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Ievads: Doktora studiju programmas attīstības vides raksturojums
Ziņojumā ir apkopota Pedagoģijas doktora programmas attīstības pieredze kopš tās
akreditācijas (2002). Programma reakreditēta 2008.gadā. Kopš 2002.gada studiju programmas
pašnovērtējumos ir uzkrājies apjomīgs programmas attīstību un īstenošanu apliecinošs
materiāls. Tomēr šis materiālam objektīvu iemeslu dēļ ir raksturīgs fragmentārisms un tāpēc, lai
demonstrētu programmas procesuālo dinamiku un kontekstu, šajā ievadā tiek piedāvāts
programmas attīstībai labvēlīgas vides veidošanas procesa un programmas iekļaušanās šajā
vidē apskats.
Programmas pārmaiņas tiks aktualizētas Eiropas Savienības, Latvijas un Daugavpils
Universitātes līmenī:
Doktora studiju attīstība Eiropas Savienībā. Attīstības prasības un ieteikumi formulēti
Lisabonas deklarācijā, Boloņas procesa prasībās un Eiropas Universitāšu Asociācijas
ieteikumos par doktora programmu attīstību Eiropā. DU Pedagoģijas doktora programmas
attīstības izvērtēšanai tika izmantotas pieredzes, kas ir sasniegtas vai iecerētas Eiropas
Savienībā:
o kopš 2003. gada Izglītības un zinātnes ministru tikšanās Berlīnē, kad tika izvirzīts
stratēģisks jautājums par Eiropas kā zināšanu sabiedrības divu aspektu – Eiropas
augstākās izglītības un Eiropas pētnieciskās telpas apvienošanu;
o kopš 2004.gada, kad sāka ieviest Eiropas Universitāšu Asociācijas (EUA) projekta
rezultātus doktora programmu īstenošanā (projektā tika risināti jautājumi par doktora
programmu struktūru, organizēšanu, finansēšanu, kvalitāti un inovāciju ieviešanu);
o kopš 2005.gada, kad Zalcburgas Boloņas seminārā tika formulēti desmit pamatprincipi
doktora programmu attīstībai Eiropas Savienības valstīs;
o 2008.gadā dotās doktora programmas reakreditācijas ziņojuma sagatavošanas laikā
Boloņas process īpaši akcentēja doktora programmu (trešā cikla) attīstību: programmu
kritiskās masas sasniegšanu augstākajā izglītībā, universitāšu kapacitātes attīstību
doktora programmu atbalstam un uzturēšanai, vides sagatavošanu, kas ļauj īstenot
doktora programmas ar mērķi izglītot cilvēkus pētnieka karjerai augstskolās un ārpus
akadēmiskajām iestādēm citām institūcijām;
o 2010.gadā tika formulētas otrās Zalcburgas rekomendācijas, kas apstiprinātas Eiropas
Universitāšu asociācijas padomē. Rekomendācijās uzsvērtas pamatatziņas, ka:
(1) doktora izglītībai ir noteikta vieta Eiropas augstākās izglītības un
pētnieciskajā telpā un tās galvenais komponents ir pētnieciskā darbība,
(2) doktora izglītība ir oriģināla un ļoti individuāla, tādēļ doktorantiem ir jāļauj
būt elastīgiem, attīstīt savu neatkarību, kritisko un radošo domāšanu gan savas nozares
ietvaros, gan ārpus tās robeţām,
(3) doktora izglītībai ir jāattīstās autonomās un atbildīgās universitātēs, kas spēj
uzņemties pilnu atbildību par jauno pētnieku sagatavošanu un grāda piešķiršanu [1].
o Ar 2011.gadu ES sāk iznākt Journal of the European Higher Education Area, kurā tiek
diskutēts par doktora izglītību kā otro Zalcburgas rekomendāciju, tā arī pēdējās
desmitgades doktorantūras problēmu skatījumā (piemēram, ka doktorantūra atraţo
augstskolu pasniedzējus, nevis pētniekus ārpus universitātēm, ka doktorantūras studiju
ilgums ietekmē „drošāku” tēmu izvēli, ka jāturpina risināt jautājumu par doktora darbu
zinātnisko uzraudzību utt.).
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o Pēdējos gados ES aktualizētas diskusijas par doktora izglītības rezultātiem, kas tika
uzsāktas Boloņas deklarācijā, Dublinas deskriptoru izstrādāšanā un turpinātas Eiropas
kvalifikācijas ietvarstruktūras un Eiropas Augstākās izglītības telpas ietvarstruktūru
veidošanā. Šis process kopš 1999.gada ir aktualizējis jautājumus par normatīvā un
radošā, institucionālā un pētnieka intelektuālās brīvības, tradicionālā un inovatīvā
attiecībām doktora studijās, kā arī par universitātēm, kuras īsteno doktora studiju
programmas. Universitātēm jābūt vietām, kur dzimst atklājumi, kas nevar tikt iepriekš
noteikti un paredzēti un tas ir būtisks radošuma nosacījums. Diskusijās par doktora
izglītību izceļas pārliecība, ka otrās Zalcburgas rekomendācijas „jāsaprot nevis kā
noteikumus, kas novedīs pie doktora studiju standartizācijas Eiropā, bet gan kā
vadlīnijas, kurām var sekot daţādās un daudzveidīgās doktorantūras skolu un
programmu vidēs [2].
Doktora studiju attīstība Latvijā. Akreditācijai un reakreditācijai Programma tika izstrādāta
un pilnveidota pamatojoties uz LR Augstākās izglītības un Zinātniskās darbības likumiem,
Daugavpils Universitātes Satversmi, LZP lēmumiem, Daugavpils Universitātes Doktora
studijas reglamentējošiem nolikumiem un Senāta lēmumiem, DU uzņemšanas noteikumiem
doktora studijām, Ministru kabineta noteikumiem, Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas
(promocijas) kārtību un kritērijiem, DU Promocijas Padomes nolikumu, DU Rektora
rīkojumiem par Pedagoģijas promocijas padomi, Izglītības un vadības fakultātes Ilgtspējīgas
izglītības institūta stratēģiju un prioritāriem pētniecības virzieniem.
Programma tiek īstenota Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes (IVF)
Ilgtspējīgas izglītības institūtā (III).
Programma veicina pedagoģijas zinātnes attīstību Latvijā un Latgales reģionā un sniedz
ieguldījumu Eiropas augstākās izglītības un Eiropas pētnieciskās telpas attīstībā.
Pedagoģijas doktora studiju programmas attīstības vide Daugavpils Universitātē
Strukturālās pārmaiņas Daugavpils Pedagoģiskai Universitātei, pārveidojoties par
Daugavpils Universitāti, kļuva par iemeslu pedagoģijas doktora programmas pārcelšanai un
īstenošanai Izglītības un vadības fakultātē.
o Pedagoģijas doktora programmas pārcelšana un īstenošana IVF
Pedagoģijas doktorantūras programma attīstījās un tika īstenota Bioloģijas un ķīmijas
fakultātes Vispārīgās bioloģijas katedrā 80.-90.gados. Tā piedāvāja doktora studijas pedagoģijas
mācību metodiku apakšnozarēs.
80.gadu beigās tradīcija turpināja attīstīties Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā, kur sāka
veidoties vides pedagoģijas un skolotāju izglītības pētījumu virziens, kļūstot par jaunas pieejas
aizsākumu izglītības filosofijā un ekoloģiskajā audzināšanā. Jau 90.gadu sākumā šī pieredze
ieguva starptautisku skanējumu (katedras pārstāvis tika iekļauts Kopenhāgenas Eiropas vides
izglītotāju grupā un darbojās arī Eiropas-Austrālijas vides izglītības pētnieku sadarbības
projektā);
1996.gadā izveidotā Izglītības un vadības fakultāte balstījās uz minētās vides pedagoģijas
pieejas attīstīšanu un pētījumiem par skolotāju izglītības pārorientēšanas iespējām uz
ilgtspējīgas attīstības mērķi.
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Jaunās fakultātes pētījumi tika prezentēti vairākās globāla rakstura konferencēs Austrālijā un
Taizemē. Fakultāte kļuva pazīstama pēc tās pieejas vides/ilgtspējīgas izglītības jautājumā.
1999.gadā UNESCO uzaicināja fakultāti piedalīties UNESCO/UNITWIN globālajā
demonstrējošajā projektā par skolotāju izglītības pārorientēšanu uz ilgtspējīgas attīstības mērķi.
Šī globālā projekta ietvaros DU komanda ieguva vairākus darbības rezultātus, kas nodrošināja
vidi gan doktora programmas attīstībai, gan arī docētāju nepārtrauktai kompetences pilnveidei.
Tika izveidota un akreditēta doktora programma pedagoģijā (2002), izveidots Ilgtspējīgas
izglītības institūts (2003) [http://www.ise-lv.eu/], iedibināts starptautiskais zinātniskais ţurnāls
angļu valodā Journal of Teacher Education and Training (tas tika iekļauts SCOPUS datu bāzē)
un uzsākta šī ţurnāla ikgadējās starptautiskās konferences „Sustainable Development. Culture.
Education”
organizēšana
(2002)
[http://www.ise-lv.eu/,
http://www.youtube.com/watch?v=bJlg27p-vds&NR=1,
http://www.youtube.com/watch?v=mZ9URCNejn0]. 2003.gadā pie Ilgtspējīgas izglītības
institūta Daugavpils Universitātē tika izveidots UNESCO globālā projekta Eiropas reģionālais
tīklojums. 2005.gadā tas pārtapa par Baltijas un Melnās jūras reģiona konsorciju izglītības
pētījumos. Fakultāte piedalījās UNESCO globālo skolotāju izglītības vadlīniju izstrādāšanā
(2005) un tās pieredze skolotāju izglītības vadlīniju īstenošanā un zinātnisko pētījumu bāzes
izveidošanā starptautiskajai sadarbībai izglītības pētījumos tika publicēta kā viena no labākajām
pieredzēm izglītības pārorientēšanā uz ilgtspējību (UNESCO, 2007) un tā tika demonstrēta arī
Ahmadabadas globālajā konferencē (2007) [3-6].
2009.gadā UNESCO eksperti novērtēja Ilgtspējīgas izglītības institūta pieredzi kā vienu no
piecām Eiropas un Ziemeļamerikas reģionā, kuras tika demonstrētas Bonnas starptautiskajā
izstādē un konferencē (http://www.esd-world-conference-2009.org/&#160).
2010.gadā institūtam tika piedāvāts dalīties savā pieredzē par izglītības pētījumu
attīstību, kur sākotnējās docētāju un studējošo (tai skaitā doktorantūrā studējošo) personīgi
nozīmīgās intereses pārauga par darbības pētījumu institūta stratēģijas īstenošanai un
pedagoģijas teorijas attīstībai. Šī pieredze tika publicēta UNESCO ANO Ģenerālās Asamblejas
sēdei sagatavotā izdevumā, kurā tika ziņots par paveikto Izglītības Dekādes ilgtspējīgai
attīstībai pirmajā pusē [6].
2011.gadā fakultātes un institūta pieredze studiju kursu īstenošanā, kas balstīti uz
darbības pētījumu tika prezentēta Pasaules vides izglītības kongresā Austrālijā (WEEC,2011).
Fakultātes intereses attīstība par ilgtspējīgu izglītību un darbinieku dziļāka iesaistīšanās
ilgtspējīgas izglītības pētījumos izveidojās arī kā vide doktora programmas izveidošanai un
īstenošanai.
o Programmas īstenošanas vides veidošana Ilgtspējīgas izglītības institūtā kopš
2003.gada
Ilgtspējīgas izglītības institūta pētnieku, docētāju un doktorantu kopdarbība pirmajos
institūta pastāvēšanas gados tika mērķtiecīgi virzīta gan uz zinātnisko pētījumu attīstību
fakultātē, gan uz doktora programmas pilnveidošanu.
 Ilgtspējīgas izglītības institūta mērķis - veikt zinātniskos pētījumus, piedalīties valsts un
starptautiskos zinātniskos projektos, lai veicinātu ilgtspējīgas izglītības problēmu
pētīšanu un pētījumu rezultātu ieviešanu, veicinot uz ilgtspējīgu attīstību orientētu
izglītību Latvijā.
 III pētnieciskās programmas nozīmīgākie aspekti:
augstākās izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgas izglītības mērķi un pedagoģiskās
teorijas izstrādāšana, kas veicina augstākās izglītības un pētniecības attīstību
universitātē un sagatavo pētniekus izglītības situācijas pētīšanai, ekspertīzei un
pārveidošanai ārpus universitātes - Latvijas un Eiropas izglītības telpā;
6

skolas izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgas izglītības mērķi, izglītības situācijas
pētīšana un līdzdalība skolas izglītības problēmu risināšanā Latvijā;
pētījumi nozaru pedagoģijā (gan skolas, gan augstskolas līmeņos), kuru mērķis
veicināt ilgtspējīgas attīstības mērķa īstenošanu, integrējot formālās, neformālās un
informālās pieejas ilgtspējīgas izglītības īstenošanai daţādās specifiskās
mūţizglītības jomās.

