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KURSA KODS

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Ievads problēmizglītībā
*Kursa nosaukums angliski Introduction into Problem-based  Education
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Sociālais darbinieks

*Statuss (A, B, C daļa) A
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

1 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Rita Rupeika Visp.pedagoģ.katedra Lektore, Mg.paed.
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

40

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

4

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

4

Laboratorijas darbu skaits
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais**)

P

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare
*Kursa mērķi Veidot priekšstatu par problēmbalstītu izglītību, tās mērķi

*Kursa uzdevumi Iepazīstināt ar problēmorientētas izglītības būtību, mērķi.
Iepazīties ar mācīšanas/ mācīšanās stratēģijām.
Iesaistīties problēmu izvirzīšanā un pētnieciskā darbībā.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Problēmu saskatīšana, formulēšana

Kursa valoda latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Problēmorientētas izglītības būtība, 
mērķi. Mācīšanas/ mācīšanās 
stratēģijas. Mācību resursi. Mācību 
stimuli un aktivitātes. Studentu 
patstāvīgā darbība.

To  develop  a  systematic  notion  about  problem-based
education, its aim.
Nature of problem-based education, its goal. Problem-based
education  -  teaching/learning  strategy.  The  teacher  -
promoter  of  the  learning  process.  Teaching  resources.
Teaching  stimuli  and  activities.  Students’  individual
activities.  Integration of interdisciplinary knowledge, skills
and real situations one’s life.
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*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)

Problēmorientētas izglītības būtība, mērķi. 4 L, S
Mācīšanas/ mācīšanās stratēģijas. Mācībspēks kā 
mācīšanās procesa veicinātājs.

4 L, S

Mācību resursi. Mācību stimuli un aktivitātes. Studentu 
patstāvīgā darbība.

4 L, S

Starpdisciplināro zināšanu, prasmju un reālās dzīves 
situāciju integrācija.

4 L, S

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
24

*Prasības KRP iegūšanai Regulāra sagatavošanās semināriem.
*Mācību pamatliteratūra
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi avoti

Kursa autors:
R.Rupeika

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts: Visp.ped.katedra

Katedra (pēc kursa
piederības)

katedras sēdes
protokols Nr.

 Datums

Katedras vadītājs: B.Vikmane
Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums


