraukle 

Ar maăistra grādu – 8(47%). 

18%

47%

35%

Habil.doktori Doktori Maăistri
 

 
Profesoru un asoc. profesoru īpatsvars akadēmiskajā personālā – 35%. 
Institūta docētāji strādā, galvenokārt, ar A daĜas studiju priekšmetiem, nodrošinot studiju 
akadēmiskās daĜas kvalitatīvu apgūšanu. Speciālo priekšmetu labākie docētāji tiek pieaicināti 
arī no citām augstskolām.  
PPI institūta mācību spēku akadēmisko un zinātnisko kvalifikāciju nodrošina stažēšanās 

Eiropas universitātēs, regulāra piedalīšanās starptautiskajās konferencēs, darbs starptautiskos 
pētnieciskos projektos (Skat. 2.pielikumā). 
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34%

76%

Akad.person.,kas iesaist. proj.realiz ācijā

Akad.person āls,kas nav iesaist.proj.real.
 

 

7.Personāla atlases, atjaunošanas, mācību un attīstības politika 
 

Programmā iesaistīto mācību spēku atlase un sagatavošana norit mērėtiecīgi, pakāpeniski un 

sistemātiski. 

Strādājot maăistratūras studiju programmā mācību spēki veido maăistrantu darba grupu 
pirmsskolas problēmu pētīšanā. Regulāri tiek organizēti darba semināri. Sekmīgākie tiek rosināti 
turpināt studijas doktorantūrā. Tā 2000.gadā LU PPI pedagoăijas doktorantūrā iestājās: 

A.VasiĜenoka, 
I.Račicka, 
I.Ostrovska, 
R.Saušs. 
 

2001.gadā psiholoăijas doktorantūrā – V.Raščevskis. 
 
 

8.Infrastrukt ūras nodrošinājums 
 
Studiju procesā studenti izmanto LU bibliotēkas, PPI zinātniski pētniecisko bāzi, kā arī 

skolu, bērnudārzu un skolu valžu metodiskos centrus dzīves vietās. Studiju programmas vajadzībām 
LU PPI īrē RTU Daugavpils Mācību zinātĦu centrā telpas un datorklasi, kurā studentiem ir pieejams 
Internets. Rīgā tiek izmantotas PPI telpas, datorklase.  

Studijas finansē paši studenti, citas fiziskas vai juridiskas personas, kas sponsorē studijas. 
Studiju maksu aprēėina un apstiprina saskaĦā ar LU Senāta Noteikumiem. 2001./2002. māc. 
g. studiju maksa bija 350 Ls, bet 2002./2003. māc. g. studiju maksa 375 Ls. 
Studiju norisi kontrolē LU Pedagoăijas studiju programmu padome, izpildi vada 
programmas direktors. Programmas zinātniski metodisko nodrošinājumu kontrolē PPI 
Dome.  
Programmas izpildes laikā studentu tiesības un pienākumus reglamentē LU sudijām saistošie 

dokumenti. LU pieĦemtajā kārtībā students var saĦemt akadēmisko atvaĜinājumu.  
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9.Ārējie sakari 

 
Programmas "Pirmsskolas izglītības pedagogs" realizācijas gaitā pastāvīgi tiek uzturēti 

sakari ar darba devējiem: LR Izglītības un Zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departamentu, 
pirmsskolas izglītības iestādēm Latvijas reăionos. Šo sadarbību veicina gan tas, ka visi studējošie ir 
pašreiz strādājošie pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoăi, gan arī pedagoăiskās prakses 
organizācijas nepieciešamība studiju procesā. Pedagoăiskās prakses organizācijā tiek iesaistīti 
bērnudārza vadītāji un metodiėi, kuri ir ieguvuši maă. grādu, kas prakses noslēgumā sniedz studenta 
prakses vērtējumu. Pedagoăiskās prakses vērtējuma kritēriji , ko sniedza pirmsskolas iestādes 
vadītājs un metodiėis: 

• metodiskais darbs; 
• sadarbība ar bērniem, vecākiem, kolēăiem; 
• profesionālā atbilstība; 
• inovāciju apgūšana un izmantošana. 

Studiju programmas realizācijā 2001./2002. māc. g. piedalījās Polijas Skolotāju centra  
lektori (3) no ěubĜinas, kas lasīja studentiem lekciju kursus  - "Pirmsskolas skolotāja darba īpatnības 
Polijā" - 1 KP, " RotaĜu metode" - 1 KP.  Panākta vienošanās ar šo centru par savstarpējās 
sadarbības turpināšanu. 

E.Černova 2001.gadā lasīja lekcijas:  
• “Latvijas izglītības sistēma”, “Sadarbības pedagoăijas īpatnības sākumskolā” (12 st.), Polijā, 

Strzelinas 2.ăimnāzijā; 
• “Pirmsskolas izglītības problēmas Latvijā”, “RotaĜa kā pirmsskolas pedagoăiskā procesa 

nosacījums” (10 st.), Polijā, WiazowĦas pamatskolā, sākumskolas un pirmsskolas skolotājiem. 
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Pielikums Nr. 1 

Studiju procesā iesaistītā akadēmiskā personāla  

piedalīšanās konferencēs, semināros: 

 
Dr. paed., asoc. prof.E.Černova 
• 2001.g. 1. – 2. martā, Rēzeknes Augstskola, starptautiska konference “Personība.    
    Laiks. Komunikācija.”, referāts, “Pirmsskolas izglītības pamati.” 

• Starptautiskā konference "Konflikta teorija un prakse multikulturālā sabiedrībā".    
   Rīga, RPIVA un LU PPI, 2001.g.11.04. 
• IX. Celostatni konference Èapv s mezinarodni uèasti " Nove moþnosti 
vzdelavani a  
   pedagogicky vyzkum"  Ostravska univerzita, 27.06. -28.06.2001. 
• Starptautiskā zinātniskā konference "Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības 
ilgspējīgā attīstībā". Rēzeknes Augstskola, 28.02.-02.03, 2002., sekcijas vadītāja. 
• Darbseminārs “Pirmsskolas skolotāju izglītība: aktualitātes un risinājumi”. 15. 
Februāris, 2001. Referāts: "Pirmsskolas skolotāju sagatavošanās sistēma Latvijā". 
• Darbseminārs “Teorija un prakse pirmsskolas skolotāju sagatavošanā” 9.maijs, 2002. 
Referāts “Augstskolu sadarbības modelis pirmsskolas skolotāju sagatavošanā ”, vadītāja; 
• Lekcijas ārzemēs: 2001.g. novembris, Polija, Strzelinas 2.ăimnāzija sākumskolas un 
pamatskolas skolotājiem, 12 st., tēmas: "Latvijas izglītības sistēma", "Sadarbības 
pedagoăijas īpatnības sākumskolā." WiazowĦas pamatskolā, tēmas: "Pirmsskolas izglītības 
problēma Latvijā", "RotaĜa kā pirmsskolas pedagoăiskā procesa nosacījums".  

 
Dr. habil. paed., Dr. habil. psych., prof. A.Vorobjovs 
 

• Starptautiskā konference "Konflikta teorija un prakse multikulturālā sabiedrībā". 
Rīga, RPIVA un LU PPI, 2001.g.11.04. 
• IX. Celostatni konference Èapv s mezinarodni uèasti " Nove moþnosti 
vzdelavani a pedagogicky vyzkum"  Ostravska univerzita, 27.06. -28.06.2001. 
• KU starptautiskā konference. ATEE Spring University, Klaipeda, Lietuva, 2001.g. 
• DU starptautiskā konference "Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika.", Daugavpils, 2002.g. 
• BVPU starptautiskā konference, Minska, Baltkrievija, 2002.g. 
 
 
Lektore Mag. paed. A.VasiĜenoka 
• Starptautiskā zinātniskā konference "Konflikta teorija un prakse multikulturālā 
sabiedrībā". Rīga, RPIVA un LU PPI, 2001.g.11.04. 
• Starptautiskā zinātniskā konference "Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības 
ilgspējīgā attīstībā". Rēzeknes Augstskola, 28.02.-02.03, 2002. 
• Starptautiskā zinātniskā konference “Valodu apguve: problēmas un perspektīve”. 
Liepāja, 2002.gads. 
• Starptautiskā zinātniskā konference “Švietimo ir pedagogines minties raida Baltijos 

valstibines XX amžiuje”.Vilniaus Pedagoginis universitetas. ViĜĦa 2002.matrs. 
 
Mag. psych. V.Rasčevskis 
• Starptautiskā zinātniskā konference "Konflikta teorija un prakse multikulturālā 
sabiedrībā". Rīga, RPIVA un LU PPI, 2001.g.11.04. 
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• IX. Celostatni konference Èapv s mezinarodni uèasti " Nove moþnosti 
vzdelavani a pedagogicky vyzkum"  Ostravska univerzita, 27.06. -28.06.2001. 
• Starptautiskā zinātniskā konference "Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības 
ilgspējīgā attīstībā". Rēzeknes Augstskola, 28.02.-02.03, 2002. 
 

Mag. paed. I.Račicka 
• IX. Celostatni konference Èapv s mezinarodni uèasti " Nove moþnosti vzdelavani 
a pedagogicky vyzkum"  Ostravska univerzita, 27.06. -28.06.2001. 
• Starptautiskā zinātniskā konference "Konflikta teorija un prakse multikulturālā 
sabiedrībā". Rīga, RPIVA un LU PPI, 2001.g.11.04. 
• Starptautiskā zinātniskā konference "Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības 
ilgspējīgā attīstībā". Rēzeknes Augstskola, 28.02.-02.03, 2002. 
• Piedalīšanās darbseminārā "Pirmsskolas skolotāju izglītība: aktualitātes un risinājumi", 
2001.g.15.februārī.  
 

 

Mag. paed. R.Saušs 

• Starptautiskā konference "Konflikta teorija un prakse multikulturālā sabiedrībā". 
Rīga, RPIVA un LU PPI, 2001.g.11.04. 
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Pielikums Nr. 2 
 

LR IZM lietišío pētījumi 2001./2002. m.g.: 
• "Pirmsskol ēna personības darbības rotaĜspēlē saturs un organizācija". 
(Nr.46, 2001.g.) 
Pētījuma vadītājs: Dr. paed. E.Černova. 
Izpildītājs: Mag. paed. R.Saušs. 
 

LZA zinātniskie projekti 2001./2002.m.g.: 
Projekts Nr.938 
“Didaktikas teorijas un j ēdzieni: salīdzinošais aspekts”. 
Vadītāja-  I.Žogla 
Izpildītāja:  I.KramiĦa. 
Pētījums veikts sadarbībā ar vairākiem starptautiskiem projektiem, tā rezultātus aptver 
sagatavošanā esošā I.Žoglas monogrāfija “M ūsdienu didaktika”, ko plānots izdot izd. 
“Zvaigzne” 2001.gadā. Pētījums Ĝauj definēt pieejas didaktikā, to konkretizēšanos 
mūsdienu sociāli pedagoăiskajā kontekstā, dialoga būtību starp didaktiskajām sistēmām. 
Pētījuma rezultāti izmantoti : 
a) ziĦojumos 6 starptautiskās konferencēs Latvijā un citās Eiropas valstīs; 
b) divos semināros: “Inovācijas augstskolu didaktikā” un “Eiropas konteksti skolotāju 
izglītībā”; 
c) šādu akadēmisko kursu satura pilnveidošana – “Vispārīgā pedagoăija”, “Skolas 
pedagoăija”, “Didaktikas teorijas un to attīstības tendences”. 
• "Izgl ītības ilgspēj īgas attīstības didaktiskais nodrošinājums". 
(Nr. 477  2000. - 2006.g.)  
Projekta vadītāja- Dr.habil. paed. I.Žogla,  
Izpildītājs: Dr. paed. E.Černova; Mag.paed. I.Račicka 
• "Personības selektīvās aktivitātes īpatnības multikultur ālās un multinacionālās 
vidēs."(Nr. 01.0460 no 2000.- 2003.)  
Projekta vadītājs: Dr.habil. paed.,Dr. habil. psych. A.Vorobjovs 
Izpildītāji: Dr. paed. E.Černova, Mag. psych. V.Rasčevskis, Mag. paed. I.Račicka 
• “Tautas izglītība un pedagoăiskā doma Latvijā līdz 1900.gadam”. 
 Projekts Nr. 940 
Vadītāja – Dr paed. A.Krūze 
Izpildītāji: Dr. paed.I.Ėestere, Dr. paed. T.Kurilova. 
• "Negatīvas attieksmes pret dabu veidošanās īpatnības" 
Projekts Nr. 575 
Vadītājs - Dr. paed., Dr.psych. M.PupiĦš 
• Latvijas Zin ātnes doktorantūras grants A.VasiĜenokai 
" Bilingv ālās izglītības metodikas izstrāde pirmsskolas izglītībā" 
• SOROSA fonds - Latvija. Projekts "Atvērtā skola" āugstskolu pasniedzēju grupa. 
Izpildītājs : Mag.paed. A.VasiĜenoka 

 
 



Pielikums Nr. 3 
LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūta publikācijas 2001./2002.m.gadā. 

 

Struktūrvienība 
Autors 

Uzvārds.V. 

Autor
s 

Uzvār
ds.V. 

Gads Nosaukums 

Izdevuma pilns nosaukums; Pilsēta, 
Izdevniecība, sējums, numurs. 

(Konferenču norises vieta un laiks) 
 

Lpp. 
no – līdz 

Izdevum
a veids 

Zin. nozare 

LU PPI Černova E.  
2001

. 

"Sadarbība kā pedagoăiska 
konflikta pirmsskolā 

risinājuma nosacījums." 

Starptautiskās konferences 
"Konflikta teorija un prakse 
multikulturālā sabiedrībā"rakstu 
krājums, Rīga 

165.-
171. 

Zin. Pedagoăija 

LU PPI Černova E.  
2001

. 

"Pre- school pupil's plays and 
games' activities, content and 

organization." 

Þurnalo "Tiltai" priedas Nr.2, . 
Švietimas be sikeièianèioje 
visuomenije. Klaipedos 
Universiteto leidykla. 

48.-55. Zin. Pedagoăija 

LU PPI Černova E. 
 
 

2001
. 

"Pirmsskolas pedagoăijas 
teorētiskie pamati." 

 

Starptautiskās zinātniski praktiskās 
konferences "Personība. Laiks. 
Komunikācija." materiāli, 1.-2. 
marts., Rēzekne 

29.-32. Zin. Pedagoăija 

LU PPI Černova E.  
2001

. 
"Training of the pre-school 

teacher-practitioner." 

ATEE ASSOCIATION FOR TEACHER 
EDUCATION IN EUROPE REALISING 
EDUCATIONAL PROBLEMS, ATEE SPRING 
UNIVERSITY. Klaipeda, Lithaunia 

292.-
295. 

Zin. Pedagoăija 

LU PPI Černova E.  
2001

. 
"GAME AS A CONDITION OF PRE-

SCHOOL TEACHER TRAINING." 

ČESKA ASOCIACE PEDAGOGICKEHO 
VYZKUMU PEDAGOGICKA FAKULTA 
OSTRAVSKE UNIVERZITY NOVE MOŽNOSTI 
VZDELAVANI A PEDAGOGICKY VYZKUM.  
IX. Celostatni konference ČAPV s mezinarodni 
učasti Sbornik prispevku OSTRAVA 

157.-
161. 

Zin. Pedagoăija 

LU PPI Černova E.  
2001

. 

"Pirmsskolēna aktivitātes 
rotaĜspēlē organizācijas 
metodoloăiskās problēmas." 

LU PPI zinātnisko rakstu krājums 
"Vispārīgā didaktika un 
audzināšana", Rīga, SIA 
"Izglītības soĜi". 

89.-92. Zin. Pedagoăija 

LU PPI Černova E.  
2001

. 

"PROBLEM OF HUMANISTIC 
DEVELOPMENT OF PRE-SCHOOL 

PUPIL'S PERSONALITY." 

EUROPEAN FORUM OF EDUCATIONAL 
ADMINISTRATORS XI th INTERVISITATION 
PROGRAMME ''LATVIA ON ITS WAY TO 
HUMANISTIC EDUCATION. WHAT IS IT LIKE 
IN OTHER EUROPEAN CANTRIES?" Riga 

 Zin. Pedagoăija 
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LU PPI Černova E.  
2002

. 

"Организация дошкольного 
воспитания в Латвии (1918-
1940)." 

 

VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS 
BALTIJOS ŠAUU PEDAGOGU ISTORIKU 
ASOCIACIJA 
LIETUVOS VALSTYBINUS MOKSLO IR 
STUDIJU FONDAS 
ŠVIETIMO IR PEDAGOGINES MINTIES RAIDA 
BALTIJOS VALSTYBESSE XX AMÞIUJE 
TARPTAUTINE MOKSLINE KONFERENCIJA 
VILNIUS 

234.-
239. 

Zin. Pedagoăija 

LU PPI Černova E.  
2002

. 

"Pirmsskolas skolotāju 
sagatavošanas attīstība 

Daugavpils Pedagoăiskajā 
Universitātē." 