Pedagoģijas doktora programmas īstenošanā un institūta izveidošanā tika attīstīta sadarbība: (1)
starp institūta un fakultātes docētājiem, (2) starp docētājiem un doktorantiem un (3) starp
institūta doktorantiem un institūta ārvalstu partneriem – pētniekiem (kopš programmas
īstenošanas doktoranti ir piedalījušies zinātniskajās konferencēs Lietuvā, Igaunijā, Bangkokā,
Dienvidāfrikā, Honkongā, Vācijā, Austrālijā, Meksikā, ASV, Somijā, Lielbritānijā, Dānijā,
Norvēģijā, Itālijā, Čehijā, Bulgārijā, Havaju salās, Ungārijā, Spānijā, Portugālē, Nīderlandē,
Singapūrā, Turcijā, Indijā, Samoa, Francijā, Itālijā, Pakistānā, Zviedrijā u.c.valstīs).
Doktora programmas īstenošana tika saskaņota ar institūta attīstības stratēģiju. Studiju
programmas attīstībai un īstenošanai institūtā tika izveidota iekļaujoša pētnieciskā vide. Tajā
mērķa vienotība un partnerattiecības ietekmēja pakāpenisku akcentu nomaiņu doktorantūras
programmā. No zināšanu apguves un pētniecības darbības blakus nostatīšanas doktora
programma pakāpeniski tika virzīta uz pētniecisko darbību un atbildību par tās kvalitāti kā
vadošo darbību trešajā augstākās izglītības ciklā.
Ilgtspējīgas izglītības institūta pieeja sakrīt ar Eiropas Savienības pamatnostāju, ka doktora
studiju līmenī: (1) jāsaglabā atvērtība, daţādība, elastīgas adaptēšanās iespējas un individuālo,
kam jāparādās oriģinālajos pētījumos, (2) zinātnes attīstībai jābalstās uz doktora studiju procesā
iesaistīto dalībnieku atbildību par pētnieciskās vides pilnveidošanu un pētījumu īstenošanu.
Kopš doktora programmas izveidošanas pedagoģijas attīstīšana izglītības un izglītības
pētniecības pārorientēšanai uz ilgtspējīgu attīstību ir programmas nemainīga stratēģiskā
mērķorientācija. Programmas attīstības rezultāti sakrīt ar ES Padomes secinājumiem par
izglītību ilgtspējīgai attīstībai, kas tika publicēti 2010.gada 19.novembrī. Dokumentā tiek
norādīts, ka (1) Eiropas attīstības stratēģijai ir fokuss uz izglītību ilgtspējīgai attīstībai, (2) ir
jāizceļ ilgtspējīgai attīstībai vajadzīgās kompetences un jāatzīst to nozīme nākotnei un
izdzīvošanai, (3) ilgtspējīgai attīstībai un zinātnei ir svarīgas vairākas pamatprasmes: kritiskā
domāšana, problēmu risināšana, jaunrade, iniciatīvas uzņemšanās, lēmumu pieņemšana un (4)
ar ilgtspējīgu attīstību saistītās prasmes vislabāk apgūt pateicoties personiskajai pieredzei,
iekļaujošam mācību procesam, rīcībai un motivācijai.
Šī dokumenta saturs sakrīt ar secinājumiem, kuri gūti (1) veidojot Ilgtspējīgas izglītības institūtā
pedagoģijas doktora programmu un īstenojot demonstrējošo darbības pētījumu un (2) LZP un
IZM projektos, kuros doktora darbu vadītāji un doktoranti veica pētījumus par holistisku
ilgtspējīgu izglītību, par iespējām radīt ilgtspējīgas izglītības teoriju un pētniecisko prasmju
attīstību veicinošu vidi darbības pētījumā skolotāju izglītībā un augstskolā.
[1] Bitušikova,A (2011). Rethinking and Reforming Doctoral Education in Europe: Om the Road to Innovation
Union. Journal of the European Higher Education Area, 2, 1-16.
[2] Vandenkendelaere, B. (2011). A definition of excellence:Opportunity for a pit stop? Journal of the European
Higher Education Area, 2, 49-64.
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[3] UNESCO (2005) Guidelines and Recommendations for Reorienting Teacher Education to Address
Sustainability. UNESCO Paris section, Technical paper N°2-2005, p.23.
[4] Salite, I. & Pipere, A. (2007) Journal of Teacher Education and Training: Deepening Action Research. In
McKeown, R. (ed.) Good Practices in Education for Sustainable Development: Teacher Education Institutions.
UNESCO Education for Sustainable Development in Action Good Practices N°1 January 2007, 41-47.
[5] Belousa, I. & Micule, I. (2007) Experience of the Institute of Sustainable Education. Faculty of Education and
Management, in Vilela, M. & Corrigan, K. (eds.) Good Practices Using the Earth Charter: UNESCO Education for
Sustainable Development in Action, Good Practices, 3: 157 – 161. November 2007. [ISBN 978–9977–925–54– 7].
[6] Salīte, I., Gedţūne, I., & Gedţūne, G. (2010). From personally relevant experience to action research for
sustainable education. In M. Witthaus, K. McCandless, & R. Lambert (Eds.), Tomorrow Today (pp. 95–98).
Leicester: Tudor Rose, UNESCO. [ISBN 0-9536140-8-5]
The research approach used by the researchers of ISE is available on-line in the articles published in JTET/JTEFS,
collection “Education and Sustainable Development: First Steps Toward Changes” and the new scientific journal
“Discourse and Communication for Sustainable Education” (see website of ISE http://www.ise-lv.eu/).

1. Pedagoģijas doktora programmas mērķis un uzdevumi, studiju rezultāti
o Jebkurai konkrētai doktora studiju programmai mērķu pamatā ir plašāki konteksti, kas
norāda uz sabiedrības attīstības stratēģiskajām mērķorientācijām, universitātes misiju un
specifiskās zinātnes vai tās apakšnozares izaicinājumiem. Konkrētās programmas mērķis un
uzdevumi tiek formulēti, integrējot šos kontekstus.
Doktora studiju programmas daţādu līmeņu mērķu konteksti:
globālās, Eiropas Savienības un Latvijas sabiedrības stratēģiskās attīstības kontekstā zinātnes un izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgu izglītību [ANO Dekādes Izglītība
ilgtspējīgai attīstībai mērķis, Eiropas Savienības Padomes secinājumi par izglītību
ilgtspējīgai attīstībai un Latvija 2030 (stratēģiskās attīstības plāns)].
Daugavpils Universitātes kontekstā doktora studiju programmas vispārīgais mērķis –
piedāvāt iespēju iegūt starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu DU pārstāvētās
zinātņu nozarēs, apgūt studiju un pētniecības darba organizācijas un vadības principus.
pedagoģijas zinātnes attīstības kontekstā doktora studiju programmas specifiskais
mērķis – sagatavot augsti kvalificētus zinātniekus pedagoģijā Latvijas un citu valstu
izglītības institūcijām, kas var sekmēt izglītības attīstību.

Pašreizējais Daugavpils Universitātes doktora studiju programmas pedagoģijā konkrētais
mērķis:
o augstākās kvalifikācijas pētnieku sagatavošana pētnieka karjerai, iesaistot doktorantus
pētnieciskā darbībā, kura veicina uz ilgtspējīgu attīstību orientētu pētniecisko prasmju un
pētnieka identitātes attīstību, kuru jaunais pētnieks apliecina ar sava promocijas darba
rezultātiem, kas tiek piedāvāti ilgtspējīgai pedagoģijas un izglītības attīstībai.

Studiju programmas uzdevumi:
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(1) piedāvāt doktorantiem iespējas iesaistīties Ilgtspējīgas izglītības institūta pētniecības
programmas īstenošanā, kuras mērķis ir ilgtspējīgas izglītības teorijas radīšana un ieviešana
Latvijas izglītībā augstskolas, skolas un nozaru pedagoģijas praksē,
(2) piedāvāt doktorantiem iespējas radīt jaunas zināšanas un aprobēt savu pētījumu rezultātus
starptautiskā līmenī, iesaistoties starptautiskās sadarbības tīklojumos, lai doktorantu lokālie
zinātniskie pētījumi tiktu papildināti ar globālo izglītības pētījumu kontekstu,
(3) piedāvāt doktorantiem iespēju veikt patstāvīgu zinātnisku pētījumu izvēlētajā pedagoģijas
apakšnozarē un aizstāvēt pētījuma rezultātus promocijas darbā, kas veicinātu pedagoģijas
attīstību Latvijā un Eiropā.

2010./2011. papildinājums
Pašreizējais DU Pedagoģijas doktora studiju programmas mērķis un uzdevumi nav pretrunā ar
otrajiem Zalcburgas ieteikumiem, kas tika apstiprināti 2010.gadā, jo programma ir iekļāvusies
Ilgtspējīgas izglītības institūta stratēģijas īstenošanā. Ir cerības, ka nacionālajā līmenī tuvākajā
laikā tiks precizēti nosacījumi (vadlīnijas) jautājumos, kas, lai gan ir pašsaprotami kā
doktorantūrai atbilstīgi, nav pietiekami precīzi norunāti. Šie jautājumi saistās (1) ar attieksmi
pret kredītpunktu skaitu un Zalcburgas ieteikumu īstenošanu, balstoties uz radošu, elastīgu,
individuālu doktorantūras un doktoranta darbu, kura mērķis ir pētnieka skatījuma (identitātes)
izveidošanās caur pētniecisko darbību un vispārīgu vienošanos šo ieteikumu īstenošanai
nacionālā līmenī, (2) ar darbu vadītāju noslogojuma noteikšanu, jo fokuss uz pētījumu nav
pārnesams, nerēķinot prasību izmaiņas doktora darba vadītājam un nesaskaņojot atbildību (gan
doktoranta, gan vadītāja) par tās īstenošanai nepieciešamo laika ietvaru institūcijās un valstī.
Ilgtspējīgas izglītības institūta darbinieku un jauno pētnieku (doktorantu) kopdarbība ir nesusi
rezultātus, kas guvuši novērtējumu starptautiskajā līmenī (skat. http://www.ise-lv/eu ).
o Studiju rezultāti
2008.gada programmas reakreditācijas ziņojumā tika uzsākta doktora studiju rezultātu tēma.
Tika izmantoti priekšlikumi, kas izrietēja no Boloņas un Dublinas deskriptoru ierosināšanas,
iznākumi, kas bija izveidojušies Latvijā, un ASV, Austrālijas un Eiropas ekspertu pieredzes un
ieteikumi.
Uz šo pieredţu pamata 2008.gadā šai Pedagoģijas doktorantūras programmai tika pielāgots tā
laika Eiropas Savienības skatījums par studiju rezultātiem zināšanu, prasmju un attieksmju
formā:
Zināšanas:
o plašas – mūsdienu pedagoģijā un tās metodoloģijā,
o dziļas – kādā no pedagoģijas apakšnozarēm (augstskolas, skolas vai nozaru pedagoģijā),
o zināšanas sakņotas pētnieka identitātē, tādējādi tās ir personiskas, jēgpilnas un kritiski
orientētas uz problēmu identificēšanu izglītībā, tās teorijas un prakses pārveidošanu, atvērtas
mainīgajiem izglītības procesa nosacījumiem, elastīgas jaunā piesaistīšanai un
pārorientēšanās procesu ierosināšanai ar mērķi veicināt izglītības ilgtspējīgumu.
Prasmes:
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o pētnieka – prasme identificēt izglītības problēmas, izstrādāt to pētījuma stratēģiju (dizainu),
izvēlēties atbilstošas pētījuma metodes, veikt datu analīzi, iegūt rezultātus, interpretēt tos
konkrētas situācijas un mūsdienu pedagoģijas skatījumā un piedāvāt pētītās problēmas
risinājumus ieviešanai izglītības praksē,
o eksperta: (a) prasme identificēt atskaites sistēmas (pedagoģisko pieeju, metoţu un
paņēmienu kongruenci jeb metodoloģisko pamatu) pedagoģijas teorijā un (b) prasmes vērtēt
un izvērtēt izglītības prakses gadījumus, identificējot to atskaites sistēmu atbilstību
izvirzītajiem izglītības mērķiem un esošajiem resursiem, ieviesto atskaites sistēmu atbilstību
vietējām situācijām un attīstības iespējām un prasme sagatavot priekšlikumus izglītības
procesa kvalitātes pilnveidošanai,
o gatavība mācību līdzekļu izvērtēšanai un sagatavošanai kādā no pedagoģijas
apakšnozarēm: (a) izvērtēt mācību līdzekļu virssatura atbilstību ilgtspējīgas izglītības un
ilgtspējīgas attīstības mērķiem un (b) novērtēt mācību līdzekļu satura un tā struktūras
atbilstību kādai zinātnes vai integrētu zinātņu jomai (zinātniskums), izvērtēt tā saturu kā
mācīšanās līdzekli, kuru studējošie izmantos mācoties un iespējamās ietekmes, kas
sagaidāmas izmantojot mācību līdzekļus.
Attieksmes:
o attieksme balstīta uz noturīgu personisku/profesionālu interesi, kas nostiprināta studiju
laikā, padziļinot pedagoga/pētnieka/eksperta kompetenci augstskolas, skolas vai nozaru
pedagoģijas apakšnozarēs un personisku/profesionālu vajadzību darboties pedagoģijas
pētniecībā un teorijas attīstībā, lai piedalītos izglītības stāvokļa uzlabošanā,
o attieksme, kas ir saskaņota ar pārliecību, ka izglītībai jātiecas uz ilgtspējīgas attīstības mērķi,
kurā ilgtspējīgums (pašreizējā pedagoģiskās apziņas posmā) tiek formulēts kā komplicēts
četrdimensiju fenomens (vides, sociālā, ekonomiskā, kultūras dimensijas to specifiskajās
mijiedarbības izpausmēs un attīstībā), kurā pētniekiem ir iespēja iedziļināties, iekļauties un
pašrealizēties jau zināmu un vēl neizpētītu kontekstu, principu un likumsakarību pētīšanā un
interpretēšanā.

2009./2010. - papildinājums
Latvijā 2008.gada decembrī tika apstiprināti noteikumi Nr. 990, kuri papildināti kā noteikumi
Nr.931 05.10.2010. ar Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras doktora līmenim atbilstošo
zināšanu, prasmju un kompetences aprakstu.
Doktora studiju rezultāti (pēc MK noteikumiem):
Zināšanas (zināšanas un izpratne) – spēj parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās
teorijas un atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes
attiecīgajā zinātnes nozarē vai profesionālajā jomā un daţādu jomu saskarē.
Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes) – spēj patstāvīgi
izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes, ir veicis ieguldījumu
zināšanu robeţu paplašināšanā vai devis jaunu izpratni esošām zināšanām un to pielietojumiem
praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura daļa ir starptautiski citējamu
publikāciju līmenī. Spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par savu zinātniskās darbības
jomu (savu nozari) ar plašām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā. Spēj patstāvīgi
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paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskos projektus, gūstot zinātnes nozares
starptautiskajiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus, vadīt pētnieciskus vai attīstības
uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas
zināšanas un prasmes.
Kompetences (analīze, sintēze un novērtēšana) – spēj, veicot patstāvīgu, kritisku analīzi,
sintēzi un izvērtēšanu, risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, patstāvīgi
izvirzīt pētījuma ideju, plānot, strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus, tajā skaitā
starptautiskā kontekstā.
o Doktora studiju rezultātu apspriešanā Latvijā sava loma ir bijusi arī doktora kvalifikācijai,
kurā tika formulētas doktora nozīmīgākās kompetences.
Vispārīgajā raksturojumā doktoram atbilst: Doktora kompetences ir iegūtas pētniecībā balstītās
studijās un patstāvīgos pētījumos. Doktors spēj starptautiskā līmenī un kontekstā pasniegt
augstskolā, realizēt un vadīt pētnieciskus vai attīstības uzdevumus uzņēmumos un citās valsts
vai privātās iestādēs un organizācijās, kur nepieciešamas plašas pētnieciskas zināšanas un
prasmes. Doktors ir pierādījis, ka spēj, veicot patstāvīgu, zinātniskajās atziņās un metodēs
balstītu analīzi, realizēt zinātniskus projektus, gūstot zinātnes nozares starptautiskiem
standartiem atbilstošus zinātniskos sasniegumus.
Intelektuālās kompetences. Doktors spēj: (1) gan mutvārdos, gan rakstiski komunicēt lielu
zināšanu apjomu, (2) patstāvīgi formulēt un strukturēt ilgstošus liela apjoma zinātniskus
projektus.
Profesionālās un akadēmiskās kompetences. Doktors spēj: (1) veikt pētījumus starptautiskajā
līmenī un starptautiskā kontekstā, (2) patstāvīgi izvērtēt metodiku atbilstību zinātniskajiem
projektiem, (3) zina un izprot starptautiskās zinātnes vides jaunākās zinātniskās teorijas un
pētniecības metodes, (4) spēj īstenot atbildību attiecībā uz savu pētniecisko darbību saskaņā ar
zinātnes ētikas kodeksu.
Praktiskās kompetences. Doktors spēj: (1) uzņemties akadēmisku un profesionālu atbildību
par augstas sareţģītības pakāpes uzdevumu veikšanu un plānot tos, balstoties uz zinātniskām
teorijām un izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un eksperimentālas metodes, (2) pieņemt
lēmumus, pamatojoties uz sareţģītu informāciju un dokumentāciju.

2010./2011. papildinājums
Pēc otro Zalcburgas ieteikumu doktora studijām apstiprināšanas, ar jaunu spēku sāka
attīstīties diskusijas, kurās kļuva saskatāms, ka (1) doktora studiju rezultāti nav
standartizējami, kā tas ir bakalaura un maģistra līmeņiem, (2) doktora studijām rezultāti ir
jāapraksta vadlīniju formā un, ka (3) doktora izglītības iznākums ir jaunais zinātnieks un viņa
devums sabiedrībai, kas iegūts caur viņa zināšanām, kompetencēm un prasmēm, kas iegūtas
pētījumā un arī ar viņa zināšanu atvērtību pret citām disciplīnām. Tādejādi doktora studiju
iznākumi ir jāpārbauda pēc to oriģinalitātes un derīguma izplatīšanai zinātniskajās aprindās.
Pašreiz ir izvērsusies diskusija, kurā turpinās ekselences jēdziena nozīmes konkretizēšana otro
un arī pirmo Zalcburgas ieteikumu kontekstos: jāsekmē daţādība un līdzdalība, studiju
procesam jābūt studentcentrētam, jābalstās uz konstruktīvisma teorijām. Tai ir raksturīgas
inovatīvas mācīšanas metodes, kuru mērķis ir sekmēt mācīšanos dialogā ar pasniedzējiem un
citiem studentiem, kā arī tas, ka studenti tiek uztverti kā aktīvi dalībnieki savā mācīšanās
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procesā; tādējādi tiek sekmētas pārnesamas prasmes, piemēram, problēmu risināšana, kritiskā
un refleksīvā domāšana. Dialogs dod studentiem īpašuma tiesības uz mācību programmu.
Grupu darbs attīsta studentu refleksīvās domāšanas prasmi.
Šajās diskusijās kļūst saskatāmāka doktora studiju nozīme pašreizējā attīstības posmā un
cerības, kas tiek saistītas ar zinātnes un izglītības pārorientēšanu uz ilgtspējīgu attīstību.
Ziņojuma ievadā jau uzsvērām ES Padomes secinājumos pieminētās ilgtspējīgai attīstībai un
zinātnei nozīmīgākās kompetences (kritiskā domāšana, problēmu risināšana, jaunrade,
iniciatīvas uzņemšanās, lēmumu pieņemšana), kuras tiek gūtas caur personisku pieredzi,
iekļaujošā mācīšanās procesā, kurā tiek attīstītas prasmes, kuras atklājas cilvēka rīcībā un
motivācijā. Doktora studiju programmas iekļaušana Ilgtspējīgas izglītības institūta stratēģijas
īstenošanā un doktorantu līdzdalība pētniecībā ir reāli pastāvoši nosacījumi, un programmā
iegūtie rezultāti apstiprina to, ka gan programmas, gan Institūta attīstība un izmaiņu virziens
sakrīt ar ieteikumiem doktora studiju īstenošanai Eiropas Savienībā.
Kopsavilkums par programmas ziņojumos attīstīto saturu – programmas mērķi,
uzdevumiem un studiju rezultātiem. Laikā no 2002.gada līdz 2008.gadam šīs programmas
mērķi un uzdevumi tika papildināti un balstīti uz pieredzēm, kas tika iegūtas programmas
attīstības gaitā. Notika mērķu un uzdevumu precizēšana, meklēta iespēja iekļaut šajos
formulējumos tās specifiskās pazīmes, kas programmu izceļ, kā specifiski virzītu lokāli un
globāli nozīmīgu pasākumu. Šie meklējumi ir attīstījušies virzienā, kas saskan ar vērtībām,
kuras šajā laikā tika akcentētas gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā un arī globālajā izglītības
pētījumu un attīstības līmenī. Šīs vērtības tika saistītas ar zinātnes, universitāšu, Eiropas
augstākās izglītības un kopīgās zinātnisko pētījumu telpas un Eiropas Savienības Padomes
secinājumiem par izglītības īstenošanu ilgtspējīgas attīstības mērķim. Pedagoģijas doktora
studiju programmā šīs mūsdienu prasības ir atspoguļotas kā mērķorientācijas, kas norāda uz
pedagoģijas attīstības uzdevumiem un sagaidāmajiem studiju rezultātiem. Studiju rezultātu
formulējumi sākumā balstīti uz Boloņas procesa secinājumiem un formulēti 2008.gadā. Vēlāk
tie papildināti ar Latvijā izstrādāto uzskatu par doktora studiju rezultātiem. Diskusija par
doktora studiju rezultātiem Eiropas un globālajā augstākās izglītības un pētniecības telpā nav
beigusies. Programmas attīstība var dot papildinājumus, kas veicinās pedagoģijas teorijas un tās
prakses attīstību un tajā tiek/tiks respektēta daudzveidība, kurai jāattīstās un jāsaglabājas
daţādās doktora studiju programmās.

2.Doktorantūras programmas darba organizācija
2.1. Programmas plāna atbilstība universitātes mērķiem un uzdevumiem
Programma atbilst DU stratēģiskajam plānam attīstīt doktora programmas, kuras sagatavo
pētniekus darbam universitātēs, citās augstskolās, kā arī pētniekus citām neakadēmiska rakstura
iestādēm. Šis uzdevums sakrīt ar Latvijas un Eiropas Savienības pamatnostādnēm doktorantūras
programmu attīstībā (tās ir formulētas Boloņas procesa un Eiropas universitāšu asociācijas
apstiprinātajos dokumentos).
Programmas virssatura ievirze uz ilgtspējīgu izglītību un ilgtspējīgas attīstības mērķi ir
pazīme, kas izvirzīta Eiropas Savienībā kā vajadzība pēc daudzveidības doktora programmu
līmenī (trešais Zalcburgas princips, 2005) un Eiropas Universitāšu reformā kā vajadzība
pārorientēt augstāko izglītību un universitātes zinātni uz ilgtspējīgu attīstību.
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Doktora programmas darbs tiek organizēts saskaņā ar DU doktora studiju nolikumu. Doktora
studijas koordinē DU doktorantūras daļas vadītājs un DU Zinātņu prorektore. Programmas
īstenošanu organizē doktorantūras metodiķe un doktora studiju programmas direktore un
sekretāre.
Programmas padome. Laikā pēc programmas akreditācijas tika ieviestas studiju programmu
Padomes. Tās apstiprina DU Senāts. Pedagoģijas programmas padomes apstiprinātais sastāvs:
profesore I.Salīte, profesore A.Pipere, profesore J.Davidova, profesore E. Krastiņa, profesore
A.Šļahova.
Programmas padome analizē un koriģē programmas īstenošanu un apsprieţ tās turpmākās
attīstības iespējas. Tā izlemj arī jautājumus par promocijas darbu vadītājiem. Par promocijas
darba vadītāju ar pedagoģijas doktora programmas padomes lēmumu var tikt ieteikts profesors,
asociētais profesors, kā arī vecākais pētnieks vai docents, kas ir speciālists doktoranta izvēlētajā
pētījuma jomā. Promocijas darbu var vadīt arī divi speciālisti atbilstošajās apakšnozarēs.
Promociju darba vadītāju un promocijas darba tēmu apstiprina DU Zinātņu padome.
Promocijas padome. Darbojas pēc DU Promocijas padomes, Pedagoģijas promociju padomes
nolikuma un atbilstoši LR normatīvajiem dokumentiem, kas regulē promocijas padomju darbu.
Promocijas padome sadarbojas ar LZP (3.pielikumā).
90.gadu beigās un 2000.-šo sākumā DU Promocijas padomes pedagoģijā sastāvā tika pieaicināti
un ar DU Senātu apstiprināti profesori no LU un LLU. Pēdējos gados DU Promocijas padomes
sastāv tikai no DU profesoriem un asociētajiem profesoriem. No citām universitātēm tiek
pieaicināti LZP ārējie eksperti un eksperti no citām valstīm.
Pašreiz LZP eksperti pedagoģijā no Daugavpils Universitātes ir prof. I.Salīte, prof.
A.Pipere, prof. J.Davidova, prof. A.Šļahova, asoc.prof. Dz. Iliško, asoc.prof. I.Belousa.
Par ārzemju ekspertiem promocijas darbu recenzēšanai tiek aicināti partneri no universitātēm,
kas darbojas BBCC vai globālajā skolotāju izglītības pārorientēšanas tīklojumā.
Programmas teorētisko studiju ilgums ir 3 studiju gadi (6 semestri) pilni laika studijās, 4
studiju gadi (8 semestri) nepilna laika studijās. Studiju laikā ir tiesības izmantot divus
akadēmiskos atvaļinājumus. Pēc studiju programmas pabeigšanas studējošie divus gadus var
turpināt pētījumu pretendentu statusā. Doktora programmā pilna laika teorētiskās studijas
beidzas ar promocijas eksāmenu 6. semestrī (8. semestrī nepilna laika studējošiem) vai
pretendenta laika posmā, vai arī atjaunojoties studijām pēc to pārtraukuma pēc doktoranta vai
pretendenta iesnieguma. Eksāmens svešvalodā jākārto 4.-6. semestrī pilna laika studijās (6.-8.
semestrī nepilna laika) vai pēc atjaunošanās.
Promocijas darba tēmas izvēle un apstiprināšana. Promocijas darba pētnieciskā tēma tiek
formulēta uzņemšanas laikā un pirmajā semestrī tā tiek precizēta sadarbībā starp doktorantu un
promocijas darba vadītāju. Akadēmiskajās diskusijās katrs doktorants ziņo par pētnieciskās
darbības rezultātiem, aizstāv savus pieņēmumus un iegūtos rezultātus, uzklausa ieteikumus no
darbu vadītājiem, programmā strādājošajiem docētājiem, institūta pētniekiem un citiem
doktorantiem un ievieš vai neievieš korekcijas turpmāko pētījuma uzdevumu izvirzīšanai,
pieņem vai nepieņem ieteikumus tēmas formulējuma niansēm. Doktorantu promocijas darbu
tēmas ir atrodamas ziņojuma 3. pielikumā.
Doktorantam ir iespējas izmantot programmai izveidoto sadarbības bāzi – piedalīties
zinātniskos semināros, uzstāties ar referātiem augstskolu un starptautiskajās konferencēs DU,
Latvijā, Baltijā, Eiropā un citur pasaulē. Vismaz divas reizes studiju un divu gadu pretendenta
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posmā katram doktorantam ir jāpiedalās Ilgtspējīgas izglītības institūta ţurnāla ikgadējā
starptautiskajā konferencē “Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība”. Informācija par notikušajām
un nākamo konferenci ir pieejama http://www.ise-lv.eu/ .
Doktora studiju laikā doktorantam ir jāatrod iespēja:
sadarbībai ar Latvijas un ārvalstu speciālistiem pētījuma tēmai atbilstošajā jomā vai
iesaistoties starpjomu un starpdisciplinārajos projektos,
jaunāko informācijas ieguves un datu apstrādes tehnoloģiju apguvei un izmantošanai,
savas pētnieka identitātes attīstīšanai, kas tiek piedāvāta uz ilgtspējīgu attīstību orientētas
pedagoģijas doktora studiju programmas radītā pētnieciskajā un mācību vidē, kuras mērķis
veicināt pētnieka un eksperta prasmju, zināšanu un kompetenču pilnveidošanos.
2.2.Iekšējā un ārējā kvalitātes izvērtēšana
Iekšējā kvalitātes izvērtēšanas sistēma. Līdz ar programmas attīstību ir palielinājies laiks
akadēmiskajām diskusijām un konsultācijām. Programmas padome izvērtē programmas
īstenošanas procesu, meklē risinājumus problēmām un pieņem lēmumus. Programmas direktore
un programmā strādājošie docētāji regulāri piedāvā studējošajiem pārrunāt studiju procesa
norisi un izteikt priekšlikumus procesa pilnveidošanai. Studējošo ieteikumi tiek respektēti
studiju grafika izveidošanā, radušos grūtību risināšanai (2. pielikums).
Kopš programmas īstenošanas sākuma tiek īstenotas studējošo aptaujas, kas ļauj izzināt
viņu individuālo viedokli gan mutiskā, gan rakstiskā veidā. Aptauju mērķis ir studējošo
viedokļa noskaidrošana:
(a) par studiju programmas saturu un tās struktūru (6.ikgadējā ziņojumā ir nosauktas
izmaiņas, kas ieviestas šo aptauju rezultātā);
(b) par studiju programmas organizēšanu un programmas mērķorientāciju skaidrību un
atbilstību studējošo vajadzībām un aptauju izmantošanu iekšējās kvalitātes izvērtēšanā
(5. un 6.pašnovērtējuma ziņojumos tie ir studējošo ieteikumi organizēt studiju
priekšmetu apguvi sesiju veidā, kuram studējošie atrada argumentus, ka tas ļauj ietaupīt
laiku, kas tiek zaudēts bieţajos braucienos uz DU);
(c) par studējošo gatavību savā darbībā lietot programmā iegūtās akadēmiskās zināšanas,
prasmes un attieksmes. Šīs aptaujas ir iestrādātas daţos studiju kursos un tajās tiek
noskaidrota studējošo attieksme pret teorijas un pētniecības jautājumiem, piedāvājot
viņiem izvērtēt sevi kā pētnieku un pētot savas personiskās zināšanas un pētnieka
identitātes pazīmes. Šo aptauju dati tiek izmantoti „mācību rakstu” sagatavošanai, kurus
sagatavo docētāji, lai demonstrētu šādu aptauju noformēšanas paraugus, kas
doktorantiem ir vieglāk izprotami, jo viņi ir piedalījušies aptaujas procedūrā un pārzina
tās saturu.
Salite, I., Pipere, A., (2006) Aspects of Sustainable Development from the Perspective of Teachers.
Journal of Teacher Education and Training. DU vol.6., pp. 15-32
Salite, I. (2006) Aim of education in the context of present and future educational issues: Perspective
of teachers, in Pipere, A. (Ed). Education & Sustainable Development: First Steps Toward Changes,
volume 1. Daugavpils University Publishing house „Saule” 390-407
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Pipere, A. (2006) Philosophy of Education for Sustainable Development: Perspectives of doctoral
students in Education, in Pipere, A. (Ed). Education and Sustainable Development: First Steps Toward
Changes, volume 1, Daugavpils University Publishing house „Saule”, 43-57.
Pipere, A., Salite, I. (2006) Educational Action Research in Teacher Education: Fostering Research
Skills. Full papers of Asia-Pacific Educational Research Association International Conference 2006
„Educational research, Policy and Practice in an Era of Globalization: The Asia-PacificPerspectives and
Beyound”, 15 pages, CD format
Pipere, A. (2007.) Becoming a Researcher: Interplay of Identity and Sustainability , in Pipere, A.
(ed.) Education and Sustainable Development: First Steps toward Changes, Daugavpils University
Publishing house „Saule”, 241-263.
Pipere, A. A Qualitative meta-analysis of sustainability oriented researcher‟s identity, in
Scientific articles of the 5th International Conference “Person. Color. Nature. Music”, October 17-21,
2007, Daugavpils University, 53-62
Pipere, A. (2007.) The Sustainability-Oriented Researcher‟s Identity: Action Research in
Doctoral Studies, in Filho, W.L, Manolas, E.I., Sotirakos, M.N. & Boutakis, G.A. (eds.) Higher
Education and the Challenge of Sustainability: Problems, Promises and Good Practice. University of
Crete: Media, 230-240. 2007.
Pipere, A. (2008) Mapping the researcher‟s identity in the university context: Dimensions of
personal constructs: Baltic Journal of Psychology, vol. 8, No.1,2, 2008, 21-36.

