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KURSA KODS

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Bērna tiesību aizsardzība
*Kursa nosaukums angliski Protection of child’s rights
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

 Sociālais darbinieks
 Sociālais pedagogs
 Pirmsskolas izglītības skolotājs
 Speciālās izglītības skolotājs
 Logopēdija
 Sākumskolas skolotājs
 Profesionālās izglītības skolotājs

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

1

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Silvija Zaķe Pedagoģijas katedra Docente, Dr.paed.
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

40

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

6

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits 6

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

1-4

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

Zinātņu nozare/apakšnozare Pedagoģija/ sociālā pedagoģija
*Kursa mērķi Topošā speciālista profesionālās kvalifikācijas pilnveide
*Kursa uzdevumi 1. Iepazīstināt ar ANO Bērna tiesību konvencijas (BTK) būtību,

izprast tās saturu.
2. BTK satura salīdzināšana ar Latvijas bērnu tiesību 

aizsardzības likumu.
3. Gatavot jaunus speciālistus patstāvīgai dzīvei demokrātiskā 

sabiedrībā – prast pielietot praktiskajā darbībā starptautisko 
un Latvijas dokumentu normas.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

1. Apgūts noteiktu zināšanu apjoms.
2. Izprot ANO BTK prasības bērna aizsardzībai, pielietot tās 

praksē.

Kursa valoda Latviešu
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*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kurss ”Bērna tiesību aizsardzība” 
sniedz studentiem ieskatu par ANO 
bērna tiesību konvencijas (BTK) 
izveides vēsturi, saturu, 
Konvencijas praktisko pielietojumu 
pasaulē, Latvijā. BTK prasību 
realizācijas pedagoģiskie aspekti.

The course “Protection of child’s rights” offers the opinion about 
the UN Convention on the rights of the child: a short history, 
content of the Convention, practical consequences of the 
Convention in the world and Latvia, the pedagogical aspects of 
Convention’s demands fulfillment.

*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. Bērns kā sociāla būtne gadsimtu gaitā.
2 L

2. ANO Cilvēktiesību deklarācija.
3. ANO BTK būtība, saturs 4 L
4. ANO BTK garantijas

4.1. Civiltiesību nodrošināšana
4.2. Politisko tiesību nodrošināšana.

4.3. Ekonomisko tiesību nodrošināšana.
4.4. Sociālo tiesību nodrošināšana.

4.5. Tiesības uz kultūru nodrošināšana

2 Prakt.nod.

5. ANO BTK saistība ar Latvijas likumdošanu.

2 Prakt.nod.

6. BTK prasību neievērošanas sekas Latvijā
6.1. Sabiedrības attīstība un nepilngadīgo sociālās

problēmas.
6.2. Nepilngadīgo likumpārkāpumi.

6.3. Nepilngadīgo narkomānija, toksikomānija.
6.4. Bērnu seksuālā izmantošana

6.5. Nepilngadīgo prostitūcija
7. Bērnu ar īpašām vajadzībām tiesības, to ievērošana 
pasaulē, Latvijā
8. ANO BTK un pedagoģiskā prakse

8.1. Darbs ar sabiedriskām institūcijām  un sabiedrību.
8.2. Darbs ar pedagoģisko kolektīvu

8.3. Darbs ar bērnu vecākiem
8.4. Darbs ar bērniem

2 Prakt.nod.

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Izstudēt, izprast  konvencijas tekstu.
Salīdzināt konvencijas prasības ar Latvijas likumdošanu. 28

*Prasības KRP iegūšanai Teorētiskā kursa apguve.
Brīvi orientēties dokumentu saturā.
Konkrētā uzdevuma izpilde: prasme teorētiskās zināšanas pielietot 
praksē.

*Mācību pamatliteratūra 1.ANO Bērna tiesību konvencija.
2.Lomanova F. Tavas tiesības un pienākumki. – SIA „Izglītības 

soļi”., 2002. I daļa (302 lpp.), II daļa (252 lpp.)
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3.Nacionālie ziņojumi par Bērna tiesību aizsardzības stāvokli  
Latvijā.

Mācību papildliteratūra E Verhellen „Convntion on the Rights of the Child”

Kursa autors: Silvija Zaķe 08.10.2009.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts: Pedagoģijas katedra Protokola nr. 3 13.10.2009.

Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr. Datums
Katedras vadītājas v.i.: Blāzma Vikmane 13.10.2009.

Paraksts Paraksta atšifrējums Datums