AtmiĦa kultūrvēsturiskā kontekstā. 
Starptautiskas konferences 
materiāli 2.d., Daugavpils. 

5.-11. Zin. Pedagoăija 

LU PPI Černova E.  
2002

. 

"Bērna personības veidošanās 
īpatnības. Bērna identitātes 
veidošanās pirmsskolas 
vecumā. " 

Zinātnisko rakstu krājums. 
Liepāja. 

12.-20. Zin. Pedagoăija 

LU PPI Černova E.  
2002

. 
"Praktizējoša pirmsskolas 
skolotāja tālākizglītība." 

Pedagoăija: teorija un prakse. 
Rakstu krājums. 1.d. Liepāja, 
2002. 84.-97.lpp. 

84.-97. Zin. Pedagoăija 

LU PPI Černova E.  
2002

. 

"Efektīvas pirmsskolas 
izglītības iestādes darbības 

kritēriji." 

Starptautiskās zinātniskās  
konferences "Tradicionālais un 
novatoriskais sabiedrības 
ilgspējīgā attīstībā" materiāli, 
Rēzeknes Augstskola, 28.02.-
02.03 

165.-
170. 

Zin. Pedagoăija 

LU PPI Vorobjovs A.  2001 
Educotional Potential of the 

Theacher's Personality.// Nove 
moþnosti a pedagogisky vyzkum. 

IX. Celostatni konference Èapv s 
mezinarodni uèasti " Nove 
moþnosti vzdelavani a 
pedagogicky vyzkum"  Ostravska 
univerzita, 27.06. -28.06.2001. 

165-169 
lpp. 

Zin. Psiholoăija 

LU PPI Vorobjovs A.  2001 
Personības socializācija un 
audzināšana: “konflikts” vai 

“vienprātība”. 

Starptautiskā konference 
"Konflikta teorija un prakse 
multikulturālā sabiedrībā" 

82-89 
lpp. 

Zin. Psiholoăija 
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materiāli. Rīga, RPIVA un LU 
PPI, 2001.g.11.04. 

LU PPI Vorobjovs A.  2001 
Educotional Potential of the 

Theacher's Personality: determinants 
and contents. 

Realising Educational Problems. 
ATEE Spring University. 
Klaipeda. 

365-373 
lpp. 

Zin. Psiholoăija 

LU PPI Vorobjovs A.  2002 
Selective Aktivity of Personality: 
Systemic-Processual Approach 
Principles and Contents. 

// Decade of Reform: 
Achievements. Challenges 
Problems. P. IV.ATEE. Spring 
University, Rīga 

4-15 lpp. Zin. Psiholoăija 

LU PPI Vorobjovs A.  2002 

Aktivity of Personality: Systemic-
Processual Approach Principles and 
Contents. 
 

Rakstu krājums. - Sabiedrība un 
kultūra, Liepāja 

301-321 
lpp. 

Zin. Psiholoăija 

LU PPI Vorobjovs A.  2002 

Воспитательный потенциал 
личности учителя 
(Системно-процессуальный 
подход). 

Теоретические и прикладные 
проблемы психологии 
педагогического 
межличностного 
взаимодействия. БГПУ. Минск 

78-80 
lpp. 

Zin. Psiholoăija 

LU PPI Vorobjovs A.  2002 Sociālās psiholoăijas teorētiskie 
pamati. 

Mācību grāmata. "Izglītības soĜi" 
Rīga, 

586 lpp. Zin. Psiholoăija 

LU PPI Račicka I.  2001 "Kreativitātes veidošanās 
pirmsskolas pedagoăiskajā procesā." 

Zinātnisku rakstu krājums 
"Vispārīgā didaktika un 
audzināšana", Rīga, LU PPI 

 37. - 39. 
Lpp. 

Zin. Pedagoăija 

LU PPI Račicka I.  2001 "Konflikta problēma skolēna 
radošajā darbībā." 

Starptautiskā konference 
"Konflikta teorija un prakse 
multikulturālā sabiedrībā" 
materiāli. Rīga, RPIVA un LU 
PPI, 2001.g.11.04. 

133. - 
138. Lpp 

Zin. Pedagoăija 

LU PPI Račicka I.  2001 
"Peculiarities of Teachers' Training 
for Organisation of Students' 
Creative Activities." 

IX. Celostatni konference Èapv s 
mezinarodni uèasti " Nove 
moþnosti vzdelavani a 
pedagogicky vyzkum"  Ostravska 
univerzita, 27.06. -28.06.2001. 

161. - 
164. Lpp 

Zin. Pedagoăija 
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LU PPI Račicka I.  2002 
“ Pedagoga kreativitātes ietekme 
uz pirmsskolēna personības 
attīstību..” 

Starptautiskās zinātniskās  
konferences "Tradicionālais un 
novatoriskais sabiedrības 
ilgspējīgā attīstībā" materiāli, 
Rēzeknes Augstskola, 28.02.-
02.03 

226. - 
232. Lpp 

Zin. Pedagoăija 

LU PPI VasiĜenoka A.  2001 
“Pirmsskolas bērnu tikumiskā 
audzināšana." 

Zinātnisku rakstu krājums 
"Vispārīgā didaktika un 
audzināšana", Rīga, LU PPI 

93.-97. 

Lpp. 
Zin. Pedagoăija 

 LU PPI VasiĜenoka A.  2002 
“Personality Stereotype in the 
Organization of Bilingual 
Education." 

“Developing teachers pedagogical 
competence through school-
university partnership”. 
2nd international summer school 
Sigulda, Latvia, August 19-20, 
2001 
Izd. BO SIA “School Support 
Centre” Rīga 

90.-96. 

Lpp. 
Zin. Pedagoăija 

 LU PPI VasiĜenoka A.  2002 

“ Dzīvesvietas kā kultūrvides 
ietekme uz skolēnu attieksmes 
pret latviešu valodu 
veidošanos: pedagoăiskās 
situācijas raksturojums un 
analīze." 

Decade of Reform: Achievements, 
Challenges, Problems” ATEE 
Spring University 
Izd SIA “Izglītības soĜi” R īga 

358.-

366. 

Lpp. 

Zin. Pedagoăija 

 LU PPI VasiĜenoka A.  2002 

“  Bilingvālā izglītība kā 
nosacījums pamatskolēna 
intagrācijai mūsdienu 
sabiedrībā." 

“Valodu apguve: problēmas un 
perspektīve”. Zinātnisko rakstu 
krājums.LiPPA Pedagoăijas un 
psiholoăijas katedra. 
Izd. Liepāja: LiePPA. 

Lpp. Zin. Pedagoăija 

LU PPI VasiĜenoka A.  2002 
“  Dzīvesvide kā skolēnu 
bilingvālo mācību 
nosacījums." 

Starptautiskās zinātniskās  
konferences "Tradicionālais un 
novatoriskais sabiedrības 
ilgspējīgā attīstībā" materiāli, 

242.-

250. 

Lpp. 

Zin. Pedagoăija 
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Rēzeknes Augstskola, 28.02.-
02.03 

LU PPI VasiĜenoka A.  2002 

“  Усвоение Латышского 
языка в школах 
национальных меньшинств 
(1920 – 1940)." 

“Švietimo ir pedagogines minties 
raida Baltijos valstibines XX 
amžiuje”. 
Vilniaus Pedagoginis universitetas 

229.-

233. 

Lpp. 

Zin. Pedagoăija 

LU PPI Raščevskis V.  2002 
"Vecāko klašu sklolēnu etniskā 
identitāte multikulturālā 
sabiedrībā." 

Starptautiskās zinātniskās  
konferences "Tradicionālais un 
novatoriskais sabiedrības 
ilgspējīgā attīstībā" materiāli, 
Rēzeknes Augstskola, 28.02.-
02.03 

81.-89. 

Lpp. 
Zin. Psiholoăija 

LU PPI Raščevskis V.  2001 
"ECULIARITIES OF THE TEACHER-
STUDENTS INTERACTION IN THE 

MULTICULTURAL ENVIRONMENT." 

Starptautiskā konference "Nove 
možnosti vzdēlavanī a 
pedagogicky vyzkum" rakstu 
krājums, Ostrava, Čehijas 
Republika, Ostravas universitāte, 
Pedagoăijas fakultāte 

240.-

243. 

Lpp. 

Zin. Psiholoăija 

LU PPI Raščevskis V.  2001 

"Субъективное восприятие 
конфликтности 
представителей разных 
этнических групп". 

Starptautiskās zinātniskās  
konferences "Konflikta teorija un 
prakse multikulturālā sabiedrībā" 
rakstu krājums R., SO"Izglītība 
tautas attīstibai 

133.-

138. 

Lpp. 

Zin. Psiholoăija 

LU PPI Saušs R.  2001 
"Fiziskā kultūra kā personas 
iekšējā determinante" 

Starptautiskās zinātniskās  
konferences "Konflikta teorija un 
prakse multikulturālā sabiedrībā" 
rakstu krājums R., SO"Izglītība 
tautas attīstibai 

262. - 

267 lpp. 
Zin. Pedagoăija 

LU PPI Saušs R.  2001 
"RotaĜu ietekme uz 
pirmsskolēna personības 
attīstību" 

Zinātnisku rakstu krājums 
"Vispārīgā didaktika un 
audzināšana", Rīga, LU PPI 

98. - 101 

lpp. 
Zin. Pedagoăija 
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1.Studiju programmas mērėis un uzdevumi 
 

Šodienas demokrātiskās izglītības sistēmā vajadzīgs pavisam cita tipa pirmsskolas 

skolotājs, kurš spēj veidot citādas attieksmes, radīt situācijas, kurās bērni ir līdzvērtīgi 

partneri. Tautas izglītības pārkārtošanās problēmas, pedagoăiskās domāšanas atjaunotne, 

grūtību pārvarēšana izglītības praksē satrauc gan mācību spēkus, gan studentus, gan arī 

sabiedrību kopumā. Svarīgi ir atrast to virzienu, kurš rosinātu uz sekmīgu rezultātu ,un 

protams, tā ir izglītības humanizācija, kas orientē uz personības attīstību, tās individuālo 

īpatnību atklāšanu. Humānistiskā pieeja izvirza  cilvēku ( un studentu arī) visu ietekmju 

centrā. TādēĜ arī, IZM šiem skolotājiem izvirzīja prasību pilnveidot savas zināšanas un 

pieredzi, lai varētu pilnvērtīgi gatavot bērnu aktīvai līdzdalībai sabiedrības attīstības procesos, 

jo” Iespaidi, kurus cilvēks saĦem bērnībā, paliek visu mūžu un vada vēlāk cilvēka domas, 

kārības un darbus”, - tika secināts vēl Otrajā Kurzemes skolotāju sapulcē 1878. gada 27. 

jūnijā. Šī izvirzītā prasība arī rosināja izveidot I līmeĦa augstākās izglītības studiju 

programmu, kura, galvenokārt, piesaista tos pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekus, kuri, 

savulaik, jau ir ieguvuši vidējo pedagoăisko izglītību un pēdējo desmit gadu laikā godprātīgi 

cēluši savu pedagoăisko meistarību ikgadējos metodiski praktiskajos novadu un republikas 

mēroga semināros, LR IZM organizētajos kursos, kā arī bagātinājuši savu darba pieredzi ne 

tikai iesaistoties projektos, organizējot pieredzes apmaiĦas braucienus uz ārvalstīm, bet arī 

pašmācības ceĜā. Šādas aktivitātes pastiprināja skolotāju vēlmi vēl pilnveidoties savā 

specialitātē – iegūstot pirmā līmeĦa augstāko izglītību.  

 

2.Studiju programmas organizācija 
 
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma ir īstenojama divu 

gadu laikā. Kopējais programmas apjoms – 80 KP: 

• pedagoăijas un psiholoăijas, speciālie un vispārizglītojošie priekšmeti (62KP); 

• pedagoăiskā prakse (6 KP); 

• kursa un kvalifikācijas darbu izstrāde (12 KP). 

Nodarbību sistēma balstās, galvenokārt, uz trim principiem: 

• teorijas un prakses vienotības princips; 

• studenta patstāvības un aktivitātes princips; 

• pirmsskolas skolotāju visu darbības virzienu mijsakarības princips. 
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Studiju noslēgumā tiek kārtots: 

• integrētais izlaiduma eksāmens bērnu pedagoăijā, psiholoăijā un metodikās; 

• aizstāvēts diplomdarbs. 

Programmas saturs sakārtots 2 daĜās: 

A – 49 KP, B daĜa – 13 KP 

Prakses kredīti netiek aprēėināmi attiecībā pret akadēmisko stundu, to vērtību nosaka 

studējošo 10 un vairāk gadu praktiskā darbība pirmsskolas izglītības iestādē un patreizējās 

prakses mērėi un raksturs. 

2002./2003. m.g. programmā : Pirmsskolas izglītības pedagogs” studēja 253 studenti. Studijas 

pabeidz un ieguva diplomu un kvalifikāciju – Pirmsskolas izglītības pedagogs 148 studenti. 
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1.zīm. Studējošo skaits 2002./2003. m. g. 
 

3.Studiju programmas praktiskā realizācija 
 

Tā kā šī programma paredzēta pieredzes bagātām skolotājām, tad arī studiju process ir 

specifisks un sarežăīts, jo par pamatu jāĦem studējošo profesionālās darbības teorētiskās 

zināšanas un metodiskā darba prasmes un iemaĦas. Jauna, mūsdienu sabiedrības prasībām 

atbilstoša cilvēka veidošanos var nodrošināt tikai optimāli apstākĜi: attīstošo spēku integrācija, 

kura paplašinot un bagātinot personības dzīvesdarbību sekmē viĦa dzīvesveida 

pilnveidošanos. Te svarīgi ir nodrošināt izglītības iestādes, augstākstāvošo institūciju un 

sabiedrības vienotību, tātad reālu pedagoăiskā procesa sekmējošo apstākĜu radīšanu. Svarīgi ir 

iekĜaut ne tikai klasiskās, bet arī mūsdienu inovatīvās (salīdzinājumi, kontrasti, LAVT 

metode, lomu spēles, dialogu sesijas u.c.) darba metodes un formas. 

Piemēram, vingrinājumi. Vingrinājumi dot studentiem iespēju pielietot jaunās 

prasmes, kas ir iegūtas ar kādas citas metodes palīdzību, vai arī nostiprina saikni starp 

zināšanām un prasmēm. Vingrinājumu izpildei tika lietoti izdales materiāli. Dažreiz tie 
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izpaudās referātos, modeĜos, zīmējumos u.c. Vingrinājumi palīdz atcerēties iemācīto, apgūt 

jaunas prasmes, katram studentam iesaistīties mācīšanās procesā, praktizēties prasmju 

apgūšanā. Šī metode ir darbietilpīga sagatavošanās posmā, arī studentu darba lapu 

aizpildīšana aizĦem daudz laika. Bez tam, studenti strādā dažādā tempā. TādēĜ tā izmantojama 

ne tik bieži.  

Tika pielietotas arī kreatīvās darba formas, piem. pasaku sastādīšana un pēc tam tās 

pielietošana dažādu mācību priekšmetu apguvē. ĥemot vērā, ka šodien mums vajadzīgi 

intelektuāli droši, patstāvīgi, oriăināli domājoši, radoši cilvēki, tādi, kuri prot pieĦemt 

nestandarta lēmumus. Pasaku sastādīšana ir metode, kura palīdz attīstīt nākamajā skolotājā 

fantāziju, izdomu, pētīšanas spējas, izjust prieku par maziem, bet patstāvīgi veiktajiem 

atklājumiem. Veidojas priekšstati, radošuma spējas, loăiskā domāšana, spēja aizstāvēt savu 

viedokli, sarežăītā situācijā rast oriăinālu risinājumu, nostiprinās morfoloăiskā un sistēmiskā 

analīze. 

Neraugoties uz minētajām sekmīgi pielietojamajām darba formām studiju process 

balstījās uz studentu pētniecisko darbību, kur dominē šādi pētījumu virzieni: 

 

38%

41%

5%

16%

Bērna attst ības
nosacjumi

Bērna audzinoš ās
sfēras veicinošie
nosac ījumi

Pirmsskolas izgl ītības
pedagoga person ība

Bērna socializ ācija

 
2.zīm. Studentu pētījumu virzieni. 

 
Minēsim dažus studentu izvēlēto kursa darbu un diplomdarbu tēmu piemērus katrā no 

pētījumu virzieniem. Piemēram : „Bērna runas attīstību veicinošie faktori”, „ PirkstiĦu rotaĜas 

kā 3-4 –gadīgu bērnu attīstības nosacījums”, „Mazbērna tikumiskās audzināšanas procesa 

īpatnības”, „Bērna attieksmes veidošanās pret rotaĜlietām”, „ Ăimenes audzinošais potenciāls” 

, „ Pirmsskolas skolotāja funkcijas” , „ Pirmsskolas izglītības iestādes pedagoăiskā personāla 

darbības saturs”, „ Pirmsskolēna socializācijas īpatnības” u.c. 
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4.Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

Lai noskaidrotu mācību spēku izvēlēto studiju metožu lietderīgumu, uzdevām studentiem 

jautājumu: „Kādas no pielietotajām metodēm, pēc Jūsu domām, stimulē studentus mācīties?” 