Promocijas eksāmenā pedagoģijā doktorantiem tiek piedāvāta iespēja demonstrēt savas
pašizvērtēšanas prasmes, analizējot un izvērtējot savas publikācijas, kas ir tapušas studiju laikā.
Doktoranti analizē tās, izvērtējot izmaiņas, savu rakstu kvalitātē un uzskatos. Šī izvērtēšana ļauj
analizēt grūtības un to iemeslus un novērst tās, ja tām ir procesa organizācijas vai satura
strukturēšanas pamats.
Aptauju veikšana
Programmā tiek veiktas mutiskas aptaujas, kuras tiek organizētas kā pārrunas par
augšminētajiem jautājumiem. Tās veic programmas direktore un programmā strādājošie
docētāji. Pārrunas par procesa organizēšanu un programmas saturu fokusētā veidā tiek veiktas
studiju gada sākumā un studiju gada noslēgumā, kad tiek apspriesti gada uzdevumi un analizēti
paveiktie darbi. Docētāju un doktorantu sadarbība balstās uz partnerattiecībām, tāpēc šādas
pārrunas ir ieintegrētas studiju procesā un ir pamats darbības plānošanai, īstenošanai un
izvērtēšanai.
Doktorantu rakstisko viedokļu ievākšana tika un tiek izmantots kā viens no pašizvērtējuma
jautājumiem atskaitēs par paveikto un turpmāko darbu plānošanā.
Studējošo nelielā skaita dēļ kvantitatīvās aptaujas nevar tikt pielietotas, jo formālā skatījumā
budţeta pilna laika studējošo skaits programmā ir 4-5 studējošie un iepriekšējos gados šo skaitu
papildināja daţi pilna laika studējošie par maksu. Arī nepilna laika studējošo skaits par maksu ir
bijis nepietiekams kvantitatīvajām aptaujām.
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Programmas darba dokumentos ir uzkrājušies rakstiski studējošo viedokļi par programmu.
Ilustrācijai piedāvāsim studējošo un programmas absolventu viedokļus, kā arī viedokļus, kas ir
izteikti pārrunās ar angļu valodas pasniedzēju par apmierinātību ar programmu.
Doktorantu un programmā strādājošo docētāju rakstisko aptauju paraugi ir pieejami pie
programmas direktores.
No docētāju puses tika un arvien tiek piedāvāti jautājumi, kas izskaidro programmas
pētniecisko būtību (pētnieciskā darba noteicošo lomu). Docētāji un Ilgtspējīgas izglītības
institūta pētnieki sadarbojas kā kolēģi institūta stratēģijas īstenošanā. Šādi ir mazinājusies un
tiek mazināta studējošo tendence paust “skolnieciskas vēlmes”, gaidot no studiju kursiem jau
gatavas atbildes savu promocijas darbu inovatīvajam, radošajam saturam. Pētnieciskajā
atmosfērā, kas izveidojusies pēdējo 6-7 gadu laikā institūta pētnieku un doktorantu attiecībās ir
izveidojusies epistemoloģiskā atvērtība un tā ir kļuvusi par noturīgu pazīmi pētnieciskajai un
mācību videi, kas izveidojusies programmas darbā. Šajā dialogā ir docētāju un doktorantu
interese par jaunāko zinātnisko publikāciju un Institūtā pieejamo disertāciju saturu un formu (ir
izveidota elektroniskā formāta disertāciju kolekcija, ir iespēja atrast konkrētas disertācijas
Latvijā un citās pasaules valstīs ar DU bibliotēkas vai sadarbības partneru starpniecību).
Ievadā tika minēts, ka programmas īstenošanā tiek izmantota Ilgtspējīgas izglītības institūta
starptautiskās zinātniskās sadarbības bāze, kas paplašinās un nostiprinās ar katru gadu. Tās
attīstībai var izsekot Institūta ikgadējās atskaitēs (2005.-2010.gads), kas pieejamas institūtā vai
DU Zinātņu daļā vai III mājas lapā http://www.ise-lv.eu .
Ārējās kvalitātes izvērtēšanas sistēma. Starptautiskās zinātniskās sadarbības bāzes veidošanās
kopš fakultātes un institūta dibināšanas ir ietekmējusi darbinieku un doktorantu attīstību. Kopš
2002.gada ir attīstījušās gan docētāju, gan doktorantu aktivitātes publikāciju sagatavošanā un
palielinājusies līdzdalība starptautiskos projektos. Līdz ar starptautiskās sadarbības attīstību un
iekļaušanos starptautiskos tīklojumos, kā arī publicēšanos ārvalstīs ārējā kvalitātes izvērtēšana ir
kļuvusi par pašsaprotamu parādību. Tā ir kļuvusi tradicionāla, pierasta parādība ar stingrāku un
kritiskāku raksturu. III darbinieki un doktoranti ar savu interesi par izglītības pētījumiem ir
iesaistījušies globālos un Eiropas tīklojumos, publicē savus rakstus daţāda līmeņa recenzētos
izdevumus. Tie ir nosacījumi, kas būtiski ietekmē institūta pētnieku, doktora programmas
docētāju un topošo pētnieku apziņu un atbildību. III un vairāku pedagoģijas programmas
doktorantu atpazīstamību sešu gadu laikā ir veicinājusi starptautiskā ekspertēšana gan III
pētnieciskajām aktivitātēm, gan rakstu recenzēšana III zinātniskajos izdevumos. Institūta
zinātnisko izdevumu starptautiskā redkolēģija paplašinās un atjaunojas, bet kvalitātes prasības
zinātniskiem rakstiem pieaug:
2002. gadā Journal of Teacher Education and Training (JTET) ţurnāla rakstu
recenzēšanā darbojās 13 recenzenti no 9 valstīm (Latvijas 4, ASV 2, Vācijas 1,
Ungārijas 1, Brazīlijas 1, Baltkrievijas 1, Jamaikas 1, Austrālijas 1, Kanādas 1);
2008. gadā ţurnāla (pārdēvēts par Journal of Teacher Education for Sustainability), un
IVF un BBCC (Baltijas un Melnās jūras reģiona konsorcijs izglītības pētījumos)
zinātnisko rakstu krājuma “Education and Sustainable Development: First Steps
Toward Changes” recenzēšanā darbojās 46 recenzenti no 20 valstīm (ASV-9, Somija6, Vācija-4, Igaunija-3, Lielbritānija-3, Ungārija-2, Honkonga 2, Malta-2, Nīderlande-2,
Dienvidāfrika-2, Latvija 2, Meksika-1, Jamaika-1, Austrālija-1, Kanāda-1;
2011.gadā Journal of Teacher Education and Training (JTET) ţurnāla rakstu
recenzēšanā darbojās 34 recenzenti no 20 valstīm (ASV-6, Somija-4, Latvija-3, Malta2, Igaunija-2, Dienvidāfrika-2, Vācija-1, Nīderlande-1, Meksika-1, Ķīna-1, Kanāda-1,
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Irāna-1, Norvēģija-1, Slovēnija-1, Turcija-1, Spānija-1, Ungārija-1, Brazīlija-1, Jamaika1.
Kopš 2002. gada ir audzis ţurnāla un zinātnisko rakstu krājuma prestiţs, tas ir iekļauts vairākās
datu bāzēs, ţurnāla rakstus citē ne tikai Latvijas un Baltijas un Melnās jūras konsorcija biedri,
bet arī pētnieki, kuri tajā nav iesaistījušies.
Google scholar autoru citēšanas lapā pašreiz ir atrodams, ka Anita Pipere ir citēta 33, Ilga Salīte
46, Inga Belousa 16, Dzintra Iliško 6, Alnis Stakle 6, Mārīte Kravale-Pauliņa 8, Rudīte
Grabovska 6, Ilona Mičule 4 reizes.
Journal of Teacher Education for Sustainability pēdējo gadu laikā ir Informāciju par Institūta
zinātniskajiem izdevumiem un to saturu var skatīt http://www.ise-lv.eu/.
Pēdējos gados ţurnāla citēšanai ir šādi rādītāji:
2011.gada 13.numurs – 10 raksti citēti 7 reizes; 2010.gada 12.numurs – 17 raksti citēti 5 reizes;
2009.gada 11.numurs – 15 raksti citēti 6 reizes; 2008.gada 9.numurs – 6 raksti citēti 3 reizes;
2007.gada 7.numurs – 7 raksti citēti 9 reizes; 2006.gada 6.numurs – 10 raksti citēti 5 reizes;
2005.gada 5.numurs – 10 raksti citēti 5 reizes
Ārējā pētniecisko rezultātu vērtēšana ir notikusi visos gadījumos, kad doktoranti ir piedalījušies
starptautiskās konferencēs un viņu publikācijas tikušas pieņemtas ārvalstu izdevumos ar
starptautisku recenzēšanu. Aktivitātes UNESCO, Eiropas pilsoņa izglītības pētniecības
ekselences tīklojumā (ENERCE), Baltijas un Melnās jūras reģiona konsorcijā izglītības
pētījumos (BBCC), Āzijas un Klusā okeāna izglītības pētījumu asociācijas, Klusā okeāna
piekrastes valstu izglītības pētījumu konsorcijā (PCC) un citos tīklojumos ir radījušas iespēju
demonstrēt III darbinieku un doktorantu pētījumu virzienus, pētnieciskos risinājumus un
piedalīties salīdzinošos pētījumos (skat. III zinātniskās darbības pārskatus par 2005.2010.gadam). Arvien bieţāk izskan ekspertu atzinība un pozitīvās atsauksmes par Ilgtspējīgas
izglītības institūta pētījumiem, zinātniskajiem izdevumiem, inovācijām izglītības pārorientēšanā
uz ilgtspējību un doktorantu ieguldījumu izglītības pētniecībā. Institūts ar tā darbiniekiem un
doktorantiem ir kļuvis atpazīstams ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē. Doktora programmas
docētāji un doktoranti ir noturīgākā darba grupa BBCC (Baltijas un Melnās jūras reģiona
konsorcijs izglītības pētījumos) sastāvā. Tīklojums ir izveidojies pie DU un pašreiz tas ir
lielākais reģionālais skolotāju izglītības pārveidošanas tīklojums pasaulē (UNESCO viedoklis,
pausts Ahmadabadas, Bonnas, Parīzes u.c. konferencēs).
Darba devēju vērtējums doktora studiju programmai Pedagoģija DU doktora studiju
programmā „Pedagoģija” studē trīs biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs” (IIC) darbinieki,
ieskaitot direktori – Sandra Kraukle, Daiga Zaķe un Ţenija Bērziņa. Šajā studiju programmā
studē arī Zaiga Lūciņa, bijusī IIC darbiniece, kas mainīja darbu 2007.gadā. Tas, ka doktora
studijās vienlaikus iesaistīti lielākā daļa centra darbinieku – trīs no četriem, kuri saistīti ar centra
programmu un projektu ieviešanu, ir neapšaubāms centra ieguvums.
Studiju programmas apgūšana un pētnieciskā darbība nodrošināja IIC darbinieku
profesionālo izaugsmi, kā rezultāta paaugstinājās sekojoši centra darbības kvalitatīvie radītāji:
1. Centra programmu – Bērncentrēta izglītība pirmsskolā un sākumskolā, Bērnu ar īpašām
vajadzībām sociālā iekļaušana un kognitīvā izglītība un Multikulturāla izglītība –
kvalitatīva izaugsme:
- Pilnveidots programmu teorētiskais pamatojums;
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- Izmantots daudzveidīgāks un plašāks materiālu klāsts semināru un kursu sagatavošanai;
2. Centra izstrādāto projektu kvalitātes pilnveidošanās:
- Projektu pamatojums tiek balstīts uz zinātniskiem pamatiem un dziļāku problēmas
izpratni;
- Projektu saturs tiek vairāk adaptēts vietējām vajadzībām;
3. Paaugstinājusies centra vadīto pasākumu (semināru, kursu, publisko diskusiju) kvalitāte,
ņemot vērā to vadītāju profesionālo izaugsmi:
- Dziļāks skatījums uz aplūkojamiem jautājumiem, balstīts uz zinātnisku pieeju;
- Pasākumu vadītāju pārliecinošāka argumentācija apskatāmajiem jautājumiem.
4. Centra darbība paplašinājusies, veicot pētījumus:
- Centra darbinieki veikuši vairākus pētījumus sadarbībā ar Daugavpils Universitātes
mācību spēkiem (Prof. E.Krastiņu, Dr. M.Kravali-Pauliņu);
- Pētījumu rezultāti tiek izmantoti IIC projektos, kursos un semināros.
2010./2011. papildinājums
2010.gadā DU ţurnāla JTEFS un BBCC 8.starptautiskā konference notika Parīzē, UNESCO
galvenajā ēkā, 2011.gadā Šauļu Universitātē un 2012.gadā kārtējā III ţurnāla un BBCC 10.
Konference notiks Savonlinnā Austrumsomijas Universitātē (http://www.ise-lv.eu/). Pirms šīs
konferences notiks Starptautiskā tīklojuma skolotāju izglītības pārorientēšanai uz ilgtspējīgas
izglītības mērķi seminārs Toronto, kurā arī paredzēta III komandas piedalīšanās.
Ieskats konferenču atmosfērā un apliecinājums DU doktorantu un docētāju līdzdalībai III
ţurnāla un BBCC tīklojuma konferencēs: http://www.youtube.com/watch?v=bJlg27pvds&NR=1 un http://www.youtube.com/watch?v=mZ9URCNejn0
2.3. Programmas plāns, apjoms un studiju rezultāti
Studiju procesa atbilstība normatīvajiem dokumentiem. Studiju process doktora studiju
programmā Pedagoģija ir organizēts atbilstoši Daugavpils Universitātes Satversmei, Latvijas
Republikas likumdošanai, MK noteikumiem un citiem doktora studijas reglamentējošiem
dokumentiem. Imatrikulācija notiek saskaņā ar DU Uzņemšanas noteikumiem, kurus ik gadu
apstiprina DU Senātā.
Studiju programmas īstenošana. DU doktora studijas notiek pilna un nepilna laika studiju veidā,

par valsts budţeta un fizisku vai juridisku personu iemaksātiem studiju maksas līdzekļiem.
Studiju procesa ilgums. Programmas īstenošanas laiks pilna laika studijās – 3 gadi, nepilna laika

studijās 4 gadi. Programmas apjoms 144 kredītpunkti.
2008./2009. – papildinājumi
Jautājuma vēsture. Doktora programma tika akreditēta 2002.gadā ar kopējo apjomu 144 KP.
Kredītpunktu skaits tika saskaņots ar Latvijas Zinātņu padomes lēmumu, kas tika pieņemts pēc
ilgstošas diskusijas (2001.-2002.) par doktora studiju īstenošanu. DU Pedagoģijas programma
tika akreditēta kā viena no pirmajām. Reakreditācijas laikā valstī bija akreditētas un tika
reakreditētas doktorantūras programmas gan ar 120 KP, gan arī ar 144 KP. DU doktorantūras
padomē vairākkārt tika diskutēts jautājums par pāreju uz 120 KP, tomēr doktora studiju
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politikas attīstībā bija neskaidrības, jo Latvijā tajā laikā bija sākušās diskusijas par
doktorantūras laika pagarināšanu. Boloņas dokumentos pilna laika doktorantūras ilgums
iespējams 3-4 gadi. Šīs diskusijas nav pabeigtas.
DU Pedagoģijas doktora programmā ir jārisina dilemma: vai pagarināt studiju laiku uz gadu, vai
samazināt kredītpunktus pašreizējos studiju kursos. 2010./2011. – papildinājumi
Kļūst aktuālāks jautājums par iespēju pagarināt pilna laika doktora studijas uz 4 gadiem. Ir
pieaugusi slodze izglītībā strādājošajiem, doktoranti nevar nestrādāt, ja viņiem ir budţeta
stipendija vai maksas studijas. Arī ESF projekta ”Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju
īstenošanai” stipendiāti strādā, jo nevēlas zaudēt darbu doktorantūras studiju laikā.
Programmas attīstības procesā ir izveidota bāze pētījuma datu publicēšanai un aprobācijai
Eiropas zinātnes kopīgajā telpā. Sakarā ar Ilgtspējīgas izglītības institūta izdevumu kvalitātes
palielināšanos, arī doktorantiem ir paaugstinājušās prasības gan viņu veiktajiem pētījumiem,
gan arī publikāciju sagatavošanai.
Programmas pēdējo gadu doktorantu aktivitātes un demonstrētie rezultāti, aizstāvētie
promocijas darbi norāda uz prasību palielināšanos kvalitātes kontekstā. Šīs pārmaiņas norāda arī
uz pārmaiņām doktora studiju attīstībā Latvijā un Daugavpils Universitātes jauno pētnieku
gatavību līdzdalībai Eiropas vienotajā zinātniskās pētniecības telpā.
Studiju procesa nodrošināšanas darba veidi. Tiek izmantotas: (1) lekcijas (konkrēta temata izklāsts,

