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KURSA KODS

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski 1. moduļa praktikums ( pirmsskolā, /skolā)
*Kursa nosaukums angliski Module 1 - practical training (nursery school, school) 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Sociālais darbinieks

*Statuss (A, B, C daļa) 1. mod. – Cilvēka dzīves cikli.
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

2

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Rita Ozola 
Daiga Skudra

Pedagoģijas katedra Lektore, mg.paed.,
lektore, mg.paed.

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

80

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits
Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais**)

P – profesionālais bakalaurs

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

„Pirmsskolas audzināšana”, „Skolas pedagoģija” 
 1.mod. – Cilvēka dzīves cikli

Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija, pirmsskolas un skolas pedagoģija
*Kursa mērķi Sniegt studentiem iespēju praktiski iepazīties ar pedagogu 

darbu pirmsskolā un skolā sociālo problēmu risināšanas 
kontekstā.

*Kursa uzdevumi 1. Izzināt pirmsskolas pedagogu un  skolas pedagogu darba 
aktualitātes sociālā darbinieka profesionālo interešu 
ietvaros.

2. Rosināt topošos sociālos darbiniekus izpētīt vecāku un 
pedagogu sadarbību sociālo problēmu risināšanā.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Prasme  saskatīt  pedagogu  un  sociālā  darbinieka,  sociālā
pedagoga  sadarbības  iespējas  praktiskā  skolas  un
pirmsskolas iestādes darbā.
Prasme analizēt aktuālas sociālās problēmas.

Kursa valoda Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Raksturīgāko  sociālo  problēmu
risināšanas  iespējas  bērnudārza
grupā  un skolas  klasē.  Iepazīšanās
ar  pedagogu  un  vecāku  sadarbību
sociālo  problēmu  risināšanā.

Study  of  the  types  of  dealing  with  the  most
characteristic social problems in a nursery school group
and  in  the  classroom.  Getting  acquainted  with
collaboration  between  the  teacher  and  the  parents  in
tackling  social  problems.  Teachers’  work  with  the
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Pedagogu  darbs  ar
nepieciešamajiem  dokumentiem.
Sociālo  problēmu  analīze,
salīdzināšana  pirmsskolā  un  skolā.
Vecāku  un  pedagogu  personīgā
viedokļa izzināšana (4 intervijas)

required  documentation.   Analysis  of  social
problematic  issues,  their  comparison  in  a  nursery
school  and  school.  Finding  out  the  parents’  and
teachers’ personal opinion (4 interviews).

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …,

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas darbi)

Prakses ievadseminārs 2 Seminārs

Prakses materiālu prezentācija grupā 2 Seminārs

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
1. Sociālās  problēmas  un  to  risināšana  izglītības

iestādēs:  intervijas ar  1 pirmsskolas pedagogu un 1
skolas pedagogu, interviju rakstiska apkopošana..

2. Skolas darba organizācija: skolas darba organizācijas,
dienas režīma, skolas struktūras izpēte.

3. Vecāku un pedagogu sadarbība: intervijas ar 2 skolas
vecuma bērna vecākiem, 2 pirmsskolas vecuma bērna
vecākiem; intervijas rakstiska sagatavošana.

4. Iepazīšanās  ar  nepieciešamo  dokumentāciju
pirmsskolā un skolā.

5. Aktuālu  interneta,  TV,  preses   materiālu  izpēte:
problēmrakstu, raidījumu analīze.

6. Konkrētas  problēmas  izpēte  un  analīze,  izmantojot
problēmlapas paraugu.  
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*Prasības KRP iegūšanai Patstāvīgā darba veikšana pirmsskolas iestādē, skolā.
Iegūtās informācijas apkopojums un analīze.
Paveiktā darba pašvērtējums, prezentācija

*Mācību pamatliteratūra 1. Es gribu iet skolā./ Aut. kol. Kaņepēja R., Lieģeniece
D., Černova E. u . c.  – R.: SIA”Puse Plus”, 2003.  –
191lpp. 

2. Hansena  K.  A.,  Kaufmane  R.K.,  Saifers
S.Bērncentrētu grupu veidošana. –R.: Avots, 1984.

3. Sociālā  pedagoģija:  izglītības  un  sociālās  vides
mijiedarbības  sociāli  pedagoģiskais  aspekts.  Rakstu
krājums. Liepāja:LiePA, 2008.509 lpp.

4. Rudņicka  Z.  Sociālais  pedagogs  skolā.  -R.:  RaKa,
2001. – 191 lpp.

Mācību papildliteratūra Sociālais darbs skolā. – R.: Jumava, 2001.
Periodika, interneta resursi un citi avoti Students izvēlas patstāvīgi, piem. www.google.lv, 

savas pilsētas, novada presi u.c. 
Kursa autors: Daiga Skudra, Rita Ozola 15.09.2009.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts: Pedagoģijas Nr.2 15.09.2009.

Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums
Katedras vadītājas v.i.: Blāzma Vikmane 15.09.2009.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums

http://www.google.lv/