- projekti 

60%

40% Jā
Drīzāk jā, nekā nē

 
 

3. zīm. Projektu metodes vērt ējums. 
 

- diskusijas 

72%

28%

jā

Drīzāk jā, nekā nē

 
 
 

4. zīm. Diskusijas vērt ējums. 
 

- darbs grupās 
 

26%

74%

Jā

Drīzāk jā, nekā nē
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5. zīm. Grupu darba vērt ējums. 
 

- lekcijas 
 

65%
20%

15%

jā

Drīzāk jā, nekā nē

Drīzāk nē, nekā jā

6. 

zīm. Lekcijas vērt ējums. 

- dialogu sesijas 
 

68%

32%
Drīzāk jā, nekā nē

Drīzk nē, nekā jā

 
 

7. zīm. Dialogu sesijas vērt ējums. 
Iegūtie rezultāti liecina par pirmsskolas skolotāju sagatavošanās veicinošo formu atbilstību 

studējošo prasībām. 

 

 

 

5.Vērt ēšanas sistēma 

 

Sakarā ar to, ka studenti patstāvīgi strādā vairākus gadus pirmsskolas izglītības 

iestādēs, pedagoăiskā prakse tika vērtēta : 

• pamatojoties uz vadītāja un metodiėa sniegto atsauksmi par studenta pedagoăisko darbu.  

• atskaiti par pedagoăiskās prakses uzdevumu veikšanu.  
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Pedagoăiskās prakses vērtējuma kritēriji , ko sniedza pirmsskolas iestādes vadītājs un 

metodiėis: 

• metodiskais darbs; 

• sadarbība ar bērniem, vecākiem, kolēăiem; 

• profesionālā atbilstība; 

• inovāciju apgūšana un izmantošana. 

Vērtēšana notiek pēc 3 līmeĦu sistēmas:  

• augsts; 

• vidējs; 

• zems. 

Studentu mācību darbības kontroli, novērtējumu un uzskaitījumu docētāji veic ar 

dazādu formu un metožu palīdzību. Kursa apguves beigās tiek organizēts  iegūto zināšanu 

pārbaudījums. Tas parasti ir ieskaites vai eksāmena formā. Šo pārbaudījumu īstenošanas 

metodes ir daudzveidīgas, piemēram: 

• eksāmens klasiskā formā. Šāda pārbaudījuma forma galvenokārt tiek izmantota I kursā 

studējot pedagoăijas un psiholoăijas priekšmetus. Tas sekmē studentu teorētisko zināšanu 

kvalitatīvāku pārbaudi un vājāk apgūto problēmu izzināšanu. 

• tests kā sekmju pārbaudes metode ir raksturīgs ar tādiem vērtēšanas kritērijiem kā 

objektivitāte un precizitāte. Tā izmantošana Ĝauj docētājam novērtēt cik daudz un kuras no 

kursā iegūtajām zināšanām studentam ir palikušas atmiĦā. 

• aptauja par konkrētu problēmu. Tas ir mērėtiecīgs, plānveidīgs zināšanu pārbaudes veids, 

kurā tiek ievērota individuālā pieja, kas Ĝauj atklāt zināšanu līmeni un studentu viedokli 

par konkrēto problēmu; 

• rakstu darbs pieĜauj konkrētas problēmas sīku analīzi; 

• grupu darbs, radošais darbs, patstāvīgais darbs studentus rosina rīkoties brīvi, radoši, radīt 

labvēlīgu atmosfēru un atklāj pašnoteikšanās iespējas; 

• pašnovērtēšana ir katras iepriekšminētās pārbaudījuma formas sastāvdaĜa, kura veicina 

prasīguma pret sevi, savstarpējo attiecību ar citiem, attieksmes pret sevi un citiem 

veidošanos.  

Šādas konkrēto zināšanu, prasmju un iemaĦu pārbaudes metodes attīsta paša studenta 

mācīšanās prasmju apguvi. 

 Augstākajās mācību iestādēs studentu zināšanu, prasmju un iemaĦu novērtēšanai 

ieviesta 10 punktu sistēma. SaskaĦā ar šīs sistēmas vērtējuma skaidrojumu tiek vērtēti arī 

Pirmsskolas izglītības pedagoga specialitātes studentu darba rezultāti. 
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6.Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un 

administrat īvais personāls 

 

2002. / 2003. m.g. programmā “Pirmsskolas izglītības pedagogs” studēja 253 studenti, 

akadēmiskais personāls, kas piedalījās programmas realizācijā 2002./ 2003. māc. gadā: 

PPI mācību spēki 12(65%), stundu pasniedzēji 10(35%).  

Kopā: 22. 

55%

45% PPI
akad.person āls

Stundu pasn.

 
 

8.zīm. PPI akadēmiskā personāla un stundu pasniedzēju īpatsvars programmas 
realizācijā. 

 
Profesori - 4(18%)    

Dr. habil. paed.,dr. habil. psych.,prof. A.Vorobjovs,  
 Dr. habil. paed. prof. I.Žogla, 
 Dr. habil. paed. prof. Z.Čehlova 

Dr. paed. prof. A.Krūze 
Asoc. profesori – 3 (13 %) 

 Dr.paed. asoc. prof. E.Černova, 
 Dr.paed. asoc. prof. I.Ėestere 
 Dr.paed. asoc. prof.R.I.KaĦepēja 

 
Ar doktora grādu - 5(23%)  

Dr.paed. doc. R.Andersone 
 Dr.paed. doc. A.Lasmanis 
 Dr.biol., doc. I.Kraukle 
 Dr.paed. doc. D.Magazniece 
 Dr. paed.,dr.  psych. M.PupiĦš 
 

Ar maăistra grādu – 10(46%). 
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9. zīm. Akadēmiskā personāla salīdzinošā analīze. 

 
Profesoru un asoc. profesoru īpatsvars akadēmiskajā personālā – 32%. 
Institūta docētāji strādā, galvenokārt, ar A daĜas studiju priekšmetiem, nodrošinot 
studiju akadēmiskās daĜas kvalitatīvu apgūšanu. Speciālo priekšmetu labākie docētāji 
tiek pieaicināti arī no citām augstskolām.  
PPI institūta mācību spēku akadēmisko un zinātnisko kvalifikāciju nodrošina 

stažēšanās Eiropas universitātēs, regulāra piedalīšanās starptautiskajās konferencēs, darbs 

starptautiskos pētnieciskos projektos. 

34%

66%

Akad.person.,kas iesaist. proj.realiz ācij ā

Akad.person āls,kas nav iesaist.proj.real.
 

10. zīm. Akadēmiskā personāla iesaistīšanās projektu realizācijā. 

7.Infrastrukt ūras nodrošinājums 

Studiju procesā studenti izmanto LU bibliotēkas, PPI zinātniski pētniecisko bāzi, kā 

arī skolu, bērnudārzu un skolu valžu metodiskos centrus dzīves vietās. Studiju programmas 

vajadzībām LU PPI īrē RTU Daugavpils Mācību zinātĦu centrā telpas un datorklasi, kurā 

studentiem ir pieejams Internets. Rīgā tiek izmantotas PPI telpas, datorklase.  

Studijas finansē paši studenti, citas fiziskas vai juridiskas personas, kas sponsorē 
studijas. Studiju maksu aprēėina un apstiprina saskaĦā ar LU Senāta Noteikumiem. 
2001./2002. māc. g. studiju maksa bija 350 Ls, bet 2002./2003. māc. g. studiju maksa 
375 Ls. 
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Studiju norisi kontrolē LU Pedagoăijas studiju programmu padome, izpildi vada 
programmas direktors. Programmas zinātniski metodisko nodrošinājumu kontrolē PPI 
Dome.  
Programmas izpildes laikā studentu tiesības un pienākumus reglamentē LU sudijām 

saistošie dokumenti. LU pieĦemtajā kārtībā students var saĦemt akadēmisko atvaĜinājumu.  

8.Ārējie sakari 

Programmas "Pirmsskolas izglītības pedagogs" realizācijas gaitā pastāvīgi tiek uzturēti sakari 

ar darba devējiem: LR Izglītības un Zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departamentu, 

pirmsskolas izglītības iestādēm Latvijas reăionos. Šo sadarbību veicina gan tas, ka visi 

studējošie ir pašreiz strādājošie pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoăi, gan arī pedagoăiskās 

prakses organizācijas nepieciešamība studiju procesā. 

9. Programmas attīstības uzdevumi. 
  

1. Balstoties uz veiktajiem pētījumiem un praktiskā darba analīzi, turpināt studiju kursu 

pilnveidošanu, integrējot to saturā studentu ilgstoša, mērėtiecīga metodiskā darba pieredzes 

materiālus. 

 

2. Pirmā līmeĦa augstākās izglītības programmas realizācijas gaitā (triju studiju gadu 

laikā) ir radusies nepieciešamība turpināt pilnveidot šo programmu, tas ir, uz esošās 

programmas satura veidot programmas turpinājumu, kas Ĝautu šīs programmas beidzējiem 

turpināt studijas un iegūt otrā   līmeĦa augstāko izglītību. ĥemot vērā pieprasījumu un 

balstoties uz esošas programmas realizēšanas pieredzi jauno programmu sagatavot 

akreditācijai līdz 2004.gada 1.jūnijam.   

 

3. Izmantojot pieaugošās informācijas tehnoloăiju iespējas, gatavot studiju apgādi ar e-

kursiem. 
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Pielikums Nr. 1 
 

Akadēmiskā personāla 2002./2003.m. gada zinātnisko publikāciju saraksts 
 

• Aizporiete I. Bērnu mutiskās runas attīstības teorētiskais pamatojums. Personība. 

Laiks. Komunikācija. Pedagoăija un psiholoăija. Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli 2003.g. 27.-28.februāris. Rēzekne2003. 

• Aizporiete I. Valodas attīstība pirmsvalodas periodā. Starptautiskās zinātniskās  

konferences "Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā attīstībā" 

materiāli, Rēzeknes Augstskola, 28.02.-02.03.2002. 

• Čehlova Z. Pedagoăijas metodoloăiskie pamati//Humanitārās un sociālās zinātnes 

8.sērija. – Rīga, RTU, 2002, 10-2lpp. 

• Čehlova  Z.  IzziĦu aktivitāte mācībās. – Rīga: RAKA, 2002. – 135 lpp. 

• Černova E. Pirmsskolas skolotāja funkciju modelis. Personība. Laiks. Komunikācija. 

Pedagoăija un psiholoăija. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2003.g. 

27.-28.februāris. Rēzekne2003. (174.-182.)  

• Černova E. "Bērna personības veidošanās īpatnības. Bērna identitātes veidošanās 

pirmsskolas vecumā. " Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja 2002.g. 12.-20.lpp. 

• Černova E. "Praktizējoša pirmsskolas skolotāja tālākizglītība." Pedagoăija: teorija un 

prakse. Rakstu krājums. 1.d. Liepāja, 2002. 84.-97.lpp 

• Černova E. Pirmsskolas skolotāju sagatavošanās audzēkĦu iepazīstināšanai ar dabas 

norisēm. Starptautiskās zinātniskās konferences "Lauku vide. Izglītība. Personība." 

Raksti. 2003.g. 27.-28.marts. Jelgava. 2003. (86.-90.lpp.) 

• Černova E.Pirmsskolas un sākumskolas pedagoăiskā procesa pēctecība. TEACHERS, 

STUDENTS AND PUPILS IN A LEARNING SOCIETY II ATEE SPRING UNIVERSITY. 

2003 g. SIA "Izglītības soĜi". (269.-281.) 

• Černova E. Pirmsskolas pedagoăiskā procesa būtība, īpatnības, saturs. Es gribu iet 

skolā. Rokasgrāmata skolotājiem. Rīga, 2003. SIA "PUSE PLUS" 17.-22. lpp. 

• Chernova E. Pre-school teachers’in-service education in Latvia. Article in The 

International Scientific Conference "Teacher Education in XXI Century: changing and 

perspectives" // 29-30 November, 2002 at Siauliai University, Lithuania  ZR 

• Krūze A. Pedagoăijas zinātnes priekšvēsture Latvijā/ ATEE konferences “Decade of 

Reform: Achievements, Challenges, Problems” Zin.rakstu kāj. 3.-R.: SIA “Izglītības 

soĜi”, 2002.-174.-184.lpp. 
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• Крузе А., Кестере И. Подготовка учителей в Латвийском университете: 

исторический опыт/ Švietimo ir pedagogines minties raida Baltijos valstybese XX 

amžinje. Tarptautine moksline konferencija. Mokslo darbai.- Vilnius, 2002.-217.-

222.lpp. 

• Ėestere I. A Few Aspects of thr Soviet School System. ATEE konferences “Decade of 

Reform: Achievements, Challenges, Problems” Zin.rakstu kāj. 3.-R.: SIA “Izglītības 

soĜi”, 2002.-237.-248.lpp. 

• Ėestere I.Treaning of Teachers in Secundary Educational Establishnebts in Latvia 

(middle of the 19th c. – beginning of 20th c.)Abstract Book. – Paris ISCHE XXIV. 

2002. 84.-85.p 

• Lasmanis A."Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoăijas un psiholoăijas 

pētījumos" (1.grāmata) ["Data mining, processing and analysis methods at the 

Pedagogics un Psychology Researches", Book 1]: // Rīgā, "Izglītības soĜi", 236 lpp., 

ISBN 9984-617-58-0  M 

• Lasmanis A.""Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoăijas un 

psiholoăijas pētījumos" (2.grāmata) ["Data mining, processing and analysis methods 

at the Pedagogics un Psychology Researches", Book 2]: // Rīgā, "Izglītības soĜi", 422 

lpp., ISBN 9984-617-58-0  M 

• Lasmanis A." “Sinerăētiskā pieeja pedagoăijā informatizācijas laikmetā”; “Synergetic 

approach in education in the age of information technologies” (raksts angĜu valodā // 

Rīga, ATEE [“Association For Teacher Education In Europe”] konference “Reformu 

desmitgade: sasniegumi, problēmas, izaicinājumi” [“Decade of Reform: 

Achievements, Challenges, Problems”], Part1, p.165-178, Riga, May 2nd –5th ZR 

• Lasmanis A."Memetika: vai analogs ăenētikai"; “Memetics: Or Analogue To 

Genetics?” (raksts angĜu valodā “Memetika: vai analogs ăenētikai?”) // Rīga, ATEE 

[“Association For Teacher Education In Europe”] starptautiska konference “Reformu 

desmitgade: sasniegumi, problēmas, izaicinājumi” [“Decade of Reform: 

Achievements, Challenges, Problems”], Part3, p.376-386, Riga, May 2nd –5th ZR 

• Lasmanis A." “Synergy approach in Pedagogy, Psychology and Memetics in the Age 

of Information technologies” , raksts starptautiskajā rakstu krājumā “Ontopsychology 

and Memetics”, “International Ontopsychology Association”, Milan (Italy)  ZR  

• Lasmanis A." “Synergy approach in Psychology in the Age of Information 

technologies” , V International Baltic Psychology Conference, “Psychology in the 

Baltics: at the crossroads”, August 22 - 25, 2002 in Tartu, Estonia 

[http://psych.ut.ee/5ibpc/] Publikācija meklējama arī pie autora CZP 
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• Lasmanis A." “Meme: vai kultūras parādību analīzes jauna paradigma?” (referāts 

latviešu valodā, nodots konferences orgkomitejai publicēšanai) // Latvijas Banku 

augstskolas rīkotā  Starptautiskā zinātniskā konference “Augstskolu kvalitatīvas 

izaugsmes ietekme uz zinātnes un tautsaimniecības attīstību”, Rīgā, 2002.gada 12.-

13.septembrī  ZR 

• Lasmanis A."L'esistenza del meme osservabile su Internet: la situazione in Lettonia // 

Raksts itāĜu valodā Starptautiskajā žurnālā "Nuova Ontopsicologia" 2002 septembris, 

14.-17.lpp. ZR 

• Lasmanis A." “Synergy in Education” , 8TH International Conference of the European 

Council for High Ability – ECHA 2002 , October 9-13, Rhodes, Greece    ZR 

• Lasmanis A." “Meme - jauna paradigma radošas individualitātes diagnostikā” (referāts 

latviešu valodā, nodots konferences orgkomitejai publicēšanai) // Rīga, Rīgas 

Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolas un Kreativitātes centra rīkotā 7. 

starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Radošas individualitātes diagnostika un 

attīstība”, Rīgā, 2002.gada 8.-9.novembrī [VII International Conference “Diagnostics 

and Development of Creative Individuality”; Organizers: Riga teacher Training and 

Educational Management Academy and Creativity Centre; Riga, November 8 – 9]  ZR 

• Lasmanis A."Psychosynergy: Psychology of the 21st century? [raksts nodots 

konferences orgkomitejai] //  Rīgas Tehniskās Universitātes rīkotā starptautiskā 

zinātniskā konference „...”, 2002.gada  14.septembris, Rīgā   ZR 

• Lasmanis A.""The Role of Meme in the Lifelong Learning" Report in The 

International Scientific Conference "Lifelong Learning - a Challenge for All" // 8-9 

November, 2002 at Riga, Latvia  ZR 

• Lasmanis A.""Meme – the New Paradigm of theTeacher Education" Article in The 

International Scientific Conference "Teacher Education in XXI Century: changing and 

perspectives" // 29-30 November, 2002 at Siauliai University, Lithuania  ZR Račicka 

I. “ Pedagoga kreativitātes ietekme uz pirmsskolēna personības attīstību..” 

Starptautiskās zinātniskās  konferences "Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības 

ilgspējīgā attīstībā" materiāli, Rēzeknes Augstskola, 28.02.-02.03.2002. 