kas organizēts noteiktā struktūrā un var tikt īstenots viena studiju kursa vai divu (apvienotu)
kursu studentiem, (2) semināri (a) konkrēta ar studiju kursa saturu saistīta temata apspriešana
grupā un b) akadēmiskās diskusijas ar institūta un doktorantu pētnieciskajām tēmām saistītu
jautājumu apspriešanai, kā arī tēmu apspriešanai pievēršoties starpdisciplināriem jautājumiem,
(3) praktiskās nodarbības (konkrētu pētniekiem būtisku prasmju attīstīšana, kas var notikt
grupās vai individuālā veidā, tiešā vai ar ITC līdzekļiem pastarpinātā komunikācijā); grupās
praktiskās nodarbības tiek īstenotas studiju kursu realizācijai, angļu valodas apguvei, ITC
līdzekļu izmantošanai pētniecisko datu apstrādei, jaunāko zinātniskās literatūras avotu satura
izvērtēšanā, zinātnisko publikāciju sagatavošanā un izvērtēšanas problēmu iepazīšanā un
konsultācijās (ar studiju priekšmetu pasniedzējiem, promocijas darbu vadītājiem, institūta
pētniekiem).
2010./2011. – papildinājums
Programmas aktivitātēs evolucionāri ir attīstījies darba veids, kura rezultātu novērtēšana ir
automātiska un tā notiek starptautiskā līmenī – tā ir līdzdalība un gatavošanās ikgadējai ţurnāla
Journal of Teacher Education for Sustainability un Baltijas un Melnās jūras reģiona konsorcija
izglītības pētījumos (BBCC) starptautiskajai konferencei. Šī docētāju un doktorantu kopdarbība
apliecina, ka doktora studijas ir iekļāvušās institūta stratēģijas īstenošanas procesā, ka
pētniekiem, docētājiem un doktorantiem ir izveidojušās koleģiālas attiecības, kas orientētas uz
kopīgiem mērķiem. Vienlaikus šīs kopdarbības rezultāti ir apliecinājums kopīgajai docētāju un
doktorantu izaugsmei, jo tā tiek tieši vai netieši izvērtēta no BBCC partneru puses (līdzdalība
konferencē ar prezentācijām, stenda referātiem un iesaistīšanos diskusijās) un no konferences
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izdevumu un ţurnālu redkolēģiju puses (konferences krājumi, starptautiskās redkolēģijas,
JTEFS, ţurnāls Discourse and Communication for Sustainable Education (tiek izdots kopš
2010.gada). Tāpēc programmas rezultātu efektivitāte un pētniecisko rezultātu vērtēšana institūtā
un doktora studiju programmā ir konstants process.
Kopsavilkums. Ap konferences krājumu izdevumiem un divu ţurnālu izdošanu koncentrējas
gan individuālās līdzdalības, gan kopējo uzdevumu plānošana un arī institūta un citu
finansēšanas avotu izmantošanas plānošana. Institūta komandas (pētnieki, docētāji un
doktoranti) līdzdalība citos ar izglītības pētījumiem saistītos starptautiskos tīklojumos un
pasākumos papildina veikto pētījumu novērtējumu no ārzemju partneru puses. Ilgtspējīgas
izglītības institūtā ir radīti apstākļi doktorantu pētījumu publicēšanai (SCI un citos
starptautiskās zinātniskās sadarbības līmeņos) un iespēja saņemt redkolēģiju ekspertu recenzijas
par tēzēm, rakstiem un stenda referātiem.
Ārējai recenzēšanai ir pakļauti gan institūta pētnieki, gan programmas docētāji un doktoranti.
Programmas saturs un tā struktūra. Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes
Doktora programma pedagoģijā piedāvā attīstīt pētnieciskās prasmes, paplašināt zināšanas un
attīstīt kompetences pedagoģijā augstskolas, skolas un nozaru pedagoģijas apakšnozarēs un
attīstīt pētījumus pedagoģijā ilgtspējīgas attīstības virzienā.
Programmas metodoloģija, plāns un kursu saturs balstīts uz holistisko pieeju izglītībā, kas paver
iespēju ekoloģiskuma, integrēšanas, garīguma un kultūras ilgtspējīguma aspektu kritiskai un
refleksīvai izvērtēšanai, kas programmas īstenošanas procesam piedod izglītības darbības
pētījuma formu. Šī forma atbilst prasībām, kas izvirzītas doktora studijām – tā ir elastīga,
kritiski refleksīva, adaptīva, uz ilgtspējīgumu orientēta mācīšanās, kuras pamatā ir doktorantu
pētniecība, kas ir iekļauta par doktora programmu atbildīgās institūcijas pētnieciskās darbības
vidē.
Programma paredz iespēju pievērsties mūsdienu izglītībā notiekošo globālo un lokālo procesu
izvērtēšanai to savstarpēji papildinošajā mijiedarbībā, veikt pētījumus pedagoģijas teorijā, lai
skaidrotu un saprastu 21.gadsimta problēmas no pedagoģijas zinātnes viedokļa un ieviestu
pētījumu rezultātus augstskolas, skolas un nozaru pedagoģijas praksē. Patreizējās daudzveidīgās
parādības un kritiskās situācijas izglītībā apliecina nepieciešamību pēc mūsdienīgiem
pētījumiem, kas ņem vērā izglītības pārmaiņu dinamiskumu un pedagoģisko problēmu
daudzveidīgos kontekstus.
Pilna laika programmas saturs DU programmā (skat. studiju plānā):
Obligātie kursi, kurus apgūst 1., 2. un 3. semestrī. Kopējais kredītpunktu skaits obligātajos
studiju kursos 21 KP
Kursi paredzēti pētījuma metodoloģijas padziļinātai apguvei un pedagoģijas vispārīgā teorētiskā
pamata apguvei (promocijas darba struktūras izveidošana, kvantitatīvā un kvalitatīvā pētījuma
metodoloģija un metodes, izglītības filosofija un mūsdienu izglītības teorijas, didaktika
modernismā un postmodernismā, holisma teorija izglītībā, mācību plānu un programmu attīstība
un to kvalitātes problēmas, mūsdienu psiholoģijas problēmas un pētījumu virzieni). 2006./7.
studiju gada pašnovērtējumā norādīts, ka holistiskās pedagoģijas priekšmets “Holisma teorija
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izglītībā: problēmas, perspektīvas ilgtspējīgas izglītības skatījumā” tika pārcelts no obligātās
izvēles priekšmetu bloka uz obligāto priekšmetu bloku. 2007./8. studiju gadā uz obligāto
priekšmetu bloku tika pārcelts studiju priekšmets “Mācību plāna, programmu attīstība un to
kvalitātes problēmas”. Studiju kursu pārcelšana no obligātās izvēles bloka uz obligāto bloku
tika realizēta pēc doktorantu lūguma.
Obligātās izvēles kursi apakšnozarēs, kurus apgūst 3. un 4. semestrī. Kopējais kredītpunktu
skaits obligātajā izvēlē 6 KP
Pedagoģijas doktora programmai ir šādas apakšnozares: augstskolas pedagoģija, skolas
pedagoģija, nozaru pedagoģijā (mākslas pedagoģija un vides/ilgtspējīgas izglītības pedagoģija).
Obligātās izvēles kursi apakšnozarēs ir paredzēti izvēlētās pedagoģijas apakšnozares
metodoloģiskā pamata apguvei un nozarei specifiskā teorētiskā satura apguvei.
Izvērtējot programmas īstenošanas pieredzi un ņemot vērā doktorantu priekšlikumus, obligātās
izvēles studiju kursi ir saglabāti 6 KP apjomā (iepriekš tie bija 10 KP) katrā apakšnozares
obligātās izvēles daļā.
Brīvās izvēles kursi (6 KP), kurus apgūst 4. un 5.semestrī.
Doktora studiju programmā paredzēts, ka doktoranti izvēlas vienu brīvās izvēles studiju kursu
(2 KP). Sakarā ar to, ka obligātās izvēles kursi pēc studējošo ieteikuma tika samazināti par 4
KP, brīvās izvēles priekšmetu apjoms tika palielināts par 4 KP. Izvēlei tika piedāvāti
priekšmeti, kas nepieciešami pētnieka un eksperta prasmju attīstībai un epistemoloģiski
atvērtākas attieksmes un vides radīšanai pētnieciskajā procesā. Šie papildinājumi brīvās izvēles
studiju kursos ir arī rezultāts iepriekšējo gadu doktorantūras satura attīstībai, kura mērķtiecīgi
tika virzīta uz pētniecību kā vadošo darbību un studiju kursu apguvi kā pētniecisko darbību
papildinošu aktivitāti.
Brīvās izvēles studiju kursos ir piedāvāta jauna iespēja - izvēlēties studiju kursu “E studijas un programmas” (iekļauts kā izvēles priekšmets šajā programmā) vai kādu citu studiju
kursu no RTU, Liepājas Universitātes un Daugavpils Universitātes Eiropas Savienības finansētā
projekta ietvaros izveidotās un licencētās doktorantūras studiju programmas (piesakoties RTU
licencētajā programmā studentu apmaiņai).
Tādējādi doktoranti var izvēlēties trīs brīvās izvēles kursus vai izvēlēties tos no citu
apakšnozaru obligātās izvēles kursiem, ja tie saistīti ar doktoranta pētījumu tēmu vai interesēm
un arī pieteikt tēmu pēc pieprasījuma (līdz šim studējošie piedāvāja tēmas par jaunākajiem
pētījumiem pedagoģijā. Uz 2008./9. studiju gadu ir saņemts studējošo lūgums noklausīties
etiķetes vai oratora mākslas studiju kursu).
Teorētiskie semināri 3.,4.,5. un 6. semestrī. Kopējais kredītpunktu skaits: 8 KP 3.- 6.
semestrī.
Semināru tēmas piedāvā doktoranti vai darbu vadītāji. Katrs seminārs 2 KP apjomā.
Priekšlikumi par izmaiņām saistībā ar teorētiskajiem semināriem netika izteikti.
Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko ārvalstu literatūru. Kopējais
kredītpunktu skaits: 8 KP 1.- 4./1.-6.semestros.
Atbilstoši 1999.gada 6.aprīļa “Nolikumam par promocijas kārtību un kritērijiem” doktorantam
jākārto eksāmens svešvalodā. Tādēļ doktora studiju programmā tiek paredzēta vienas Eiropas
valsts valodas apguve un, pirmkārt, angļu valodas apguve (tā ir starptautiskās saskarsmes
valoda zinātnē). Angļu valodas integrētajās nodarbībās vienlaikus ar sarunvalodas un
21

zinātniskās terminoloģijas apguvi tiek piedāvāta iespēja studēt nozīmīgākos pedagoģijas
zinātnes pirmavotus angļu valodā, kuri tiek izmantoti kā saturs diskusijām sarunvalodas un
terminoloģijas apguvē. Angļu valodas apguve paredzēta pirmajā un otrajā studiju gados (pilna
laika studentiem) vai trijos gados (nepilna laika studentiem), kurā studējošie kārto ieskaiti.
Doktoranti iestājeksāmenā var kārtot angļu, vācu, franču, krievu vai kādu citu Eiropas
valodu, bet studiju laikā viņiem ir jāapgūst angļu valoda (saziņas valoda Eiropas zinātnes telpā).
Promocijas eksāmenos pretendenti var izvēlēties angļu valodu vai kādu Eiropas Savienības
valodu, kas pretendentam nav dzimtā valoda.
Publikāciju gatavošana. Patstāvīgais darbs un sadarbība ar darba vadītāju 12 KP apjomā
trīs vai četru gadu laikā.
Pētījuma veikšana un promocijas darba sagatavošana. Patstāvīgs pētījums un sadarbība ar
darba vadītāju 83 KP apjomā trīs vai četru gadu laikā.
Nepilna laika studijās programmas saturs tiek apgūts 4 gados.
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APSTIPRINĀTS
Izglītības un vadības fakultātes Domes sēdē

2008.gada 28.augustā
Protokols Nr. 14

Doktora studiju programmas
„Pedagoģija” (programmas kods 51141)
STUDIJU PLĀNS
studiju ilgums – 3 gadi
pilna laika studijas
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1. studiju gads

2. studiju gads
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6.sem.
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16 ned.

16 ned.
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16 ned.

16 ned.
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le
kc
.

le
kc
.

28

28
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m.
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c.

se
m.

lek
c.
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.

1.sem. A Obligātie kursi ( 20 KP)
PedaD001

1.

Promocijas darba struktūras izveidošana

iesk.

1

14

7

7

7

7

PedaD007

2.

Mācību plānu, programmu attīstība un to kvalitātes
problēmas

iesk.

2

28

14

14

14

14

PedaD036

3.

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru

iesk.

1

7

7

7

7

PedaD043

4.

Pētījuma veikšana un promocijas darba sagatavošana

iesk.

16

iesk.

4

2.sem. A Obligātie kursi (28 KP)
PedaD002
(PedaD064 1KP,
PedaD065 3KP)

1.

Kvantitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes

56

28

28
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Pārba
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a
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KrP

Kursa

1. studiju gads

2. studiju gads

3. studiju gads

kontaktstundu

1.sem.

2.sem.

3.sem.

4.sem.

5.sem.

6.sem.

skaits

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

le
kc
.

le
kc
.

se
m.

le
kc
.

se
m.
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.

se
m.

28

28

28

7

7

7

28

28

14

14

14

7

7

7

kopē
jais

lekc
ijas

28

pr.
dar
bi

semi
nāri

PedaD003

2.

Kvalitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes

iesk.

4

56

PedaD069

3.

iesk.

1

7

PedaD006

4.

iesk.

4

56

28

28

PedaD039

5.

iesk.

4

PedaD068

6.

