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Kredītpunktu skaits 1

KURSA AUTORI
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
RITA OZOLA Pedagoģijas katedra Mg.paed., lektore

Kopējais stundu skaits 40
Lekciju skaits 3
Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

3

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

1-4 -P

Pārbaudes forma ieskaite
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss 
jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija/skolas pedagoģija
Kursa mērķi - palīdzēt studentiem papildināt zināšanas par  skolu kā 

izglītības iegūšanas iestādi, par pedagoģiskā procesa 
likumsakarībām;

- veidot prasmi organizēt savu profesionālo darbību 
atbilstoši skolēnu attīstības līmenim un viņu 
individuālajām īpatnībām

Kursa uzdevumi - iepazīstināt studentus ar dažādām skolas vecuma bērnu 
audzināšanas un mācīšanas teorijām;

- veidot prasmi prognozēt un konstruēt savu profesionālo 
darbību;

- palīdzēt studentiem izprast pedagoģiskā procesa īpatnības 
sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

- prasme izvirzīt un sasniegt pedagoģisko mērķi,
- prasme plānot un organizēt savu profesionālo darbību,
- prasme veicināt spēju bērniem adaptēties izglītības 

iestādes vidē,
- prasme uztvert katru audzēkni kā personību,
- prasme veikt konstruktīvus risinājumus,
- prasme rast optimālo problēmas risinājumu,
- prasme saglabāt konfidencionalitāti,
- prasme prognozēt savas darbības rezultātus u.c.

Kursa valoda latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Skolas pedagoģija kā pedagoģijas nozare. Skolas pedagoģiskais process. Skola kā organizēta institūcija. Skolas
darba organizācijas vienības un formas.Sociālais darbinieks skolā.



KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās

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

1. Skolas pedagoģija kā 
pedagoģijas apakšnozare

2. Skolas kā organizēta 
institūcija

3. Skolas pedagoģiskais 
process.

4. Izglītība un skolu 
reforma .

1.1. Skolas pedagoģijas priekšmets, tās 
saikne ar citām pedagoģijas zinātnes 
apakšnozarēm un citām zinātnēm.
1.2. Skolas un mācību teorijas – skolas 
pedagoģiskais pamats.
1.3. Skolas pedagoģijas galvenie jēdzieni 
un uzdevumi.

2.1. Skolas jēdziens, būtība, funkcijas.
2.2. Skolas kā organizētas institūcijas 
pazīmes.
2.3. Skolu veidi un tipi. 
2.4.. Skola – tautas izglītības sistēmas 
pamatvienība.

3.1. Pedagoģiskā procesa mērķi, skolēna 
mācīšanās un pašattīstības mērķu 
veidošanās skolā.
3.2. Skolas pedagoģiskā procesa 
komponenti un to raksturojums.
3.3. Skolotāja un skolēna darbības 
raksturojums, sadarbība un mijiedarbība 
dažādos skolēna attīstības posmos.
3.4. Pedagoģiskais process kā skolēna 
socializācijas process.

Izglītība un skolu reforma ES kontekstā.
Sociālo dienestu darbība skolā.
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Lekcija

Lekcija
Praktiskais darbs

Lekcija

Seminārs

Lekcija
Seminārs, praktiskais 
darbs

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
1. Literatūras izpēte par audzināšanas aktualitātēm 

Izstrādāt 1 sadarbības formu ar vecākiem.
2. Pedagoģiskā darbība kā īpašs darbības veids. 

Pedagoģiskās darbības veikšanai nepieciešamās 
kompetences.

3. Pedagoģiskā procesa rezultāti, tā novērtēšana.
4.  Skolēnu iepazīšana un raksturošana. Izveidot ieteicamo

skolēnu iepazīšanas programmu.
5. Sociālais darbinieks pedagoģiskajā procesā.
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Prasības KRP iegūšanai Apgūts teorētiskais kurss un izpildītas praktiskā un patstāvīgā 
darba prasības.

Mācību pamatliteratūra 1. Apgūsim demokrātiju (interaktīvās mācīšanas metodes). – R.: 
Zvaigzne ABC, 1997.
2. Beļickis I. Izglītības humānā paradigma un Latvijas izglītības 



reforma. – R., 1995.
3. Hupercs N., Šinclers E. Pedagoģijas pamatjautājumi. – Ķelne, 
2000.
4. Kukele D. Pedagoģiskā procesa tiesiskie pamati. – R.: RaKa, 
2003.
5. Maslo I. Skolas pedagoģiskā procesa diferenciācija un 
individualizācija. – R.: RaKa, 1997.
6. Špona A., Čehlova Z. Pētniecība pedagoģijā. – R.: RaKa, 2004.
7. Špona A., Maslo I. Skolas pedagoģiskais process. – R.: LU, 
1991.

Mācību papildliteratūra 1. Pļavniece M., Škuškovnika D. Sociālā pedagoģija pedagogiem. 
–R.: RaKa, 2002.

2. Rudņicka Z. Sociālais pedagogs skolā. – R: RaKa, 2003.
3. Zelmenis V. Pedagoģijas pamati. – R.: RaKa, 2000.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

Žurnāls  „Skolotājs” u.c. 

Kursa autores: R.Ozola 22.08..2009.
Paraksti Paraksta atšifrējums Datums

Kurss apstiprināts:
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* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma)