• Rachicka I. The content and level of teachers’creativity in pre-school in Latvia. Article 

in The International Scientific Conference "Teacher Education in XXI Century: 

changing and perspectives" // 29-30 November, 2002 at Siauliai University, Lithuania  

ZR. 
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• Račicka I. Kreativitāte pirmsskolas skolotāja darbībā. Personība. Laiks. Komunikācija. 

Pedagoăija un psiholoăija. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2003.g. 

27.-28.februāris. Rēzekne2003. 

• Raščevskis V. Vecāko klašu skolēnu etniskā identitāte multikulturālā sabiedrībā 

Starptautiskās zinātniskās  konferences "Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības 

ilgspējīgā attīstībā" materiāli, Rēzeknes Augstskola, 28.02.-02.03.2002. 

• Rubene Z. Maslo I. TiĜĜa I. Skolēnu sociokultūras mācīšanās pieredzes izpēte projekta 

“Atv ērtā skola” ietvaros. Developing Teachers Pedagogical Competence through 

School-University Partnership. 2nd International Summer School. Sigulda, Latvia, 

August 15.22. 2001. BO SIA “School Support Centre”. 2002. ISBN 9984-9477-2-6. 

126.- 134. 

• Supe I. Spēlu ar iniciācijas rituāla nozīmi izmantošana sākumskolas klases kolektīva 

saliedēšanā. Personība. Laiks. Komunikācija. Pedagoăija un psiholoăija. 

Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2003.g. 27.-28.februāris. 

Rēzekne2003. 

• Tunne I., KrūmiĦa I., Kraukle I. Skolas somas svars, mācību grāmatas polifrāfiskais 

noformējums un skolēnu veselība. .// Decade of Reform: Achievements, Challenges, 

Problems. Starptautiskas konferences materiāli. – R.: “Izglītības soĜi” (ISBN 9984-

712-20-6), 2002, 61.-74. 

• VasiĜenoka. A. Bērnu ar speciālajām vajadzībām bilingvālā izglītība. Personība. Laiks. 

Komunikācija. Pedagoăija un psiholoăija. Starptautiskās zinātniskās konferences 

materiāli 2003.g. 27.-28.februāris. Rēzekne2003. 

• VasiĜenoka A. Dzīvesvide kā skolēnu bilingvālo mācību nosacījums. Starptautiskās 

zinātniskās  konferences "Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā 

attīstībā" materiāli, Rēzeknes Augstskola, 28.02.-02.03.2002. 

• Vorobjovs A. Selective Aktivity of Personality: Systemic-Processual Approach 

Principles and Contents. // Decade of Reform: Achievements. Challenges Problems. P. 

IV.ATEE. Spring University, Rīga 

• Vorobjovs A. Aktivity of Personality: Systemic-Processual Approach Principles and 

Contents. Rakstu krājums. - Sabiedrība un kultūra, Liepāja. 

• Vorobjovs A. Sociālās psiholoăijas teorētiskie pamati. Mācību grāmata. "Izglītības 

soĜi" Rīga, 

• Vorobjovs A. Educational potential of the teacherš personality. Article in The 

International Scientific Conference "Teacher Education in XXI Century: changing and 

perspectives" // 29-30 November, 2002 at Siauliai University, Lithuania  ZR. 
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• Žogla I. Towards Sustainability in Education: Principles of Teacher Educators’ 

Professional Development.// Journal of Teacher Education and Training. Vol.1, 2002. 

(ISSN 1407-8724), 47.-56. 

• Žogla I. Didactics in Changing Education: comparative investigation.// Decade of 

Reform: Achievements, Challenges, Problems. Starptautiskas konferences materiāli. – 

I. R.: “Izglītības soĜi” (ISBN 9984-712-20-6), 2002, 35.-42. 

• Tomme I., Žogla I. Konstruktīvisma didaktiskais modelis angĜu valodas mācībām 

speciālām vajadzībām.// Decade of  Reforms: Achievements, Challenges, Problems. II 

daĜa, R.: SIA “Izglītības soĜi”, 20023 57.-366. 

• Uzulāns J., Žogla I. Prezentācijas programmas pedagoăiskā vērtība. ATEE Spring 

Univerrsity conference “Changing Education in a Changing Society”. III.Riga. May 2-

3.2002.. 367-374 

• Žogla I. Kultūras tradīcijas kā skolotāju izglītības komponents. UNESCO Latvijas 

nacionālās komitejas krājumā. 2002. 
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Pielikums Nr. 2 
 

Akadmiskā personāla piedalīšanās LZA zinātniskajos projektos 
20021./2003.m.g.: 

 
 
• "Izgl ītības ilgspēj īgas attīstības didaktiskais nodrošinājums". 

(Nr. 477  2000. - 2006.g.)  

Projekta vadītāja- Dr.habil. paed. I.Žogla,  

Izpildītājs: Dr. paed. E.Černova; Mag.paed. I.Račicka 

• "Personības selektīvās aktivitātes īpatnības multikultur ālās un 

multinacionālās vidēs."(Nr. 01.0460 no 2000.- 2003.)  

Projekta vadītājs: Dr.habil. paed.,Dr. habil. psych. A.Vorobjovs 

Izpildītāji: Dr. paed. E.Černova, Mag. psych. V.Rasčevskis, Mag. paed. I.Račicka 

• “Tautas izglītība un pedagoăiskā doma Latvijā līdz 1900.gadam”. 

 Projekts Nr. 940 

Vadītāja – Dr paed. A.Krūze 

Izpildītāji: Dr. paed.I.Ėestere, Dr. paed. T.Kurilova. 

• "Negatīvas attieksmes pret dabu veidošanās īpatnības" 

Projekts Nr. 575 

Vadītājs - Dr. paed., Dr.psych. M.PupiĦš 

• Latvijas Zin ātnes doktorantūras grants A.VasiĜenokai 

" Bilingv ālās izglītības metodikas izstrāde pirmsskolas izglītībā" 

• SOROSA fonds - Latvija. Projekts "Atvērtā skola" āugstskolu pasniedzēju 

grupa. 

Izpildītājs : Mag.paed. A.VasiĜenoka 
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................................................... 
 
 
 
 
Iesniegts Akadēmiskajā departamentā ..........................2004. 
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1. Studiju programmas mērėis un uzdevumi 
 

 

Pirmsskolas izglītības pedagoga programma, galvenokārt, piesaista tos pirmsskolas 

izglītības iestāžu darbiniekus, kuri, savulaik, jau ir ieguvuši vidējo pedagoăisko izglītību un 

pēdējo desmit gadu laikā godprātīgi cēluši savu pedagoăisko meistarību ikgadējos metodiski 

praktiskajos novadu un republikas mēroga semināros, LR IZM organizētajos kursos, kā arī 

bagātinājuši savu darba pieredzi ne tikai iesaistoties projektos, organizējot pieredzes apmaiĦas 

braucienus uz ārvalstīm, bet arī pašmācības ceĜā. Šādas aktivitātes pastiprināja skolotāju vēlmi 

vēl pilnveidoties savā specialitātē – iegūstot pirm ā līmeĦa augstāko izglītību. TādēĜ 

programmas mērėis ir palīdzēt skolotājam sagatavoties tā, lai var pilnvērtīgi sekmēt bērna 

personības un individualitātes brīvu un atbildīgu attīstību viĦa paša daudzveidīgā darbībā, lai 

var efektīvi bagātināt pedagoăisko vidi. Mērėis paliek nemainīgs, bet tā īstenošanā 

mērėtiecīgāk jāaktualizē jaunākās teorētiskās atziĦas.  

 

2. Studiju programmas organizācija 
 
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma ir īstenojama divu 

gadu laikā. Kopējais programmas apjoms – 80 KP: 

• pedagoăijas un psiholoăijas, speciālie un vispārizglītojošie priekšmeti (62 

KP); 

• pedagoăiskā prakse (16 KP); 

• kursa un kvalifikācijas darbu izstrāde (12 KP). 

Nodarbību sistēma balstās, galvenokārt, uz trim principiem: 

• teorijas un prakses vienotības princips;  

• studenta patstāvības un aktivitātes princips; 

• pirmsskolas skolotāju visu darbības virzienu mijsakarības princips. 

Studiju noslēgumā tiek kārtots:  

• integrētais izlaiduma eksāmens bērnu pedagoăijā, psiholoăijā un metodikās; 

• aizstāvēts diplomdarbs. 

Programmas saturs sakārtots 2 daĜās: 

A – 49 KP, B daĜa – 13 KP.  
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Prakses kredīti netiek aprēėināmi attiecībā pret akadēmisko stundu, to vērtību nosaka 

studējošo 10 un vairāk gadu praktiskā darbība pirmsskolas izglītības iestādē un patreizējās 

prakses mērėi un raksturs. 

2003./2004. m. g. programmā „Pirmsskolas izglītības pedagogs” studēja 314 studenti. 

Studijas pabeidz un ieguva diplomu un kvalifikāciju – Pirmsskolas izglītības pedagogs 96 

studenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.Studiju programmas praktiskā realizācija 
 

Tā kā šī programma paredzēta pieredzes bagātām skolotājām, tad arī studiju process ir 

specifisks un sarežăīts, jo par pamatu jāĦem studējošo profesionālās darbības teorētiskās 

zināšanas un metodiskā darba prasmes un iemaĦas. Jauna, mūsdienu sabiedrības prasībām 

atbilstoša cilvēka veidošanos var nodrošināt tikai optimāli apstākĜi: attīstošo spēku integrācija, 

kura paplašinot un bagātinot personības dzīvesdarbību sekmē viĦa dzīvesveida 

pilnveidošanos. Te svarīgi ir nodrošināt izglītības iestādes, augstākstāvošo institūciju un 

sabiedrības vienotību, tātad reālu pedagoăiskā procesa sekmējošo apstākĜu radīšanu. 

Iepriekšējā mācību gadā tika iekĜautas ne tikai klasiskās, bet arī mūsdienu inovatīvās 

(salīdzinājumi, kontrasti, LAVT metode, lomu spēles, dialogu sesijas u.c.) darba metodes un 

formas. Šogad dominēja didaktiskā rotaĜspēle, mācību spēle ar strukturēto diskusiju. 

Veidojas priekšstati, radošuma spējas, loăiskā domāšana, spēja atklāt un aizstāvēt savu 

viedokli, sarežăītā situācijā rast oriăinālu risinājumu, nostiprinās morfoloăiskā un sistēmiskā 

analīze. 

Neraugoties uz minētajām sekmīgi pielietojamajām darba formām studiju process tika 

orientēts uz studentu pētniecisko darbību, kur dominē šādi pētījumu virzieni: 
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Minēsim dažus studentu izvēlēto kursa darbu un diplomdarbu tēmu piemērus katrā no 

pētījumu virzieniem. Piemēram : „Bērna runas attīstību veicinošie faktori”, „PirkstiĦu rotaĜas 

kā 3-4-gadīgu bērnu attīstības nosacījums”, „Mazbērna tikumiskās audzināšanas procesa 

īpatnības”, „Bērna attieksmes veidošanās pret rotaĜlietām”, „Ăimenes audzinošais potenciāls”, 

„Pirmsskolas skolotāja funkcijas”, „Pirmsskolas izglītības iestādes pedagoăiskā personāla 

darbības saturs”, „Pirmsskolēna socializācijas īpatnības” u.c. Šajā programmā studējošās 

strādā pārsvarā ar mazbērniem vai 3-4 gadus veciem bērniem. 

 

4. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 

Lai noskaidrotu mācību spēku izvēlēto studiju metožu lietderīgumu, uzdevām studentiem 

jautājumu: „Kādas no pielietotajām metodēm, pēc Jūsu domām, stimulē studentus mācīties?” 

Atbildē vadošā doma bija, ka tās kuru metodiku var pielāgot ikdienas darbā. Piem.: dažādu 

veidu rotaĜspēles, diskusijas, prezentācijas, darbs grupās, dialogs, izstādes, projekti. 

 

 

 

 

Pirmsskolas 
izglītības pedagoga 

personība
5%

Bērna socializācija
16%

Bērna audzinošās 
sfēras veicinošie 

nosacījumi
41%

Bērna attīstības 
nosacījumi

38%

2.zīm. Studentu pētījumu virzieni. 
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5. Vērt ēšanas sistēma 

 

Sakarā ar to, ka studenti patstāvīgi strādā vairākus gadus pirmsskolas izglītības 

iestādēs, pedagoăiskā prakse tika vērtēta : 

• pamatojoties uz vadītāja un metodiėa sniegto atsauksmi par studenta pedagoăisko darbu.  

• atskaiti par pedagoăiskās prakses uzdevumu veikšanu.  

Pedagoăiskās prakses vērtējuma kritēriji, ko sniedza pirmsskolas iestādes vadītājs un 

metodiėis: 

• metodiskais darbs; 

• sadarbība ar bērniem, vecākiem, kolēăiem; 

• profesionālā atbilstība; 

• inovāciju apgūšana un izmantošana. 

Vērtēšana notiek pēc 3 līmeĦu sistēmas:  

• augsts; 

• vidējs; 

• zems. 

Šogad tika ieviests arī pašvērtējums pēc ieteiktajiem kritērijiem. Šīs programmas 

studentiem savas praktiskās darbības vērtējums ir Ĝoti atšėirīgs: vieni uzskata, ka strādā izcili 

(≈15%), vēl 25% domā, ka daudz jāmācās, atlikušajiem 60% pašvērtējums ir objektīvs.   

Studentu mācību darbības kontroli, novērtējumu un uzskaitījumu docētāji veic ar 

dazādu formu un metožu palīdzību. Kursa apguves beigās tiek organizēts  iegūto zināšanu 

pārbaudījums. Tas parasti ir ieskaites vai eksāmena formā. Šo pārbaudījumu īstenošanas 

metodes ir daudzveidīgas, piemēram: 

• eksāmens klasiskā formā. Šāda pārbaudījuma forma galvenokārt tiek izmantota I kursā 

studējot pedagoăijas un psiholoăijas priekšmetus. Tas sekmē studentu teorētisko zināšanu 

kvalitatīvāku pārbaudi un vājāk apgūto problēmu izzināšanu. 

• tests kā sekmju pārbaudes metode ir raksturīgs ar tādiem vērtēšanas kritērijiem kā 

objektivitāte un precizitāte. Tā izmantošana Ĝauj docētājam novērtēt cik daudz un kuras no 

kursā iegūtajām zināšanām studentam ir palikušas atmiĦā. 

• aptauja par konkrētu problēmu. Tas ir mērėtiecīgs, plānveidīgs zināšanu pārbaudes veids, 

kurā tiek ievērota individuālā pieeja, kas Ĝauj atklāt zināšanu līmeni un studentu viedokli 

par konkrēto problēmu; 

• rakstu darbs pieĜauj konkrētas problēmas sīku analīzi; 
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• grupu darbs, radošais darbs, patstāvīgais darbs studentus rosina rīkoties brīvi, radoši, radīt 

labvēlīgu atmosfēru un atklāj pašnoteikšanās iespējas; 

• pašnovērtēšana ir katras iepriekšminētās pārbaudījuma formas sastāvdaĜa, kura veicina 

prasīguma pret sevi, savstarpējo attiecību ar citiem, attieksmes pret sevi un citiem 

veidošanos.  

Šādas konkrēto zināšanu, prasmju un iemaĦu pārbaudes metodes attīsta paša studenta 

mācīšanās prasmju apguvi. 

 Augstākajās mācību iestādēs studentu zināšanu, prasmju un iemaĦu novērtēšanai 

ieviesta 10 punktu sistēma. SaskaĦā ar šīs sistēmas vērtējuma skaidrojumu tiek vērtēti arī 

Pirmsskolas izglītības pedagoga specialitātes studentu darba rezultāti. 

 

6. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un 
administrat īvais personāls 

 

2003./2004. m. g. programmā “Pirmsskolas izglītības pedagogs” studēja 314 studenti, 

akadēmiskais personāls, kas piedalījās programmas realizācijā 2003./2004. māc. gadā: 

PPF mācību spēki – 12 (65%), stundu pasniedzēji – 10 (35%).  

Kopā: 22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stundu 
pasniedzēji

45%

PPF 
akadēmiskais 

personāls
55%

3.zīm. PPF akadēmiskā personāla un stundu pasniedzēju īpatsvars 
programmas realizācijā. 