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
Holisma teorija izglītībā: problēmas, perspektīvas
ilgtspējīgas izglītības skatījumā
Publikāciju gatavošana. Patstāvīgs darbs un sadarbība
ar darba vadītāju.
Pētījuma veikšana un promocijas darba sagatavošana

iesk.

11

se
m.

lek
c.

se
m.

lek
c.

sem
.

3.sem A Obligātie kursi (20 KP)
PedaD004

1.

Izglītības filosofija un mūsdienu izglītības teorijas

iesk.

3

42

21

21

21

21

PedaD005

2.

Didaktika modernismā un postmodernismā

iesk.

2

28

14

14

14

14

PedaD008

3.

Mūsdienu psiholoģijas problēmas un pētījumu virzieni

iesk.

1

7

7

7

7

PedaD038

4.

Teorētiskie semināri

iesk.

2

28

28

14

14

PedaD047

5.

iesk.

1

7

7

7

7

PedaD070

6.

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
Pētījuma veikšana un promocijas darba sagatavošana

iesk.

11

4.sem. 1. A Obligātie kursi (22KP)
PedaD053

1.

Teorētiskie semināri

iesk.

2

28

PedaD048

2.

iesk.

1

7

PedaD051

3.

iesk.

4

PedaD042

4.

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
Publikāciju gatavošana. Patstāvīgs darbs un sadarbība
ar darba vadītāju.
Pētījuma veikšana un promocijas darba sagatavošana

iesk.

15

14

2. B Obligātās izvēles kursi apakšnozarē (6 KP)
Augstskolas pedagoģijas apakšnozarē:
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1. studiju gads

2. studiju gads

3. studiju gads

kontaktstundu
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2.sem.

3.sem.

4.sem.

5.sem.

6.sem.
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16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.
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m.

se
m.

se
m.

lek
c.

se
m.

28

14

14

14

14

14

PedaD009

1.

Augstskolas pedagoģija: problēmas, perspektīvas

iesk.

3

42

21

21

21

21

PedaD010

2.

Mācīšanās psiholoģija mūţizglītības kontekstā

iesk.

2

28

14

14

14

14

PedaD011

3.

Pētnieka identitātes attīstība

iesk.

1

7

7

7

7

lek
c.

sem
.

Skolas pedagoģijas apakšnozarē
PedaD012

1.

Mācību vides attīstības problēmas pedagoģijā

iesk.

1

7

7

7

7

PedaD013

2.

Mācību vides attīstības problēma psiholoģijā

iesk.

1

7

7

7

7

PedaD014

3.

Skolotāja kompetences problēma pedagoģijā

iesk.

2

28

14

14

14

14

PedaD015

4.

Apdāvinātības problēma pedagoģijā

iesk.

2

28

14

14

14

14

iesk.

3

42

21

21

21

21

iesk.

2

28

14

14

14

14

iesk.

1

7

7

7

7

Nozaru pedagoģijas apakšnozarē
Vides un ilgtspējīga izglītība
PedaD016
1. Ekopedagoģija un ekopsiholoģija
PedaD017

2.

Dabzinātņu satura integrēšana mūsdienās

Kosmoloģijas un mikropasaules uzbūves principi
mūsdienu izglītības paradigmā
Nozaru pedagoģijas apkakšnozarē
Mākslas pedagoģijā
PedaD033
1. Mākslas pedagoģija vai mūzikas pedagoģija
PedaD018

3.

iesk.

2

28

14

14

14

14

PedaD035

2.

Mākslas/ mūzikas psiholoģija

iesk.

2

28

14

14

14

14

PedaD034

3.

Apdāvinātības attīstība un jaunrades pedagoģija

iesk.

2

28

14

14

14

14

5.sem. 1. A Obligātie kursi (16KP)
PedaD054

1.

Teorētiskie semināri

iesk.

2

28

PedaD049

2.

iesk.

2

28

PedaD046

3.

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
Pētījuma veikšana un promocijas darba sagatavošana

iesk.

12

14

25

N
r.
p.
k.

Pārba
udījum
a
forma

Kursa nosaukums

Kur
sa
KrP

Kursa

1. studiju gads

2. studiju gads

3. studiju gads

kontaktstundu

1.sem.

2.sem.

3.sem.

4.sem.

5.sem.

6.sem.

skaits

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

le
kc
.

le
kc
.

le
kc
.

le
kc
.

kopē
jais

lekc
ijas

pr.
dar
bi

semi
nāri

se
m.

se
m.

se
m.

se
m.

lek
c.

se
m.

lek
c.

sem
.

2. C Brīvā izvēle (4 KP)
PedaD023

1.

Dators kā līdzeklis pedagoģijas pētījumos

Mācību grāmatu un līdzekļu izveidošanas un vērtēšanas
metodoloģiskais pamats
6.sem. 1. A Obligātie kursi (26KP)
PedaD024

2.

iesk.

2

28

14

14

14

14

iesk.

2

28

14

14

14

14

PedaD055 2 KP,
1.
PedaD028 8KP/DP
PedaD037,
PedaD029 8KP/DP
PedaD052 4KP,
3.
PedaD030 12KP/DP
PedaD094 18KP,
4.
Peda6121 83KP/DP
2. C Brīvā izvēle (2 KP)

Teorētiskie semināri

iesk.

2

28

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
Publikāciju gatavošana. Patstāvīgs darbs un sadarbība
ar darba vadītāju.
Pētījuma veikšana un promocijas darba sagatavošana

iesk.

2

28

14

14

14

14

iesk.

4

iesk.

18

PedaD032

1.

iesk.

2

28

14

14

14

14

PedaD026

2.

iesk.

2

28

14

14

14

14

PedaD027

3.

e- studijas un programmas vai kāds cits kurss pēc
studentu izvēles RTU e-studiju doktorantūras
programmā
Darbības pētījums izglītības pārorientēšanai uz
ilgtspējīgas attīstības mērķi mūţizglītībā
Zinātnisko publikāciju struktūras un satura recenzēšana

iesk.

2

28

14

14

14

14

28

28

KOPĀ KrP : 144
Studiju programmas direktors _________________ Ilga Salīte
(paraksts, atšifrējums, datums)
Dekāns
(paraksts, atšifrējums, datums)

_________________ Ilga Salīte
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APSTIPRINĀTS
Izglītības un vadības fakultātes Domes sēdē
2008.gada 28.augustā
Protokols Nr. 14

Doktora studiju programmas
„Pedagoģija” (programmas kods 51141)
STUDIJU PLĀNS
studiju ilgums – 4 gadi
nepilna laika studijas

Nr.

Kursa nosaukums

p.k.

Pārb
audīju
ma
form
a

Kur
sa
KrP

Kursa

1. studiju gads

2. studiju gads

3. studiju gads

kontaktstundu

1.sem.

2.sem.

3.sem.

5.sem.

6.sem.

6.sem.

skaits

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

semi
nāri

le
k
c.

se
m
.

le
k
c.

le
k
c.

se
m
.

se
m
.

le
kc
.

kop
ējai
s

lek
cija
s

pr.
dar
bi

le
k
c.

se
m
.

se
m
.

lek
c.

se
m.

4. studiju
gads
7.sem
8.se
.
m.
16
16
ned.
ned.
lekc.
sem.

1.sem. A Obligātie kursi (18 KP)
PedaD001

1.

Promocijas darba struktūras izveidošana

iesk.

1

14

7

7

7

7

PedaD007

2.

Mācību plānu, programmu attīstība un to kvalitātes
problēmas

iesk.

2

28

14

14

1
4

1
4

PedaD036

3.

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru

iesk.

1

7

7

7

7

PedaD040

4.

Pētījuma veikšana un promocijas darba
sagatavošana

iesk.

14

2.sem. A Obligātie kursi (18 KP)
PedaD002
(PedaD064 1KP,
PedaD065 3KP)
PedaD003

1.

Kvantitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes

iesk.

4

56

28

28

2
8

2
8

2.

Kvalitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes

iesk.

4

56

28

28

PedaD069

3.

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru

iesk.

1

7

2
8
7

2
8
7

7
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Holisma teorija izglītībā: problēmas, perspektīvas
ilgtspējīgas izglītības skatījumā
PedaD039
Publikāciju gatavošana. Patstāvīgs darbs un
5.
sadarbība ar darba vadītāju.
PedaD071
Pētījuma veikšana un promocijas darba
6.
sagatavošana
3.sem A Obligātie kursi (18 KP)
PedaD006

4.

iesk.

4

iesk.

4

iesk.

1

56

28

28

PedaD004

1.

Izglītības filosofija un mūsdienu izglītības teorijas

iesk.

3

42

21

21

PedaD005

2.

Didaktika modernismā un postmodernismā

iesk.

2

28

14

14

PedaD008

3.

iesk.

1

7

7

PedaD038

4.

Mūsdienu psiholoģijas problēmas un pētījumu
virzieni
Teorētiskie semināri

iesk.

2

28

28

iesk.

1

7

7

iesk.

9

iesk.

2

28

iesk.

1

7

iesk.

4

iesk.

5

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
PedaD072
Pētījuma veikšana un promocijas darba
6.
sagatavošana
4.sem. 1. A Obligātie kursi (12 KP)
PedaD047

PedaD053

5.

1.

Teorētiskie semināri

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
PedaD051
Publikāciju gatavošana. Patstāvīgs darbs un
3.
sadarbība ar darba vadītāju.
PedaD073
Pētījuma veikšana un promocijas darba
4.
sagatavošana
2. B Obligātās izvēles kursi apakšnozarē (6 KP)
PedaD048

2.

14

14
7

2
8

2
8

2
1
1
4
7

2
1
1
4
7

1
4
7

1
4
7

1
4
7

1
4
7

2
1
1
4
7

7

Augstskolas pedagoģijas apakšnozarē:
PedaD009

1.

Augstskolas pedagoģija: problēmas, perspektīvas

iesk.

3

42

21

21

PedaD010

2.

Mācīšanās psiholoģija mūţizglītības kontekstā

iesk.

2

28

14

14

PedaD011

3.

Pētnieka identitātes attīstība

iesk.

1

7

7

2
1
1
4
7

iesk.

1

7

7

7

Skolas pedagoģijas apakšnozarē
PedaD012

1.

Mācību vides attīstības problēmas pedagoģijā

28

PedaD013

2.

Mācību vides attīstības problēma psiholoģijā

iesk.

1

7

PedaD014

3.

Skolotāja kompetences problēma pedagoģijā

iesk.

2

28

PedaD015

4.

Apdāvinātības problēma pedagoģijā

iesk.

2

iesk.

Nozaru pedagoģijas apakšnozarē
Vides un ilgtspējīga izglītība
Ekopedagoģija un ekopsiholoģija
PedaD016
1.
PedaD017

2.

Dabzinātņu satura integrēšana mūsdienās

Kosmoloģijas un mikropasaules uzbūves principi
mūsdienu izglītības paradigmā
Nozaru pedagoģijas apkakšnozarē
Mākslas pedagoģijā
Mākslas pedagoģija vai mūzikas pedagoģija
PedaD033
1.
PedaD018

3.

7

7

7

14

14

28

14

14

1
4
1
4

1
4
1
4

3

42

21

21

iesk.

2

28

14

14

iesk.

1

7

2
1
1
4
7

2
1
1
4
7

iesk.

2

28

14

14

1
4
1
4
1
4

1
4
1
4
1
4

7

PedaD035

2.

Mākslas/ mūzikas psiholoģija

iesk.

2

28

14

14

PedaD034

3.

Apdāvinātības attīstība un jaunrades pedagoģija

iesk.

2

28

14

14

5.sem. 1. A Obligātie kursi (16 KP)
PedaD054

1.

Teorētiskie semināri

iesk.

2

28

PedaD049

2.

iesk.

2

28

PedaD046

3.

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
Pētījuma veikšana un promocijas darba
sagatavošana

iesk.

12

28

14

14

14

14

1
4
1
4

2. C Brīvā izvēle (2 KP)
PedaD023

1.

Dators kā līdzeklis pedagoģijas pētījumos

iesk.

2

28

14

14

14

PedaD024

2.

Mācību grāmatu un līdzekļu izveidošanas un
vērtēšanas metodoloģiskais pamats

iesk.

2

28

14

14

14

1
4
1
4

6.sem. 1. A Obligātie kursi (14 KP)
PedaD055 2 KP,
PedaD028 8KP/DP
PedaD037,
PedaD029 8KP/DP

1.

Teorētiskie semināri

iesk.

2

28

2.

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru

iesk.

2

28

28
14

28

14

29

PedaD052 4KP,
3.
PedaD030 12KP/DP
PedaD044,
4.
Peda6121 83KP/DP
2. C Brīvā izvēle (4 KP)

Publikāciju gatavošana. Patstāvīgs darbs un
sadarbība ar darba vadītāju.
Pētījuma veikšana un promocijas darba
sagatavošana

iesk.

4

iesk.

