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KURSA KODS

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Pirmsskolas audzināšana
*Kursa nosaukums angliski Preschool Upbringing

*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

1

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Daiga Skudra Pedagoģijas katedra lektore
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

40

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

3

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

3

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

P- profesionālā bakalaura

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

Attīstības psiholoģija - 1.mod.- Cilvēka dzīves cikli. 

Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija, pirmsskolas pedagoģija
*Kursa mērķi Iepazīstināt topošos sociālos darbiniekus  ar pirmsskolas 

pedagoģijas nozīmi Latvijā.

*Kursa uzdevumi 1. Veidot priekšstatu par pirmsskolu kā 1. izglītības 
pakāpi. 

2. Iepazīstināt ar darba organizācijas formu dažādību.
3. Sniegt priekšstatu par sociālo problēmu izzināšanu, 

palīdzības sniegšanu ģimenēs ar pirmsskolas vecuma 
bērniem.

4. Rosināt sekot informācijai par aktualitātēm pirmsskolas
vecuma bērnu audzināšanā.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Zināšanas par bērnu izglītošanu un audzināšanu pirmsskolas
vecumā;  prasme  saskatīt  sociālās  problēmas  pirmsskolas
izglītībā;
priekšstats  par  sociālā  dienesta  palīdzību  vecākiem  ar
pirmsskolas vecuma bērniem.

Kursa valoda Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Ieskats  pirmsskolas  izglītībā  kā  1.
izglītības  pakāpē.  Pirmsskolas

Insight  into  preschool  education  as  the  first  level  in
education.  Analysis  of  the  content  of  preschool
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izglītības  programmas  satura
analīze,  oblig;atās  sagatavošanas
skolai  būtība,  darba  organizācijas
formu  dažadība,  darbs  pie  tēmām.
Rotaļa-  vadošais  bērna  darbības
veids  un  svarīgākā  metode.
Aktuālas  problēmas  bērnu
izglītošanā un audzināšanā. Vecāku,
bērnudārza,  pedagogu  un  sociālā
dienesta darbinieku sadarbība.

education curriculum, nature of compulsory preparation
for  school,  the  variety of  organisational  forms,  work
with different themes. The game as the chief form of
the  child’s  activity  and  the  most  important  method.
Topical problematic issues in educating and upbringing
children. Collaboration among the parents, the nursery
school teacher and the social service worker.

*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)

1. Pirmsskolas  izglītības  būtība:  pirmsskolas  izglītības
nozīme,  mērķis  un  vieta  izglītības  sistēmā.   Bērnu
sagatavošana skolai.

2 Lekcija

2. Pirmsskolas  izglītības  programma:  pirmsskolas
izglītības  saturs,  darba  virzieni  un  uzdevumi.
Attīstības pakāpes, piem.: daiļliteratūra lasīšanā

2 Seminārs

3. Rotaļa – vadošā bērnu darbība: bērnības rotaļas;
rotaļu  klasifikācija;  pedagoga,  vecāku  loma  bērnu
rotaļdarbības  attīstībā.  Pirkstiņrotaļu,  lomu  rotaļu
nozīme bērnu attīstībā.

2 Lekcija, praktiskie darbi

4. Darba organizācijas formas: darba organizācija formu
dažādība,  to  izvēles  motivācija  un  izmantošanas
iespējas.Pedagogu un psihologu ieteikumi darba pie
tēmām organizēšanā.

2 Lekcija, praktiskie darbi

5. Aktuāli  jautājumi  pirmsskolas  bērnu  audzināšanā:
sociālās problēmas pirmsskolas audzināšanā u.c.

2 Seminārs

6. Pedagogu un  ģimenes  sadarbība:  saturs,  formas  un
metodes.

1 Lekcija

7. Ģimenes sadarbības iespējas ar valsts, nevalstiskām,
reliģiskām u.c.  organizācijām:  palīdzības  sniegšana
dažādu problēmu risināšanā.

1 Seminārs

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
1. Literatūras studijas un analīze, gatavošanās lasīšanas 

semināram, problēmlapas izpilde.
2. Izglītojošas materiālu kopas  izstrāde.
3. Patstāvīga rotaļu aprakstu izveidošana.
4. Radošs raksts pirmsskolas vecuma bērna vecākiem 

vai citam adresātam.

18

6
2
2

*Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās semināros, praktiskajās nodarbībās.
Patstāvīgā darba izpilde.
Pārbaudes darbu veiksmīga izpildīšana.

*Mācību pamatliteratūra 1. Bjūzens T. Gudrais bērns. – R.: Avots, 2008. – 391
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lpp.
2. Dzintere  D.,  StangaineD.  Rotaļa  –  bērna

dzīvesveids. – R.: RaKa, 2005. -181 lpp.
3. DzintereD.,Stangaine  I.  Rotaļa  –  bērnu  dzīves

prasmju sekmētāja. – R.: RaKa, 2007. – 304lpp.
4. Džeimsa M., Džongvorda D..Dzimis, lai uzvarētu.

– R.:ELPA, 1995. – 314 lpp. 
5. Es  gribu  iet  skolā  /  Aut.  kol.  Kaņepēja  R.,

Lieģeniece D., Černova E. u. c. – R. : SIA „ Puse
Plus”, 2003. – 191 lpp.

6. Kaņepēja R. Sarunāsimies, darbosimies. – R.: SiA
„Puse Plus”, 2003. – 87 lpp.

7. Karpova  Ā.Ģimenes  psiholoģija.  –  R.:RAKA,
2006.

8. Kempbels  R.  Kā  patiesi  mīlēt  savu  bērnu.  –
R.:LBJA, 1991.

9. Kolmens P. Kā runāt ar bērnu problēmu situācijās.
– R. :Avots, 2004.

10. Vecgrāve  A.  Ceļvedis  pieaugušajiem  pa  bērnības
zemi. – R.: Zvaigzne ABC, 2005. – 239 lpp.

11. Vecgrāve  A.  Kā  man  saprast  savu  bērnu.  –
R.:Zvaigzne ABC, 1996.

Mācību papildliteratūra 1. Доман  Г.,  Доман  Дж.  Как  научить  ребенка
читать/ Пер.с.англ. - Спб.: Делта, 1996. – 352 c.

2. Freiberga  I.  Literārie  darbi  kā  bērnu  radošās
aktivitātes  veicinātāji  pirmsskolas  vecumā.  – R.  :
Vārti, 1997.

3. Markus D. Bērna valoda: no pirmā kliedziena līdz
pasakai. – R.: Apgāds „ Rasa ABC”, 2003.

4. Markus  D.  Bērns  runā  kultūras  pasaulē.  –  R.:
Apgāds „Rasa ABC”, 2007. 

5. Prekopa J. Mazais tirāns. – R.: Nordik, 2004.
6. Smita H. Vai tavs bērns ir laimīgs? – R.:Kontinents,

2001.

Periodika, interneta resursi un citi avoti 1. Žurnāls „Pirmsskolas pedagoģija”.
2. Žurnāls „Mans Mazais”.
3. www.maminuklubs.lv
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