 

 

331

331

Profesori – 4 (18%): Dr. habil. paed., prof. I.Žogla, Dr. habil. paed., prof. Z.Čehlova, 
Dr. paed., prof. A.Krūze. 
Asoc. profesori – 3 (17%): Dr. psych., asoc. prof. I.KrūmiĦa, Dr. paed., asoc. prof. 
I.Ėestere, Dr. paed. asoc. prof. R.I.KaĦepēja, Dr. paed., doc. A.Lasmanis. 
Ar doktora grādu – 4 (19%): Dr. paed., doc. R.Andersone, Dr. biol., doc. I.Kraukle, 
Dr. paed., doc. D.Magazniece, Dr. paed., dr.  psych. M.PupiĦš. 
Ar maăistra grādu – 10 (46%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesoru un asoc. profesoru īpatsvars akadēmiskajā personālā – 36%. 
PPF docētāji strādā, galvenokārt, ar A daĜas studiju priekšmetiem, nodrošinot studiju 
akadēmiskās daĜas kvalitatīvu apgūšanu. Speciālo priekšmetu labākie docētāji tiek 
pieaicināti arī no citām augstskolām.  
PPF mācību spēku akadēmisko un zinātnisko kvalifikāciju nodrošina stažēšanās 

Eiropas universitātēs, regulāra piedalīšanās starptautiskajās konferencēs, darbs starptautiskos 

pētnieciskos projektos. 
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4. zīm. Akadēmiskā personāla salīdzinošā analīze 2003./2004. m. g. 

66%

34%

Akadēmiskais personāls, kas iesaistīts projektu realizācijā

Akadēmiskais personāls, kas nav iesaistīts projektu realizācijā

5. zīm. Akadēmiskā personāla iesaistīšanās projektu realizācijā. 
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7. Infrastrukt ūras nodrošinājums 

 
Studiju procesā studenti izmanto LU bibliotēkas, Latgales filiāles zinātniski 

pētniecisko bāzi, kā arī skolu, bērnudārzu un skolu valžu metodiskos centrus dzīves vietās. 

Studiju programmas vajadzībām LU Latgales filiāle īrē RTU Daugavpils Mācību zinātĦu 

centrā telpas un datorklasi, kurā studentiem ir pieejams Internets. Rīgā tiek izmantotas bijušās 

PPI telpas.  

Studijas finansē paši studenti, citas fiziskas vai juridiskas personas, kas sponsorē 
studijas. Studiju maksu aprēėina un apstiprina saskaĦā ar LU Senāta Noteikumiem. 
2001./2002. māc. g. studiju maksa bija 350 Ls, 2002./2003. māc. g. studiju maksa 375 
Ls, bet 2003./2004. m. g. – 420 Ls. 
Studiju norisi kontrolē LU Pedagoăijas studiju programmu padome, izpildi vada 
programmas direktors. Programmas zinātniski metodisko nodrošinājumu kontrolē PPF 
Pedagoăijas nodaĜa.  
Programmas izpildes laikā studentu tiesības un pienākumus reglamentē LU studijām 

saistošie dokumenti. LU pieĦemtajā kārtībā students var saĦemt akadēmisko atvaĜinājumu.  

 

8. Ārējie sakari 
 

Programmas "Pirmsskolas izglītības pedagogs" realizācijas gaitā pastāvīgi tiek uzturēti 

sakari ar darba devējiem: LR Izglītības un Zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības 

departamentu, pirmsskolas izglītības iestādēm Latvijas reăionos. Šo sadarbību veicina gan tas, 

ka visi studējošie ir pašreiz strādājošie pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoăi, gan arī 

pedagoăiskās prakses organizācijas nepieciešamība studiju procesā. 

 

9. Programmas attīstības uzdevumi 
 

  
1. Pirmā līmeĦa augstākās izglītības programmas realizācijas gaitā (četru studiju gadu laikā) 

ir radusies nepieciešamība turpināt pilnveidot šo programmu, tas ir, uz esošās programmas 

satura veidot programmas turpinājumu, kas Ĝautu šīs programmas beidzējiem turpināt 

studijas un iegūt otrā līmeĦa augstāko izglītību. ĥemot vērā pieprasījumu un balstoties uz 

esošas programmas realizēšanas pieredzi jauno programmu sagatavot akreditācijai līdz 

2004.gada 1.decembrim.   

2. Izmantojot pieaugošās informācijas tehnoloăiju iespējas, gatavot studiju apgādi ar e-

kursiem. 
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LATVIJAS UNIVERSIT ĀTE 
 

Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 
 

 
 

 

Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 
„Pirmsskolas izglītības pedagogs” kods 411411 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS 
  

 
 

Par 2004./2005.akadēmisko gadu 
 
 

 
Studiju programma akreditēta 
no 2002.gada aprīĜa līdz 2011.gada decembrim     

 
 

Studiju programmas direktore                                                     profesore Emīlija Černova 
 
 

ZiĦojumu sagatavoja: 
Prof. E. Černova 
____________________ 
                     (paraksts, datums) 

 
 
  

 
 

Apstiprināts: 
Pedagoăijas studiju programmas 
Padomes sēdē   
Protokola Nr.   
Padomes priekšsēdētājs  
                  
                                          
                                            (paraksts, datums) 
  

 

 

Iesniegts LU Akadēmiskajā departamentā:  2005.gada oktobrī 
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1. Pašnovērt ējumam:  

1) jāakcentē: izmaiĦas, jāiezīmē problēmas, attīstības iespējas, 
2) jāparāda stiprās un vājās puses to grūtību un iespēju kontekstā, kādās 

studiju programma darbojas, 
3) jārosina programmu direktorus un izpildītājus domāt par iespējām realizēt 

izmaiĦas un pilnveidot kvalitātes nodrošināšanas mehānismus, kā arī 
stratēăiskai plānošanai un attīstībai.  

4) Jārosina studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
apzināties, ka katrs no tiem ir atbildīgs par studiju  kvalitāti un par 
uzlabojumu ieviešanu.  

 

2. Pašnovērt ējuma ziĦojumam jāietver virkni kvantitat īvu datu (indikatoru) uz 
katra akadēmiskā gada 1.oktobri:  

1) Studējošo skaits;  
2) Mācībspēku raksturojums: 

       kopējais skaits, 
 ar doktora vai h. dokt. grādu, maăistra grādu, 

       profesoru īpatsvars akadēmiskajā personālā; 
3) Studentu skaits uz 1 akadēmisko personālu ; 
4) Starptautiskā mācībspēku apmaiĦa; 
5) Starptautiskā studentu apmaiĦa. 

 
 
KVANTITAT ĪVIE DATI 

2002./2003. 
akad.g. 

2003./2004. 
akad.g. 

2004./2005. 
akad.g. 

Studējošo skaits 189 223 221 
Mācībspēku raksturojums:    
• kopējais skaits 17 17 17 
• ar doktora vai h. dokt.grādu, 

maăistra grādu 
 

17 
 

17 
 

17 
• profesoru īpatsvars 

akadēmiskajā personālā 
 
5 

 
5 

 
5 

Studentu skaits uz 1 akadēmisko 
personālu 

 
11.1 

 
13.1 

 
13 

 
3. Pašnovērt ēšanās procesā jāiesaista atbilstošās nozares valsts vadošie     

profesori, Eirofakult ātes un  citi ārvalstu vieslektori. 
 
4. Pašnovērt ējuma ziĦojuma apjoms: 

 

• Pašnovērtējuma ziĦojumu maksimālais garums ir 10 lappuses, atskaitot  
      kvantitatīvo datu pielikumus vai cita veida pielikumus.  
 
• Iesniegt pašnovērtējumu pa akadēmisko studiju programmu grupām kopā 

(Bakalaura, Maăistra, Doktora studiju programmas) un profesionālo studiju 
programmām atsevišėi. 

 
 

6. Pedagoăijas maăistra studiju programmas pašnovērt ējuma strukt ūra: 
6.1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
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Pilnveidotās programmas mērėis ir nodrošināt studentiem: 
• orientēšanās mūsdienu pedagoăijā spēju veidošanos; 
• pirmsskolas izglītības pedagoga specialitātes nozīmes sabiedrībā apzināšanos; 
• pirmsskolas izglītības pedagoga kvalifikācijas iegūšanu, lai spētu mērėtiecīgi 

sekmēt bērna garīgo, fizisko un sociālo attīstību; 
 
 
6.2. Studiju programmas organizācija 
 
 

6.2.1.Kā izmainījusies studiju programmas struktūra (grādi un līmeĦi, formas) atbilstošajā 
pašnovērtēšanās periodā? 

 
Programmas saturs strukturēts atbilstoši pirmā līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības studiju prasībām. Programmas apguves rezultātā tiek piešėirta pirmsskolas izglītības 
pedagoga kvalifikācija. 
Studiju programmas apgūšanas laiks klātienē ir 2 gadi, neklātienē – 2,5 gadi. Studiju 
programmas apjoms – 80 KP. Programma sastāv no akadēmiskā un profesionālā bloka. Katrs 
bloks sastāv no A, B un C daĜām. Akadēmiskais bloks, kā arī profesionālā bloka A un B daĜas 
ir obligātas, C – izvēles kursi. Viens KP atbilst 40 akadēmiskajām stundām. Obligāto (A) daĜu 
veido 59 KP, tai skaitā pedagoăiskā prakse – 16 KP, obligātās izvēles (B) daĜa sastāda 21 KP. 
Prakses 16 KP vērtību nosaka studējošo praktiskā darbība pirmsskolas izglītības iestādē. 
Studenti izstrādā 1 kursa darbu (4 KP) un kvalifikācijas darbu (8 KP). Ir modulārā pieeja. 
     2005. gadā programma tika gatavota akreditācijai, sakarā ar tās piesaisti LU Latgales 
fili ālei. Tas rosināja pilnveidot un atjaunot studiju kursu saturu, papildināt literatūras 
sarakstus, vēlreiz izvērtēt mācību metožu pielietojumu un vērtējuma paĦēmienus. 
 
6.2.2.Līdzsvars starp obligātajiem un izvēles kursiem, teorētiskajiem un praktiskajiem 
kursiem, kursiem vienā disciplīnā un multidisciplinārajiem kursiem. Studiju plāna uzbūves 
atbilstība struktūrvienības mērėiem un uzdevumiem  

 
„Pirmsskolas izglītības pedagoga” profesionālā studiju programma atbilst IZM (20.03.2001 
Nr. 141) noteikumiem par 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu. 
Studiju plāns veidots pēc moduĜiem gan A, gan B daĜās: 
                          pedagoăijas un psiholoăijas modulis; 
                          speciālo priekšmetu modulis; 
                          prakse; 
                          pētnieciskā darbība. 
Tas Ĝauj profesionālās darbības teorētiskajām zināšanām pakārtot metodisko darbu. Tādējādi, 
studiju kursu apguvē ir ievērota secība, kas nostiprina saikni starp zināšanām un prasmēm. 
Studiju procesa apguvē tiek iekĜautas ne tikai klasiskās, bet arī mūsdienu inovatīvās 
(salīdzinājumi, kontrasti, lomu spēles, dialogu sesijas u.c.) darba metodes un formas. 
Neraugoties uz minētajām un citām sekmīgi pielietojamām darba formām, studiju process 
balstās uz studentu pētniecisko darbību, kurai pakārtota ir praktiski metodiskā darbība. Tas 
Ĝauj apgalvot, ka tāda studiju procesa ievirze nodrošina pedagogiem iegūto zināšanu, prasmju 
un iemaĦu reālu nozīmes apzināšanos, attīsta saskarsmes prasmes, veicina materiālu krāšanu 
darbam ar bērniem.  
Tā kā programmā studējošie ir praktizējoši skolotāji, viĦiem ir iespēja teorētiski pamatot savu 
vai savu kolēău pedagoăiskā darba pieredzi, vērtēt un pilnveidot savas izglītības iestādes 
pedagoăisko procesu. Tas arī atbilst LU PPF, LU LF mērėiem un uzdevumiem. 
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6.3. Studiju programmas praktiskā realizācija 
 
6.3.1.Izmantotās pasniegšanas metodes (piemēram, lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, 
patstāvīgās (individuālais darbs) un komandas (grupu darbs) studijas): apraksts, metožu 
izvēles pamatojums un analīze 

 
Studiju kursu aprakstos ir plānotas konkrētas mācību metodes gan klasiskās (apmēram 

50%), gan inovatīvās. To praktiskā realizācija ir atbilstoša mūsdienu prasībām. Piemēram, 
lekciju lasīšanai tiek pielietotas datoru tehnoloăijas, kodoskopi, videomateriāli, lekciju izdales 
materiāli. Praktiskajās nodarbībās izmanto aktīvas mācību formas: lietišėas spēles, lēmumu 
pieĦemšana mazās un lielās komandās (grupu darbs), lēmumu pieĦemšana patstāvīgi 
(individuālais darbs), problēmsituāciju risināšana un shematiska attīstīšana, diskusijas, testi, 
debates. Šādas darba formas pieĜauj studenta un mācību spēku sadarbības mērėu vienotības 
apzināšanos, ir iespēja analizēt katra studenta darbību, balstoties uz viĦu pieredzi, kad 
uzmanība tiek vērsta uz partneru mijiedarbību un mūsdienu bērna personības īpatnībām. Te ir 
iespēja kā studentam, tā arī docētājam pašnovērtēt un modelēt turpmāko studiju procesu.  
 

6.3.2.Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības un citu ar to saistīto aktivitāšu 
(piedalīšanās konferencēs, piedalīšanās zinātniskās darbības kolēău novērtējumos) ietekme uz 
studiju darbu 
 

Mācību spēku akadēmisko un zinātnisko kvalifikāciju nodrošina stažēšanās Eiropas 
universitātēs, regulāra piedalīšanās un vadīšana starptautisko konferenču, darbs starptautiskos 
projektos: projekts ENEMU (profesore R.I. KaĦepēja, profesore E. Černova, stundu 
pasniedzēja I. Boša) un Latvijas zinātnes padomes apstiprinātos grantu pētījumos 
„Pirmsskolas pedagoăija: teorija un prakse” (projekts Nr. 896 2005-2008. gadam, projekta 
vadītāja profesore E. Černova, izpildītāji prof. R.I. KaĦepēja, lektore I. Aizporiete), ekspertu 
darbs augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra novērtēšanas komisijā darbojas divi 
eksperti: E. Černova, I.R. KaĦepēja. 

Šīs aktivitātes Ĝauj gūt citu kolēău pieredzi un integrēt to realizējamajā studiju 
programmā, kā arī pilnvērtīgāk novērtēt savu darba pieredzi.  

 
6.3.3.Studentu iesaistīšana pētnieciskajos projektos – kursa, bakalaura, maăistra, doktora 
darbu izstrādāšanas procesā. 
 

Studentu kursa un kvalifikācijas darbu pētījumus vada programmā strādājošie lektori 
un pieredzējušākie skolotāji – praktiėi (L. Budaha, I. Aizporiete, I. LiepiĦa u.c.), kas 
vienlaicīgi ir arī LU doktoranti pirmsskolas pedagoăijā. Tā ir pozitīva pieredze pēctecības 
nodrošināšanā – doktorantu pētījumus vada pieredzējušākie fakultātes mācību spēki (profesori 
A. Krūze, I. Žogla, I. R. KaĦepēja, asoc. prof. R. Andersone, A. Lasmanis u.c.), savukārt 
doktoranti gūtās zināšanas reāli pielieto praksē, vadot studentu kvalifikācijas darbus.  
 
6.3.4. Mācību prasmes kursi studiju programmā (piem., kā konspektēt, kā iemācīties mācīties, 
kritiskā domāšana) 

 
Līdztekus tradicionālām metodēm un studiju darba organizācijas formām tiek 

izmantotas interaktīvās metodes (projekti, grupu darbs, diskusijas, situāciju analīze, 
modelēšana, lomu spēles, dialogu sērijas u.c.). Studiju procesā tiek pielietotas arī kreatīvas 
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darba formas, piemēram, pasaku izveide un pēc tam tās pielietošana dažādu studiju 
priekšmetu apguvē. Studiju procesā izmanto spēles un konkursus. 

LU Latgales filiālē RTU Daugavpils Mācību-zinātĦu centra telpās ir datorklase, kurā 
studentiem ir pieejams nepārtraukts INTERNETA pieslēgums. Studenti var izmantot datorus 
un 2 kseroksus. 

 
 

6.4. Vērt ēšanas sistēma 
 
6.4.1.Izmantotās novērtēšanas metodes apraksts, izvēles pamatojums un analīze  
 

Katra studiju kursa apguves kvalitāti vērtē pēc 10 ballu sistēmas, prasības kursu 
apguvei ir noteiktas katra studiju kursa aprakstā.  
 Līdztekus tradicionālajām pieejām vērtēšanai, studentu sasniegumu izvērtējums 
orientēts uz studiju procesa, zināšanu dinamikas noskaidrošanu semināros, grupu darbā, 
studentu patstāvīgā darbā, praksē. 
 

 
6.5.Studenti 
 
6.5.1.Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 
Viens no dominējošiem aspektiem studiju procesa pilnveidošanā ir mācību gada 

beigās studentiem piedāvātā iespēja novērtēt studiju kursu saturu, praktisko nozīmi, 
organizāciju, sadarbību ar mācību spēkiem un lūgums izteikt ieteikumus studiju procesa 
organizācijas pilnveidošanai un optimizēšanai. Aptaujas rezultāti tika izmantoti organizējot 
studiju procesu turpmāk. 
 
6.5.2.Studentu aptaujas (ietverot katra pasniedzēja un katra studiju kursa aptauju) , analīze, 
rezultāts 
 

Studentu aptaujas notiek katru gadu. Otrā kursa studenti rakstiskā veidā savu viedokli 
par studiju programmu, docētāku kvalifikāciju utt. pauž pēc valsts pārbaudījumu 
nokārtošanas. Pirmā kursa studentiem tiek organizētas diskusijas par studiju programmas 
realizēšanas iespēju pilnveidošanu. Studējošo aptaujas datu apkopojums liecina par 
programmas atbilstību mūsdienu prasībām un vienlaicīgi Ĝauj koriăēt studiju kursu saturu un 
organizācijas formas.  
 
6.5.3.Studentu atbalsta dienesti (padomdevēju, konsultāciju, individuālu nodarbību, 
nodarbošanās ar nesekmīgajiem) 
 

Oficiāli studentu atbalsta dienesti nav nodibināti. Konsultācijas, individuālais darbs un 
citāda veida atbalsts tiek sniegts ikdienā.  
 
6.5.4.Absolventu aptaujas, nodarbinātības rezultāti un darba devēju apmierinātību ar 
beidzējiem  

 
Ar darba devējiem ir nodibināti cieši sakari, kuri pastāv un reāli darbojas ikdienā. Jo 

praktiski no visiem Republikas novadiem ir minētās programmas absolventi. Tas nodrošina 
atgriezenisko saiti starp darba devēju un augstskolu.  
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6.6.Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls   

 
6.6.5.Pamatdarbā personāla īpatsvars struktūrvienības uzticēto uzdevumu izpildei  
 
Pamatdarbā programmas „Pirmsskolas izglītības pedagogs” realizēšanā 13 mācību 
priekšmetus docē LU akadēmiskais personāls, 7 mācību priekšmetus docē citu augstskolu 
mācību spēki. 
 
6.6.6.Personāla atlases, atjaunošanas, attīstības  politika  
 

Studiju programmas izstrādi, attīstīšanu un realizāciju veic Latvijas Universitātes 
Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes Pedagoăijas nodaĜa. Pašlaik mācās 334 studenti.  
 Izpildē piedalās PPF docētāji, kuri strādā ar A daĜas studiju priekšmetiem. Speciālo 
priekšmetu docētāji, galvenokārt, ir praktizējoši pirmsskolas izglītības iestāžu metodiėi 
(I.Aizporiete), vadītāji (I.Budaha, J.Kazakova), kas ir arī LU PPF doktorantes. Tas sekmē 
atgriezenisko saikni starp teoriju un praksi un nodrošina paaudžu maiĦu.  
 
6.6.7.Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti 

 
Programmas realizēšanā kā jau minējām ir iesaistīti doktoranti, dažkārt tiek pieaicināti 
citu augstskolu docētāji A.Vorobjovs, I.Ostrovska, V.Raščevskis (DU), I.LiepiĦa, 
I.Laizāne (RA). Tas sekmē pieredzes apmaiĦu un stiprina sadarbību starp 
augstskolām.  
 
 

6.7. Finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 
 
6.7.2.Vai materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums ir organizēti tādā veidā, kas 
palīdz studentiem tos izmantot (piemēram, pieejamība, izziĦas un informācijas avoti, 
tehniskais nodrošinājums)? 
 

Studijas notiek RTU Daugavpils Mācību-zinātĦu centra telpās (Latgales filiāle)  
LU Latgales filiāles studentiem Latgales Centrālajā bibliotēkā studiju vajadzībām ir 

pieejams un izmantojams: iespieddarbu fizisko vienību krājumi (kopumā 134826 eks.) un 
elektronisko datu bāzes. No tām pedagoăijā ir pieejami 1235 eks., bet psiholoăijā – 972 eks. 
Latgales Centrālā bibliotēka ir datorizēta un iekĜāvušies vienotā valsts bibliotēku informācijas 
tīklā.  

Rīgā studijas notiek RaiĦa bulvārī 19. Tas apgrūtina studentu pieeju materiāli tehniskai 
bāzei, jo tā atrodas PPF. Savukārt tur ir apgrūtināts šis programmas nodrošinājums ar telpām.  
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LATVIJAS UNIVERSIT ĀTE 
 

Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 
 

 
 

 

Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 
„Pirmsskolas izglītības pedagogs” kods 411411 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS 
  

 
 

Par 2005./2006.akadēmisko gadu 
 
 

 
Studiju programma akreditēta 
no 2002.gada aprīĜa līdz 2011.gada decembrim     

 
 

Studiju programmas direktore                                                     profesore Emīlija Černova 
 
 

ZiĦojumu sagatavoja: 
Prof. E. Černova 
____________________ 
                     (paraksts, datums) 

 
 
  

 
 

Apstiprināts: 
Pedagoăijas studiju programmas 
Padomes sēdē   
Protokola Nr.  22 
Padomes priekšsēdētājs Jānis Mencis 
                  
                                         18.10.2006 
                                            (paraksts, datums) 
  

 

 

Iesniegts LU Akadēmiskajā departamentā:  2006.gada oktobrī 
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5. Pašnovērt ējumam:  

1) jāakcentē: izmaiĦas, jāiezīmē problēmas, attīstības iespējas, 
2) jāparāda stiprās un vājās puses to grūtību un iespēju kontekstā, kādās 

studiju programma darbojas, 
3) jārosina programmu direktorus un izpildītājus domāt par iespējām realizēt 

izmaiĦas un pilnveidot kvalitātes nodrošināšanas mehānismus, kā arī 
stratēăiskai plānošanai un attīstībai.  

4) Jārosina studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 
apzināties, ka katrs no tiem ir atbildīgs par studiju  kvalitāti un par 
uzlabojumu ieviešanu.  

 

6. Pašnovērt ējuma ziĦojumam jāietver virkni kvantitat īvu datu (indikatoru) uz 
katra akadēmiskā gada 1.oktobri:  

1) Studējošo skaits;  
2) Mācībspēku raksturojums: 

       kopējais skaits, 
 ar doktora vai h. dokt. grādu, maăistra grādu, 

       profesoru īpatsvars akadēmiskajā personālā; 
3) Studentu skaits uz 1 akadēmisko personālu ; 
4) Starptautiskā mācībspēku apmaiĦa; 
5) Starptautiskā studentu apmaiĦa. 

 
 
KVANTITAT ĪVIE DATI 

2002./2003. 
akad.g. 

2003./2004. 
akad.g. 

2004./2005. 
akad.g. 

2005./2006. 
akad.g. 

Studējošo skaits 189 223 221 197 
Mācībspēku raksturojums:      
• kopējais skaits 17 17 17 17 
• ar doktora vai h. dokt.grādu, 

maăistra grādu 
 

17 
 

17 
 

17 
 

17 
• profesoru īpatsvars 

akadēmiskajā personālā 
 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

Studentu skaits uz 1 akadēmisko 
personālu 

 
11.1 

 
13.1 

 
13 

 
11.6 

Starptautiskā mācībspēku 
apmaiĦa 

 
 

   

Starptautiskā studentu apmaiĦa     
 
7. Pašnovērtēšanās procesā jāiesaista atbilstošās nozares valsts vadošie     profesori, 

Eirofakultātes un  citi ārvalstu vieslektori. 
 
8. Pašnovērtējuma ziĦojuma apjoms: 

 

• Pašnovērtējuma ziĦojumu maksimālais garums ir 10 lappuses, atskaitot  
      kvantitatīvo datu pielikumus vai cita veida pielikumus.  
 
• Iesniegt pašnovērtējumu pa akadēmisko studiju programmu grupām kopā 

(Bakalaura, Maăistra, Doktora studiju programmas) un profesionālo studiju 
programmām atsevišėi. 

 
 

6. Pedagoăijas maăistra studiju programmas pašnovērtējuma struktūra: 
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6.1. Studiju programmas mērėi un uzdevumi 
 
 
Pilnveidotās programmas mērėis ir nodrošināt studentiem: 
• orientēšanās mūsdienu pedagoăijā spēju veidošanos; 
• pirmsskolas izglītības pedagoga specialitātes nozīmes sabiedrībā apzināšanos; 
• pirmsskolas izglītības pedagoga kvalifikācijas iegūšanu, lai spētu mērėtiecīgi 

sekmēt bērna garīgo, fizisko un sociālo attīstību; 
 
 
6.2. Studiju programmas organizācija 
 
 

6.2.1.Kā izmainījusies studiju programmas struktūra (grādi un līmeĦi, formas) atbilstošajā 
pašnovērtēšanās periodā? 

 
Programmas saturs strukturēts atbilstoši pirmā līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības studiju prasībām. Programmas apguves rezultātā tiek piešėirta pirmsskolas izglītības 
pedagoga kvalifikācija. 
Studiju programmas apgūšanas laiks klātienē ir 2 gadi, neklātienē – 2,5 gadi. Studiju 
programmas apjoms – 80 KP. Programma sastāv no akadēmiskā un profesionālā bloka. Katrs 
bloks sastāv no A, B un C daĜām. Akadēmiskais bloks, kā arī profesionālā bloka A un B daĜas 
ir obligātas, C – izvēles kursi. Viens KP atbilst 40 akadēmiskajām stundām. Obligāto (A) daĜu 
veido 59 KP, tai skaitā pedagoăiskā prakse – 16 KP, obligātās izvēles (B) daĜa sastāda 21 KP. 
Prakses 16 KP vērtību nosaka studējošo praktiskā darbība pirmsskolas izglītības iestādē. 
Studenti izstrādā 1 kursa darbu (4 KP) un kvalifikācijas darbu (8 KP). Ir modulārā pieeja. 
     2005. gadā programma tika gatavota akreditācijai, sakarā ar tās piesaisti LU Latgales 
fili ālei. Tas rosināja pilnveidot un atjaunot studiju kursu saturu, papildināt literatūras 
sarakstus, vēlreiz izvērtēt mācību metožu pielietojumu un vērtējuma paĦēmienus. 
 
6.2.2.Līdzsvars starp obligātajiem un izvēles kursiem, teorētiskajiem un praktiskajiem 
kursiem, kursiem vienā disciplīnā un multidisciplinārajiem kursiem. Studiju plāna uzbūves 
atbilstība struktūrvienības mērėiem un uzdevumiem  

 
„Pirmsskolas izglītības pedagoga” profesionālā studiju programma atbilst IZM (20.03.2001 
Nr. 141) noteikumiem par 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu. 
Studiju plāns veidots pēc moduĜiem gan A, gan B daĜās: 
                          pedagoăijas un psiholoăijas modulis; 
                          speciālo priekšmetu modulis; 
                          prakse; 
                          pētnieciskā darbība. 
Tas Ĝauj profesionālās darbības teorētiskajām zināšanām pakārtot metodisko darbu. Tādējādi, 
studiju kursu apguvē ir ievērota secība, kas nostiprina saikni starp zināšanām un prasmēm. 
Studiju procesa apguvē tiek iekĜautas ne tikai klasiskās, bet arī mūsdienu inovatīvās 
(salīdzinājumi, kontrasti, lomu spēles, dialogu sesijas u.c.) darba metodes un formas. 
Neraugoties uz minētajām un citām sekmīgi pielietojamām darba formām, studiju process 
balstās uz studentu pētniecisko darbību, kurai pakārtota ir praktiski metodiskā darbība. Tas 
Ĝauj apgalvot, ka tāda studiju procesa ievirze nodrošina pedagogiem iegūto zināšanu, prasmju 
un iemaĦu reālu nozīmes apzināšanos, attīsta saskarsmes prasmes, veicina materiālu krāšanu 
darbam ar bērniem.  
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Tā kā programmā studējošie ir praktizējoši skolotāji, viĦiem ir iespēja teorētiski pamatot savu 
vai savu kolēău pedagoăiskā darba pieredzi, vērtēt un pilnveidot savas izglītības iestādes 
pedagoăisko procesu. Tas arī atbilst LU PPF, LU LF mērėiem un uzdevumiem. 

 
 
 
 

6.3. Studiju programmas praktiskā realizācija 
 
6.3.1.Izmantotās pasniegšanas metodes (piemēram, lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, 
patstāvīgās (individuālais darbs) un komandas (grupu darbs) studijas): apraksts, metožu 
izvēles pamatojums un analīze 

 
Studiju kursu aprakstos ir plānotas konkrētas mācību metodes gan klasiskās (apmēram 

50%), gan inovatīvās. To praktiskā realizācija ir atbilstoša mūsdienu prasībām. Piemēram, 
lekciju lasīšanai tiek pielietotas datoru tehnoloăijas, kodoskopi, videomateriāli, lekciju izdales 
materiāli. Praktiskajās nodarbībās izmanto aktīvas mācību formas: lietišėas spēles, lēmumu 
pieĦemšana mazās un lielās komandās (grupu darbs), lēmumu pieĦemšana patstāvīgi 
(individuālais darbs), problēmsituāciju risināšana un shematiska attīstīšana, diskusijas, testi, 
debates. Šādas darba formas pieĜauj studenta un mācību spēku sadarbības mērėu vienotības 
apzināšanos, ir iespēja analizēt katra studenta darbību, balstoties uz viĦu pieredzi, kad 
uzmanība tiek vērsta uz partneru mijiedarbību un mūsdienu bērna personības īpatnībām. Te ir 
iespēja kā studentam, tā arī docētājam pašnovērtēt un modelēt turpmāko studiju procesu.  
 

6.3.2.Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības un citu ar to saistīto aktivitāšu 
(piedalīšanās konferencēs, piedalīšanās zinātniskās darbības kolēău novērtējumos) ietekme uz 
studiju darbu 
 

Mācību spēku akadēmisko un zinātnisko kvalifikāciju nodrošina stažēšanās Eiropas 
universitātēs, regulāra piedalīšanās un vadīšana starptautisko konferenču, darbs starptautiskos 
projektos: projekts ENEMU (profesore R.I. KaĦepēja, profesore E. Černova, stundu 
pasniedzēja I. Boša) un Latvijas zinātnes padomes apstiprinātos grantu pētījumos 
„Pirmsskolas pedagoăija: teorija un prakse” (projekts Nr. 896 2005-2008. gadam, projekta 
vadītāja profesore E. Černova, izpildītāji prof. R.I. KaĦepēja, lektore I. Aizporiete), ekspertu 
darbs augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra novērtēšanas komisijā darbojas divi 
eksperti: E. Černova, I.R. KaĦepēja. 

Šīs aktivitātes Ĝauj gūt citu kolēău pieredzi un integrēt to realizējamajā studiju 
programmā, kā arī pilnvērtīgāk novērtēt savu darba pieredzi.  

 
6.3.3.Studentu iesaistīšana pētnieciskajos projektos – kursa, bakalaura, maăistra, doktora 
darbu izstrādāšanas procesā. 
 

Studentu kursa un kvalifikācijas darbu pētījumus vada programmā strādājošie lektori 
un pieredzējušākie skolotāji – praktiėi (L. Budaha, I. Aizporiete, I. LiepiĦa u.c.), kas 
vienlaicīgi ir arī LU doktoranti pirmsskolas pedagoăijā. Tā ir pozitīva pieredze pēctecības 
nodrošināšanā – doktorantu pētījumus vada pieredzējušākie fakultātes mācību spēki (profesori 
A. Krūze, I. Žogla, I. R. KaĦepēja, asoc. prof. R. Andersone, A. Lasmanis u.c.), savukārt 
doktoranti gūtās zināšanas reāli pielieto praksē, vadot studentu kvalifikācijas darbus.  
 
6.3.4. Mācību prasmes kursi studiju programmā (piem., kā konspektēt, kā iemācīties mācīties, 
kritiskā domāšana) 
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Līdztekus tradicionālām metodēm un studiju darba organizācijas formām tiek 

izmantotas interaktīvās metodes (projekti, grupu darbs, diskusijas, situāciju analīze, 
modelēšana, lomu spēles, dialogu sērijas u.c.). Studiju procesā tiek pielietotas arī kreatīvas 
darba formas, piemēram, pasaku izveide un pēc tam tās pielietošana dažādu studiju 
priekšmetu apguvē. Studiju procesā izmanto spēles un konkursus. 

LU Latgales filiālē RTU Daugavpils Mācību-zinātĦu centra telpās ir datorklase, kurā 
studentiem ir pieejams nepārtraukts INTERNETA pieslēgums. Studenti var izmantot datorus 
un 2 kseroksus. 

 
 

6.4. Vērtēšanas sistēma 
 
6.4.1.Izmantotās novērtēšanas metodes apraksts, izvēles pamatojums un analīze  
 

Katra studiju kursa apguves kvalitāti vērtē pēc 10 ballu sistēmas, prasības kursu 
apguvei ir noteiktas katra studiju kursa aprakstā.  
 Līdztekus tradicionālajām pieejām vērtēšanai, studentu sasniegumu izvērtējums 
orientēts uz studiju procesa, zināšanu dinamikas noskaidrošanu semināros, grupu darbā, 
studentu patstāvīgā darbā, praksē. 
 

 
6.5.Studenti 
 
6.5.1.Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

 
Viens no dominējošiem aspektiem studiju procesa pilnveidošanā ir mācību gada 

beigās studentiem piedāvātā iespēja novērtēt studiju kursu saturu, praktisko nozīmi, 
organizāciju, sadarbību ar mācību spēkiem un lūgums izteikt ieteikumus studiju procesa 
organizācijas pilnveidošanai un optimizēšanai. Aptaujas rezultāti tika izmantoti organizējot 
studiju procesu turpmāk. 
 
6.5.2.Studentu aptaujas (ietverot katra pasniedzēja un katra studiju kursa aptauju) , analīze, 
rezultāts 
 

Studentu aptaujas notiek katru gadu. Otrā kursa studenti rakstiskā veidā savu viedokli 
par studiju programmu, docētāku kvalifikāciju utt. pauž pēc valsts pārbaudījumu 
nokārtošanas. Pirmā kursa studentiem tiek organizētas diskusijas par studiju programmas 
realizēšanas iespēju pilnveidošanu. Studējošo aptaujas datu apkopojums liecina par 
programmas atbilstību mūsdienu prasībām un vienlaicīgi Ĝauj koriăēt studiju kursu saturu un 
organizācijas formas.  
 
6.5.3.Studentu atbalsta dienesti (padomdevēju, konsultāciju, individuālu nodarbību, 
nodarbošanās ar nesekmīgajiem) 
 

Oficiāli studentu atbalsta dienesti nav nodibināti. Konsultācijas, individuālais darbs un 
citāda veida atbalsts tiek sniegts ikdienā.  
 
6.5.4.Absolventu aptaujas, nodarbinātības rezultāti un darba devēju apmierinātību ar 
beidzējiem  
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Ar darba devējiem ir nodibināti cieši sakari, kuri pastāv un reāli darbojas ikdienā. Jo 
praktiski no visiem Republikas novadiem ir minētās programmas absolventi. Tas nodrošina 
atgriezenisko saiti starp darba devēju un augstskolu.  

 
 

6.6.Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls   
 

6.6.5.Pamatdarbā personāla īpatsvars struktūrvienības uzticēto uzdevumu izpildei  
 

Kursa 
nosaukums 

Vārds, 
Uzvārds 

Amats Grāds Pama
tdarb
ā LU 

Blak
usda
rbā 

Darbavieta 

I.Žogla profesore Dr.habil.paed. X   Vispārīgā 
pedagoăija E.Černova profesore Dr.paed. X   

E.Černova profesore Dr.paed. X   

I.Šūmane asistente Mag.paed. X   

Pirmsskolas un 
sākumsskolas 
pedagoăija 

L.ĀboltiĦa asistente Mag.paed. X   

I.Ėestere asoc.profesore Dr.paed. X   
T.Kurilova docente Dr.paed. X   

Pedagoăijas 
vēsture 

D.Nīmante asistente Mag.paed. X   

Z.Rubene docente Dr.paed. X   Audzināšanas 
teorija un 
metodika 

E.Černova profesore Dr.paed. X   

 
Z Čehlova 

 
profesore 

 
Dr.habil.paed. 

 
X 

  Zinātniski 
pētnieciskās 
metodes 
pedagoăijā 

A.Lasmanis asoc.profesors Dr.paed. X   

A.Vorobjovs  Dr.habil.paed., 
Dr.habil.psych 

 X Daugavpils 
Universitāte - 

profesors 
V.Raščevskis  Mag.psych.  X Daugavpils 

Universitāte - 
lektors 

Vispārīgā 
psiholoăija 

V.OzoloĦš docents Mag.psych. X   
I.KrūmiĦa asoc.profesore Dr.psyh. X   Attīstības 

psiholoăija I.Pišinska  Mag.psych.  X Starptautiskā 
praktiskās 

psiholoăijas 
augstskola – 
lektore (LU 
doktorante) 

I.Pišinska  Mag.psych.  X Starptautiskā 
praktiskās 
psiholoăijas 
augstskola – 
lektore (LU 
doktorante) 

Sociāli 
pedagoăiskā 
psiholoăija 

Ā.Karpova profesore Dr.habil.psych. X   

Dzimtās R.I.KaĦepēja asoc.profesore Dr.paed. X   
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valodas kultūra 
un mācīšanas 
metodika 

A.VasiĜenoka lektore Mag.paed. X   

R.I.KaĦepēja asoc.profesore Dr.paed. X   Dzimtās 
valodas kultūras 
pamati 

A.VasiĜenoka lektore Mag.paed. X   

Matemātisko 
priekšstatu 
veidošana  

R.Andersone docente Dr.paed X   

Mūzikas 
audzināšanas 
metodika 

L.Lasmane  Mag.paed.  X Mūzikas 
akadēmija - 
docente 

I.Boša  Mag.paed.  X „Dobeles sveces”, 
„L īvānu stikls”,  
māksliniece-
noformētāja 

Mākslas 
pedagoăija un 
tēlotājmākslas 
pamati 

V.Ėikuts  Mag.paed  X Brīvais 
mākslinieks  
(LU doktorants) 

Personības 
psiholoăija 

Ā.Karpova profesore Dr.habil.psych X   

A.Vorobjovs profesors Dr.habil.paed., 
Dr.habil.psych 

 X Daugavpils 
Universitāte - 
profesors 

Psiholoăijas 
vēsture 

Ā.Karpova profesore Dr.habil.psych X   
Saskarsmes 
psiholoăija 

V.Raščevskis  Mag.psych.  X Daugavpils 
Universitāte - 
lektors 

Filozofijas 
pamati 

I.Ostrovska  Mag.paed.  X Daugavpils 
Universitāte - 
lektore 

Estētika un 
ētika 

Z.Rubene docente Dr.paed. X   

T.Judajeva  Mag.paed.  X Daugavpils 5. 
vidusskola - 
skolotāja 

Z.SeĦkova  Mag.paed.  X Daugavpils 5. 
vidusskola - 
skolotāja 

Praktiskā 
svešvaloda 

V.Raščevskis  Mag.psych.  X Daugavpils 
Universitāte - 
lektors 

A.Krūze profesore Dr.paed. X   Pedagoăiskā 
doma Latvijā un 
tautas 
pedagoăija 

T.Kurilova docente Dr.paed. X   

Sadarbības 
pedagoăija 

E.Černova profesore Dr.paed. X   

Svētki 
bērnudārzā 

L.Līdaka  Mad.paed.  X Daugavpils 
Universitāte - 
lektore 

Bērnudārza L.Līdaka  Mad.paed.  X Daugavpils 
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vadība Universitāte - 
lektore 

I.Kraukle docente Dr.biol. X   
I.Laizāne  Mag.paed.  X Rēzeknes 

Augstskola - 
lektore 

Bērnu 
anatomija un 
fizioloăija 

M Ivanovs lektors   X Latvijas Valsts 
tiesu medicīnas 
ekspertīzes centrs 
– eksperts tiesu 
medicīnas 
specialitātē 

I.Kraukle docente Dr.biol. X   Pirmsskolas 
vecuma bērnu 
pediatrija un 
higiēna  

I.Laizāne  Mag.paed.  X Rēzeknes 
Augstskola - 
lektore 

RotaĜu un spēĜu 
organizācija 

I.Supe  Mag.paed.  X Rēzeknes 
Augstskola – 
lektore (LU 
doktorante) 

I.Aizporiete  Mag.paed.  X Jēkabpils 
pirmsskolas 
izglītības iestāde 
– metodiėe (LU 
doktorante) 

Rokdarbu 
teorija un 
metodika 

A.Šteinberga asistente Mag.paed. X   
Fiziskās 
audzināšanas 
teorija un 
metodika 

 
R.Saušs 

  
Mag.paed. 

  
X 

 
LU doktorants 

Didaktika I.Žogla profesore Dr.habil.paed. X   
Speciālā 
pedagoăija 

A.Baumane  Mag.paed.,  X Ogres 
logopēdiskā 
vidusskola 

Ăimenes 
pedagoăija 

M.Dirba docente Mag.paed., X   

Pedagoăiskā 
procesa tiesiskie 
pamati 

 
R.I.KaĦepēja 

 
asoc.profesore 

 
Dr.paed. 

 
X 

  

Z.SeĦkova  Mag.paed.,  X Daugavpils 5. 
vidusskola - 
skolotāja 

Svešvalodas 
agras apgūšanas 
metodika 

T.Judajeva  Mag.paed.,  X Daugavpils 5. 
vidusskola - 
skolotāja 

Modernās 
informācijas un 
komunikāciju 
tehnoloăijas 
pirmsskolas 
pedagoăijā 

A.Lasmanis asoc.profesors Dr.paed. X   
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R.I.KaĦepēja asoc.profesore Dr.paed. X   Bērnu literatūra 
A.VasiĜenoka lektore Mag.paed. X   

Pirmsskolas 
didaktika 

E.Černova profesore Dr.paed. X   

Pirmsskolas un 
sākumskolas 
pedagoăiskā 
procesa 
pēctecība 

E.Černova profesore Dr.paed. X   

R.I.KaĦepēja asoc.profesore Dr.paed. X   Pirmsskolas 
Eiropas 
savienībā 

E.Černova profesore Dr.paed. X   

Personības 
attīstības un 
socializācijas 
mijsakarība 
psiholoăijā 

 
 
Ā.Karpova 

 
 
profesore 

 
 
Dr.habil.psych 

 
 

X 

  

Datu ieguve, 
apstrāde un 
analīze 
pirmsskolas 
pedagoăijas 
pētījumos 

A.Lasmanis asoc.profesors Dr.paed. X   

Pirmsskolas 
izglītības 
ekonomiskā 
vide 

I.Ostrovska  Mag.paed.  X Daugavpils 
Universitāte - 
lektore 

Izglītības 
socioloăija 

I.Ostrovska  Mag.paed.  X Daugavpils 
Universitāte - 
lektore 

Bērna 
sagatavošana 
skolai 

R.I.KaĦepēja asoc.profesore Dr.paed. X   

Bērna runas 
diagnosticēšana 
un attīstība 

R.I.KaĦepēja asoc.profesore Dr.paed. X   

Sociālo prasmju 
apguve 

R.Andersone asoc.profesore Dr.paed., X   

L.Rutka asoc.profesore Dr.psych., X   
I.Kraukle docente Dr.biol., X   

 
Bērna attīstība 

Z.Čehlova profesore Dr.habil.paed. X   
 
6.6.6.Personāla atlases, atjaunošanas, attīstības  politika  
 

Studiju programmas izstrādi, attīstīšanu un realizāciju veic Latvijas Universitātes 
Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes Pedagoăijas nodaĜa. Pašlaik mācās 334 studenti.  
 Izpildē piedalās PPF docētāji, kuri strādā ar A daĜas studiju priekšmetiem. Speciālo 
priekšmetu docētāji, galvenokārt, ir praktizējoši pirmsskolas izglītības iestāžu metodiėi 
(I.Aizporiete), vadītāji (I.Budaha, J.Kazakova), kas ir arī LU PPF doktorantes. Tas sekmē 
atgriezenisko saikni starp teoriju un praksi un nodrošina paaudžu maiĦu.  
 
6.6.7.Konkrētas ar personālu saistītas problēmas, kas ietekmē programmas kvalitāti 
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Programmas realizēšanā kā jau minējām ir iesaistīti doktoranti, dažkārt tiek pieaicināti 
citu augstskolu docētāji A.Vorobjovs, I.Ostrovska, V.Raščevskis (DU), I.LiepiĦa, 
I.Laizāne (RA). Tas sekmē pieredzes apmaiĦu un stiprina sadarbību starp 
augstskolām.  
 
 

6.7. Finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 
 
6.7.2.Vai materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums ir organizēti tādā veidā, kas 
palīdz studentiem tos izmantot (piemēram, pieejamība, izziĦas un informācijas avoti, 
tehniskais nodrošinājums)? 
 

Studijas notiek RTU Daugavpils Mācību-zinātĦu centra telpās (Latgales filiāle)  
LU Latgales filiāles studentiem Latgales Centrālajā bibliotēkā studiju vajadzībām ir 

pieejams un izmantojams: iespieddarbu fizisko vienību krājumi (kopumā 134826 eks.) un 
elektronisko datu bāzes. No tām pedagoăijā ir pieejami 1235 eks., bet psiholoăijā – 972 eks. 
Latgales Centrālā bibliotēka ir datorizēta un iekĜāvušies vienotā valsts bibliotēku informācijas 
tīklā.  

Rīgā studijas notiek RaiĦa bulvārī 19. Tas apgrūtina studentu pieeju materiāli tehniskai 
bāzei, jo tā atrodas PPF. Savukārt tur ir apgrūtināts šis programmas nodrošinājums ar telpām.  
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LATVIJAS UNIVERSIT ĀTE 
 

Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 
 

 
 

 

Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas 
„Pirmsskolas izglītības pedagogs” kods 411411 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZI ĥOJUMS 
  

 
 

Par 2006./2007.akadēmisko gadu 
 
 

 
Studiju programma akreditēta 
no 2002.gada aprīĜa līdz 2008.gada decembrim     

 
 

Studiju programmas direktore                                                     profesore Emīlija Černova 
 
 

ZiĦojumu sagatavoja: 
Prof. E. Černova 
____________05.02.2008 
                     (paraksts, datums) 

 
 
  

 
 

Apstiprināts: 
Pedagoăijas studiju programmas 
Padomes sēdē   
Protokola Nr.  32 
Padomes priekšsēdētājs Jānis Mencis 
                  
                 ____________05.02.2008 
                                            (paraksts, datums)  

 
  

 

Iesniegts LU Akadēmiskajā departamentā:  2007.gada decembrī 
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1. Vispārējas ziĦas par programmu 

 
Pilnveidotās programmas mērėis ir nodrošināt studentiem: 

• orientēšanās mūsdienu pedagoăijā spēju veidošanos; 

• pirmsskolas izglītības pedagoga specialitātes nozīmes sabiedrībā apzināšanos; 

• pirmsskolas izglītības pedagoga kvalifikācijas iegūšanu, lai spētu mērėtiecīgi 

sekmēt bērna garīgo, fizisko un sociālo attīstību. 

 

2. Studiju programmas organizēšana, saturs un praktiskā realizēšana 

2.1.1. IzmaiĦas studiju programmas saturā un praktiskajā realizācijā 

„Pirmsskolas izglītības pedagoga” profesionālā studiju programma atbilst IZM (20.03.2001 

Nr. 141) noteikumiem par 1. līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu, 

Augstskolu likumu, LU Satversmes prasībām. Programma akreditēta līdz 2008. gada 31. 

decembrim – akreditācijas komisijas lēmums 2002. gada 3. aprīlis Nr.542. Licences termiĦš 

līdz 16.12.2010 – licences Nr.04047-40 2004. gada 16. decembris. Sakarā ar studiju 

programmas „Pirmsskolas izglītības pedagogs” piesaisti LU Latgales filiālei 2004. gadā arī 

tika veiktas programmas pamatizmaiĦas. TādēĜ studiju programmas struktūra un mērėi 

pašnovērtēšanas posmā (2006./2007. mācību gads) nav mainījušies. 

 

2.1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, 

priekšlikumi to pilnveidei. 

Programmas saturs strukturēts atbilstoši pirmā līmeĦa profesionālās augstākās 

izglītības studiju prasībām. Programmas apguves rezultātā tiek piešėirta pirmsskolas izglītības 

pedagoga kvalifikācija. 

Studiju programmas apgūšanas laiks nepilna laika klātienē – 2,5 gadi. Studiju 

programmas apjoms – 80 KP. Programma sastāv no akadēmiskā un profesionālā bloka. Katrs 

bloks sastāv no A, B un C daĜām. Akadēmiskais bloks, kā arī profesionālā bloka A un B daĜas 

ir obligātas, C – izvēles kursi. Viens KP atbilst 40 akadēmiskajām stundām. Obligāto (A) daĜu 

veido 59 KP, tai skaitā pedagoăiskā prakse – 16 KP, obligātās izvēles (B) daĜa sastāda 21 KP. 

Prakses 16 KP vērtību nosaka studējošo praktiskā darbība pirmsskolas izglītības iestādē. 

Studenti izstrādā 1 kursa darbu (4 KP) un kvalifikācijas darbu (8 KP). Ir modulārā pieeja. 

Studiju plāns veidots pēc moduĜiem gan A, gan B daĜās: 

                          pedagoăijas un psiholoăijas modulis; 

                          speciālo priekšmetu modulis; 

                          prakse; 
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                          pētnieciskā darbība. 

Tas Ĝauj profesionālās darbības teorētiskajām zināšanām pakārtot metodisko darbu. Tādējādi, 

studiju kursu apguvē ir ievērota secība, kas nostiprina saikni starp zināšanām un prasmēm. 

Studiju procesa apguvē tiek iekĜautas ne tikai klasiskās, bet arī mūsdienu inovatīvās 

(salīdzinājumi, kontrasti, lomu spēles, dialogu sesijas u.c.) darba metodes un formas. 

Neraugoties uz minētajām un citām sekmīgi pielietojamām darba formām, studiju process 

balstās uz studentu pētniecisko darbību, kurai pakārtota ir praktiski metodiskā darbība. Tas 

Ĝauj apgalvot, ka tāda studiju procesa ievirze nodrošina pedagogiem iegūto zināšanu, prasmju 

un iemaĦu reālu nozīmes apzināšanos, attīsta saskarsmes prasmes, veicina materiālu krāšanu 

darbam ar bērniem.  

Tā kā programmā studējošie ir praktizējoši skolotāji, viĦiem ir iespēja teorētiski 

pamatot savu vai savu kolēău pedagoăiskā darba pieredzi, vērtēt un pilnveidot savas izglītības 

iestādes pedagoăisko procesu. Tas arī atbilst LU PPF, LU LF mērėiem un uzdevumiem. 

Studiju kursu aprakstos ir plānotas konkrētas mācību metodes gan klasiskās (apmēram 

50%), gan inovatīvās. To praktiskā realizācija ir atbilstoša mūsdienu prasībām. Piemēram, 

lekciju lasīšanai tiek pielietotas datoru tehnoloăijas, kodoskopi, videomateriāli, lekciju izdales 

materiāli. Praktiskajās nodarbībās izmanto aktīvas mācību formas: lietišėas spēles, lēmumu 

pieĦemšana mazās un lielās komandās (grupu darbs), lēmumu pieĦemšana patstāvīgi 

(individuālais darbs), problēmsituāciju risināšana un shematiska attīstīšana, diskusijas, testi, 

debates. Šādas darba formas pieĜauj studenta un mācību spēku sadarbības mērėu vienotības 

apzināšanos, ir iespēja analizēt katra studenta darbību, balstoties uz viĦu pieredzi, kad 

uzmanība tiek vērsta uz partneru mijiedarbību un mūsdienu bērna personības īpatnībām. Te ir 

iespēja kā studentam, tā arī docētājam pašnovērtēt un modelēt turpmāko studiju procesu.  

 

2.2. Programmā studējošie 

2.2.1. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Programmā „Pirmsskolas izglītības pedagogs” studējošo kontingentu joprojām nosaka 

valsts likumdošana par prasībām skolotāja kvalifikācijai. TādēĜ:  

• liela daĜa (95%) studējošo ir strādājošie skolotāji, kuri diskusiju, ārpus nodarbību laikā 

dalās pieredzē, ir motivēti savu pieredzi pamatot ar teorētiskām atziĦām; 

• studentu kontingents nosaka docētāju darba formas, kas jāpakārto studējošo 

praktiskajām zināšanām, lekcijās jāsniedz iespējami pilnīgāks pārskats par inovācijām; 

• studentu zināšanu līmenis nosaka nepieciešamību pēc mūsdienīgas tehniskās bāzes. 

Tas rosināja pastiprināt teorijas un prakses vienotību:  
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• kursa darba tēmas noteica paši studenti,  aktualizējot problēmas savā praktiskajā 

darbā; 

• pētnieciskās prakses pilnveidošanai studenti ieteica pastiprināt inovatīvu bērna 

pētīšanas metožu apgūšanu.   

Studentu līdzdalība studiju procesa veicināšanā norit ikdienā un nepārtraukti.  

 

2.2.2. Aptaujas par studiju programmu, rezultāti (rezultātu analīze, secinājumi, vērā Ħemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

Aptauja par studijas programmas lietderību norit dažādās formās:  

• pārrunas ārpus nodarbībām; 

• informācijas iegūšana no bērnudārzu vadītājiem un metodiėiem par problēmām, kas 

rodas studējošajiem kolēăiem; 

• bērnudārzu vadītāju – maăistru piesaiste valsts eksāmenu komisijas darbā (L. Budaha 

(Rūjienas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „VārpiĦa” vadītāja), I. 

Nagla (Rīgas domes Izglītības Jaunatnes un Sporta departamenta Izglītības pārvaldes 

Pirmsskolu nodaĜas vadītāja)). 

• prakšu atskaitēs iegūto datu apkopošana. 

Secinājumi:  

• kopumā studenti programmu vērtē pozitīvi, uzsver, ka iegūtās zināšanas palīdz 

sistematizēt jau esošās un praktiskā darba pieredzi pamatot ar teorētiskām atziĦām; 

• pieredzes bagāto skolotāju – studentu izstrādātās atsevišėas bērna attīstību veicinošas 

metodikas palīdzēt pamatot ar zinātnieku teorētiskām atziĦām un veicināt to 

popularizēšanu. Piemēram, Č. Celitānes materiāls „Otrās valodas apguve”, B. 

Frīdenbergas materiāls „Vizuālā māksla pirmsskolā” u.c. 

 

 

2.2.3 Aptaujas par studiju kursiem, rezultāti rezultātu analīze, secinājumi, vērā Ħemtie 

rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam) 

Tika veikta aptauja par šādiem studiju kursiem „Pedagoăiskā doma Latvijā” docētājs 

Mag.paed., lektore Ē. Vugule; „Bērnu literatūra” docētājs Mag.paed., lektore A. Kucina. 

Studenti kā vienu, tā otru studiju kursu novērtē augstu, norādot, ka docētāji izraisa interesi par 

studiju kursiem, tēmas izklāsts ir loăisks, saprotams, nedublējas, labs kontakts ar auditoriju, kā 

arī vienmēr ir iespēja saĦemt pasniedzēju konsultāciju. Savukārt, grūtības studentiem sagādā 

tas, ka lekcijas notiek praktiski visas izejamās dienas (semestra laikā 3-4 brīvas izejamās 

dienas). Studenti vērtē atzinīgi arī par nodarbībās regulāri saĦemtajiem izdales materiāliem. 
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Studenti izsaka priekšlikumu, ka grupas skaitliskais sastāvs ir pārāk liels, sevišėi 

seminārnodarbībās  (80 cilvēki grupā).  

Secinājumi:  

• jāstrādā pie studentu studiju grupu skaitliskā sastāva samazināšanas semināru 

un praktiskajām nodarbībām;  

• programmā studējošo kontingents ir ar dažādu sagatavotības līmeni (12 

studentiem ir augstākā izglītība; 7 studentēm nav darba pieredzes, pārējiem 

darba pieredze pirmsskolas izglītības iestādē ir no 2 līdz 28 gadiem). Tas 

liecina, ka jādomā par studentu diferencēšanu veidojot grupas darbam.  

2.3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

2.3.1. IzmaiĦas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, personāla 

atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla attīstībai.  

Akadēmiskais personāls pamatā ir PPF PN docētāji – 18, stundu pasniedzēji – 16, no 

kuriem – 2 ir docenti, 6 ir doktoranti, 8 ir maăistri, kuri savu profesionālo pieredzi ir 

adaptējuši pirmsskolas pedagoăijas jomā. (skat. tabulā) 

 

 

Doktorantūras programmas pēdējā kursa studente I. Ostrovska strādā pie doktora disertācijas 

noformēšanas, bet uz šo laika posmu viĦas docējamos kursus lasa doktorantūras otrā kursa 

studente S. Stašāne.  

Izlases veidā darbam ar studentiem (pedagoăisko prakšu izvērtēšanā, kursa darbu 

novērtēšanā, studentu citu aktivitāšu atbalstīšanā) tiek pieaicināti mūsu bijušie studenti – 

maăistranti, kuri tagad vada pirmsskolas izglītības iestādes.  

                      Grāds 

Amats (ievēlēts LU) 

Ar doktora gr ādu 

(skaits) 

Ar maăistra grādu 

(skaits) 

Kopā 

Profesori 4  4 

Asociētie profesori 3  3 

Docenti 4  4 

Lektori  1 1 

Asistenti    

Kopā 11 1 12 

Stundu pasniedzēji  9 9 

Pavisam kopā 11 10 21 
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Šobrīd pirmsskolas pedagoăijas apakšnozarē ir 13 doktorandi, kuri gatavojas docēt kursus, 

kuri tagad ir stundu pasniedzēju pārziĦā.  

 

2.3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, 

konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības projektos, 

studentu iesaiste pētniecībā u.c.), tās ietekme uz studiju procesu.  

Akadēmiskais personāls savu kvalifikāciju ceĜ konferencēs, regulārās PN docētāju un 

PZI pētnieku tematiskajās sekcijās, Eiropas skolotāju izglītības asociācijas (ATEE) 

konferencēs, LU ikgadējās konferencēs.  

LU Latgales filiālē zinātniskais un praktiskais darbības lauks saistās ar pētījumiem 

profesionālajās un maăistrantūras studiju programmās, ar doktorantu pētījumu piesaisti. 

Pašreiz LU Pedagoăijas doktorantūrā pirmsskolas problēmas pēta 13 doktorandi. Pieci no 

tiem ir iesaistīti „Pirmsskolas izglītības pedagogs” programmas realizēšanā: I.Aizporiete, 

L.Budaha, V.Raščevskis, R.Saušs lasa teorētiskos kursus, J.Kazakova iesaistīta studentu darba 

pieredzes apmaiĦas jautājumu risināšanā.  

Lai aktualizētu pirmsskolas pedagoăijas vietu, pedagoăijas zinātnē norit mērėtiecīgs 

darbs ar praktizējošiem pirmsskolas skolotājiem, metodiėiem, pirmsskolas izglītības iestāžu 

vadītājiem – maăistriem. Izlases veidā maăistri (I.ZeĜenkova, J.Kazakova, A.Rostova, 

G.Fedorkiva, S.Rebekina) tiek pieaicināti darbam Valsts eksāmenu komisijās, pedagoăisko 

prakšu izvērtēšanā, studentu citu aktivitāšu atbalstīšanā. 

Izveidojusies pozitīvi noturīga atgriezeniskā saite sekmē studiju programmas 

veiksmīgu realizēšanu. Savukārt, lielais studiju programmā iesaistījušos profesoru īpatsvars 

veicina jaunākā akadēmiskā un palīgpersonāla izaugsmi. 

 

2.4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

2.4.1. IzmaiĦas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā nodrošinājumā. 

 Programmā studējošo finansēšanas avots ir tikai viens – fizisko personu līdzekĜi un Rīgas 

domes finansējums (~80% studējošo). Sadarbība ar Rīgas domi turpinās ne tikai studentu 

finansiālā atbalsta jautājumos, bet arī pirmsskolas izglītības iestāžu un Rīgas pilsētas rajonu 

metodisko kabinetu nodrošinājuma ar studijām nepieciešamo literatūru.  

 

2.4.2. Studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma 

analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi.  
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Nepieciešamo tehnisko aprīkojumu un telpas nodrošina LU centrālā ēka RaiĦa bulvārī 19, 

juridiskās un matemātiskas fakultātes. Šāda atrašanās vieta ir Ĝoti ērta studentiem, ko viĦi 

augstu novērtē.  

Studiju kursu docētāji tiek rosināti aktīvāk izstrādāt studentu metodiskos līdzekĜus.  

 

2.5. Ārējie sakari 

2.5.1. Jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālās organizācijām atskaites 

periodā. 

Programmas "Pirmsskolas izglītības pedagogs" realizācijas gaitā pastāvīgi tiek uzturēti 

sakari ar darba devējiem: LR Izglītības un Zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības 

departamentu, pirmsskolas izglītības iestādēm Latvijas reăionos. Šo sadarbību veicina gan tas, 

ka lielākā daĜa studējošo ir strādājošie pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi, gan arī 

pedagoăiskās prakses organizēšanas iespējas. Pedagoăiskās prakses organizēšanā tiek 

iesaistīti bērnudārza vadītāji un metodiėi, kuri ir ieguvuši pedagoăijas maăistra grādu, kas 

prakses noslēgumā sniedz kvalitatīvu studenta prakses vērtējumu. Pedagoăiskās prakses 

vērtējuma kritēriji, ko sniedza pirmsskolas iestādes vadītājs un metodiėis: 

• metodiskais darbs; 

• sadarbība ar bērniem, vecākiem, kolēăiem; 

• profesionālā atbilstība; 

• inovāciju apgūšana un izmantošana. 

Kopš tiek realizēta minētā studiju programma (no 1997.gada) praktiski no visām 

republikas pirmsskolas izglītības iestādēm, skolotāji ir studējuši vai studē. Līdz ar to notiek 

reāla gan tieša gan pastarpināta sadarbība ar šo iestāžu vadītājiem, kā arī pilsētu un rajonu 

pirmsskolas iestāžu speciālistiem.  

 

2.5.2. Darba devēju interviju, aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi, secinājumi un 

priekšlikumi studiju programmas pilnveidei. 

Darba devēji atzinīgi vērtē programmu, jo tā sniedz iespēju citiem pirmsskolas izglītības 

iestādes darbiniekiem (auklītēm, medicīnas māsām) iegūt pirmsskolas skolotāja specialitāti. 

Tādā veidā šiem darbiniekiem ir iespēja savu jau esošo pasīvo pieredzi  aktivizēt un 

pilnveidot studiju laikā.  

 

2.5.3. Jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robežām. 
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Šīs programmas ietvaros sadarbība netiek nodarbināta, jo, piemēram, Igaunijā, Lietuvā šāda 

līmeĦa programmas netiek realizētas, tikai dalāmies pieredzē ATEE konferences pirmsskolas 

izglītības sekcijas ietvaros.  

 

2.5.4. Studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas. 

 

 

2.6.Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde 

 

 Pamatojoties uz studiju programmas realizēšanas pieredzi kopš tās akreditācijas 

obligāti nepieciešamas izmaiĦas studiju programmā - jaunu, studentu pieprasītu kursu veidā. 

Kas arī ir reāli izpildāms sakarā ar studiju programmas akreditāciju 2008. gadā. 

 

2.7. Studiju programmas SVID analīze 

 

Stiprās puses: 

• programmas pilnveide tiek virzīta uz studentu praktisko iemaĦu pakārtošanu 

jaunākajā teorētiskajām atziĦām; 

• studentu lielais skaits ir kā apliecinājums studiju programmas lietderībai. 

 

Vājās puses: 

• diezgan liels stundu pasniedzēju skaits; 

• valsts nostājas nenoteiktība prasībās skolotāja izglītībai. 

 

Iespējas: 

• izstrādāt jaunus un papildināt jau esošos studiju kursus saskaĦa ar studentu 

pieprasījumi; 

• motivēt studentus turpināt  iegūt otrā līmeĦa augstāko izglītību. 

 

Draudi: 

• pārlieku augstā (maksa augstāka nekā otrā līmeĦa profesionālajai izglītībai) studiju 

maksa apdraud mācību iestādes – LU izvēli. 

 

2.8. Pielikumi (kvantitatīvie dati). Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju 
periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. 
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2.8.1. Studējošo skaits: 

Studējošo skaits pa studiju gadiem 
Dati uz 
atskaites 
gada 1. 
oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 

studentu 
skaits 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 

maksu 

Absol-
ventu 
skaits 

Eksma-
trikulēto 

skaits 
(Atbi-
rums) 

2007.  116 140 - - - - 256 256 160 3 
 

 

2.8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

Aptauja par studiju programmu: 
aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Aptauja par studiju 
kursiem: aptaujāto 
studiju kursu skaits 

Absolventu 
aptauja: 
aptaujāto 

absolventu skaits6 

2006./2007. 140 120 - - - - 110 120 

 

2.8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati par LU ievēlēto personālu uz atskaites gada 1. 
oktobri): 

Amats, grāds 2006./07. 

Profesori 4 

Asociētie profesori 3 

Docenti 4 

Lektori:  

t.sk:       ar doktora grādu  0 

ar maăistra grādu  1 

citi*   

Asistenti:  

t.sk:       ar doktora grādu  0 

ar maăistra grādu  0 

citi*  9 

Akadēmiskais personāls KOPĀ 22 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
 

 

2.8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 
1. oktobri) 

                                                 
6 Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 
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Amats  2006./07. 

Viesprofesori 0 

Viesdocenti 0 

Vieslektori:  

Studiju kursu docētāji (stundu 
pasniedzēji) 

9 

t.sk:       ar doktora grādu  0 

ar maăistra grādu  9 

citi*   

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 9 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
 

 
 

2.8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2006./07. 

Studē doktorantūrā 7 

Ieguvuši doktora grādu 0 

Apguvuši profesionālās pilnveides 
programmu 

0 

Akadēmiskajā atvaĜinājumā 0 

 
 

2.8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2006./07. 

Dalība pētnieciskos, akadēmiskos 
un citos projektos (projektu skaits) 

4 

Dalība zinātniskās konferencēs 
(konferenču skaits)  

2 

Pārskata gada laikā tapušo 
publikāciju skaits 

 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 
projektos (studējošo skaits) 

 

 
 
2.8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiĦa: 

Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 
 Valsts 

2007./2008. u.t.t. u.t.t. 
Mācībspēku apmaiĦa     

    No Latvijas uz 
ārvalsti     
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No ārvalsts uz 
Latviju 

    
Studējošo apmaiĦa     

    
    

No Latvijas uz 
ārvalsti 

    
    
    

No ārvalsts uz 
Latviju 

    
 

 