6

e- studijas un programmas vai kāds cits kurss pēc
studentu izvēles RTU e-studiju doktorantūras
programmā
Darbības pētījums izglītības pārorientēšanai uz
PedaD026
2.
ilgtspējīgas attīstības mērķi mūţizglītībā
Zinātnisko publikāciju struktūras un satura
PedaD027
3.
recenzēšana
7.sem. 1. A Obligātie kursi (18KP)

iesk.

2

28

14

14

14

14

iesk.

2

28

14

14

14

14

iesk.

2

28

14

14

14

14

Pētījuma veikšana un promocijas darba
sagatavošana
8.sem. 1. A Obligātie kursi (18KP)

iesk.

18

Pētījuma veikšana un promocijas darba
sagatavošana

iesk.

18

PedaD032

1.

PedaD095

1.

PedaD096

1.

KOPĀ KrP : 144
Studiju programmas direktors _________________ Ilga Salīte
(paraksts, atšifrējums, datums)
Dekāns
(paraksts, atšifrējums, datums)

_________________ Ilga Salīte
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Programmu salīdzinājums pēdējos gados vairs netiek veikts meklējot programmas internetā, kā
tas tika darīts pirms programmas akreditēšanas 2002.gadā un pirmajos pēc akreditācijas gados.
Tagad par programmu salīdzināšanu tiek runāts ar starptautiskās sadarbības partneriem, ar
kuriem tiek apspriestas reālas problēmas, reālas veiksmes un risinājumi. Ir uzkrājušās pieredzes
tiešā sadarbībā ar līdzīgu programmu docētājiem un doktorantiem (BBCC, ENERCE, WEEC,
WISE, EMSU, PCC un citos tīklojumos). Daļa docētāju un arī doktorantu ir iesaistīti projektos,
kuru īstenošanā darbojas daţādu universitāšu doktoranti, piemēram, Projekts pie Krētas
Universitātes par IT izmantošanu ilgtspējīgas izglītības jautājumos. Projektā tiek gatavota
kopīga maģistra programma un ir iecere, ka tālāk tiks gatavota kopīga doktora programma.
Docētājiem ir pieredze arī Ziemeļvalstu doktorantūras programmu doktorantu rakstu krājumu
recenzēšanā un līdzdalības pieredze kopīgajās doktora līmeņa programmās (plašāka informācija
par līdzdalību atrodama Ilgtspējīgas Izglītības institūta ikgadējos pārskatos un A.Piperes,
I.Salītes, I.Belousas CV).
Salīdzinot ar citu valstu doktora programmām izglītībā var saskatīt līdzību starp DU programmu
un vairākām citām programmām filosofiskajā pamatā un orientācijā uz pētījuma veikšanu un
satura apguvi. DU studiju programmā apakšnozares ir pielīdzināmas moduļiem vai satura
vienībām, kuras citu valstu programmās rada iespēju iedziļināties specifiskos izglītības
jautājumos. Moduļos tiek izdalīti svarīgākie teorijas jautājumi, pētniecības metoţu apguve un
Salīdzinot ar citu valstu doktora programmām izglītībā var saskatīt līdzību starp DU programmu
un vairākām citām programmām filosofiskajā pamatā un orientācijā uz pētījuma veikšanu un
satura apguvi. DU studiju programmā apakšnozares ir pielīdzināmas moduļiem vai satura
vienībām, kuras citu valstu programmās rada iespēju iedziļināties specifiskos izglītības
jautājumos. Moduļos tiek izdalīti svarīgākie teorijas jautājumi, pētniecības metoţu apguve un
darbība
pētnieciskos
projektos,
piemēram,
Dublinas
Universitātē
(http://www.tcd.ie/courses/ded.php). Programma tiek piedāvāta apguvei trīs gados un tā ir
samērā līdzīga DU programmai. Lundas Universitātē minimālais studiju laiks šādā programmā
ir četri gadi. Salīdzinot situāciju, saturu un prasības DU programma ir samērā tuva Lundas
Universitātes pieejai (http://www.sam.lu.se/o.o.i.s./3378). Satura ziņā Lundas Universitātes
programma ir šaurāka, jo tajā ir akcents uz sociālo kontekstu, ekonomisko, izglītības politikas
veidošanu un sociālās pedagoģijas problēmām. DU programmā pedagoģijas konteksts ir
plašāks. Tas papildināts ar ekoloģisko un kultūras kontekstiem. Kīlijas Universitāte (Keele
University) Anglijā (http://www.keele.ac.uk/depts/ed/edd/about-edd.htm ) doktora programmu
piedāvā kā nepilna laika studijas uz četriem gadiem, kur pirmajā gadā tiek apgūti teorētiskie
kursi, otrajā etnogrāfisks pētījums un atlikušajā laikā tiek izstrādāts promocijas darbs. Iespēja
izvēlēties specifiskāku izglītības saturu pedagoģijā tiek piedāvāta sešās studiju vienībās, kas pēc
satura ir pielīdzināmas kādai no pedagoģijas jomām vai tās apakšnozarei.
Izpētot doktora programmu piedāvājumus ES var saskatīt, ka tās bieţi tiek piedāvātas kā
nepilna laika studiju programmas, kurās ir iespēja pievērsties kādam specifiskam izglītības un
pedagoģijas jautājumam. Eiropā ir programmas, kuras fokusējas uz ilgtspējīguma problēmu un
principiem, kas ir tuvi DU programmā iestrādātajiem. Rūpīgāk ieskatoties programmu
pamatojumā var atklāt, ka daļa ES programmu balstās uz ES iecerēm doktorantūras attīstīšanā
un daļai programmu dominē vietējo attīstības vajadzību konteksts.
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Eiropas Universitātēm raksturīgi, ka doktora grāda iegūšanai ir jāizstrādā darbs 40 000 līdz
50 000 vārdu apjomā. Otra raksturīga tendence ir darbi ar ievirzi uz lietišķiem pētījumiem.
(http://www.tcd.ie/courses/ded.php). Programma tiek piedāvāta apguvei trīs gados un tā ir samērā
līdzīga DU programmai. Lundas Universitātē minimālais studiju laiks šādā programmā ir četri
gadi. Salīdzinot situāciju, saturu un prasības DU programma ir samērā tuva Lundas
Universitātes pieejai (http://www.sam.lu.se/o.o.i.s./3378). Satura ziņā Lundas Universitātes
programma ir šaurāka, jo tajā ir akcents uz sociālo kontekstu, ekonomisko, izglītības politikas
veidošanu un sociālās pedagoģijas problēmām. DU programmā pedagoģijas konteksts ir
plašāks. Tas papildināts ar ekoloģisko un kultūras kontekstiem. Kīlijas Universitāte (Keele
University) Anglijā (http://www.keele.ac.uk/depts/ed/edd/about-edd.htm ) doktora programmu
piedāvā kā nepilna laika studijas uz četriem gadiem, kur pirmajā gadā tiek apgūti teorētiskie
kursi, otrajā etnogrāfisks pētījums un atlikušajā laikā tiek izstrādāts promocijas darbs. Iespēja
izvēlēties specifiskāku izglītības saturu pedagoģijā tiek piedāvāta sešās studiju vienībās, kas pēc
satura ir pielīdzināmas kādai no pedagoģijas jomām vai tās apakšnozarei.
Izpētot doktora programmu piedāvājumus ES var saskatīt, ka tās bieţi tiek piedāvātas kā
nepilna laika studiju programmas, kurās ir iespēja pievērsties kādam specifiskam izglītības un
pedagoģijas jautājumam. Eiropā ir programmas, kuras fokusējas uz ilgtspējīguma problēmu un
principiem, kas ir tuvi DU programmā iestrādātajiem. Rūpīgāk ieskatoties programmu
pamatojumā var atklāt, ka daļa ES programmu balstās uz ES iecerēm doktorantūras attīstīšanā
un daļai programmu dominē vietējo attīstības vajadzību konteksts.
Eiropas Universitātēm raksturīgi, ka doktora grāda iegūšanai ir jāizstrādā darbs 40 000 līdz
50 000 vārdu apjomā. Otra raksturīga tendence ir darbi ar ievirzi uz lietišķiem pētījumiem.

Salīdzinājums ar tāda paša līmeņa līdzīgām akreditētām augstākās izglītības programmām
augstskolās Latvijā. DU pedagoģijas programma sadarbojas ar citām pedagoģijas
doktorantūrām Latvijas augstskolās (LU, LLU, Liepājas Universitāti un Rēzeknes augstskolu,
kurā doktora programmai ir izsniegta licence). Šai sadarbībai ir senas saknes pedagoģijas
teorijas pētniecības attīstības jautājumos. DU programmā šī sadarbība parādās kā vieslektoru
vai darba vadītāju uzaicināšana, doktorantu zinātnisko rakstu recenzēšana, sadarbība pētniecībā
un promocijas darbu kvalitātes izvērtēšanā, savstarpējie uzaicinājumi līdzdalībai konferencēs,
doktorantu iesaistīšana projektos, sākusi veidoties minēto augstskolu doktorantu komanda
Baltijas un Melnās jūras reģiona izglītības pētījumu konsorcija ietvaros. Arī sadarbojoties
ekspertu lomās Pedagoģijas promociju padomēs rodas iespēja iepazīt doktorantūras programmu
darbību un rezultātus, kas gūti citās augstskolās.
Salīdzinot DU un LU programmas pamatnostādņu ziņā abām programmām ir labi saskatāms
mērķis – īstenot Eiropas Savienības uzdevumus, attīstīt mūsdienīgu izglītības pētniecību un
saglabāt Latvijas pedagoģijai raksturīgo garīgumu. LU un DU studiju programmās ir atšķirīgas
specializācijas apakšnozares. DU programma visās tās apakšnozarēs piedāvā iedziļināšanos
ilgtspējīgas attīstības mērķa kontekstā. Ilgtspējīguma un ilgtspējīgas izglītības tēma kā
specifisks programmas konteksts (tiesa, konceptuāli atšķirīgs) ir saskatāms LLU un DU
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pedagoģijas doktorantūras programmās. Šis konceptuāli atšķirīgais saturs LLU pedagoģijas
programmā ir interpretēts izglītības ekoloģijas skatījumā. LiepU programmas specifiskais saturs
piedāvā izmantot holisma pieeju, kas ir metodoloģiskais pamats arī DU programmā. Salīdzinot
DU un LiepU programmās arī ir saskatāms atšķirīgs pedagoģijas iedalījums apakšnozarēs.
Visas minētās programmas vieno kopīgs mērķis – uzlabot doktorantūras programmu
kvalitāti, lai palielinātu Eiropas zinātnes konkurētspēju pasaules zinātnē un ienestu specifiskas
nianses, kas katru doktora programmu padara savā ziņā unikālu, tādējādi uzsverot daţādību, kas
ir izvirzīta kā viena no prasībām Zalcburgā izstrādātajā doktorantūras attīstības stratēģijā.
2.4. Vērtēšanas sistēma
Studiju darba rezultātu vērtēšanai tiek izmantotas normatīvās prasības, kas apstiprinātas atzīmju
vērtēšanas gadījumos. Ieskaitēs tiek veikts darbības rezultātu izvērtējums (vērtīgā meklēšana),
tajā turpinās refleksīva, adaptīva un elastīga mācīšana. Izvērtējuma noslēgumā tiek izlikta
diferencētais vai nediferencētais vērtējums.
Pētnieciskā darba rezultātu izvērtēšanā tiek īstenota doktoranta pašnovērtējuma,
ekspertu (programmā strādājošo docētāji) vērtējuma vai kritisku draugu (jeb citu doktorantu)
vērtējuma pieeja. Tā tiek izmantota akadēmiskajās diskusijās, doktorantu izpratnes pētīšanā par
konkrētiem satura jautājumiem un jaunu zināšanu konstruēšanā, kā arī programmas darba
izvērtēšanas diskusijās.
Zinātnisko publikāciju saturu (angļu valodā) vērtē divi ārvalstu recenzenti, bet
prezentācijas starptautiskajās konferencēs izvērtē zinātnisko konferenču sekcijās.
Studiju kursu, teorētisko semināru, svešvalodas apguve tiek vērtēta ar ieskaiti, visas
teorētiskās programmas daļas apguve tiek novērtēta pedagoģijas un svešvalodas promocijas
eksāmenos. Promocijas darbs tiek izvērtēts priekšaizstāvēšanā DU IVF Pedagoģijas un
pedagoģiskās psiholoģijas katedrā un aizstāvēts Promocijas padomē. Pedagoģijas Promocijas
padomes nolikums un ziņas par priekšaizstāvēšanām un aizstāvētajiem promocijas darbiem DU
Pedagoģijas Promocijas padomē kopš 2003.gada ir sniegtas ziņojuma II sējuma 3. pielikumā.
2.5. Programmas praktiskā īstenošana
Programmas realizēšanai ir izveidota Eiropas un pasaules prasībām atbilstoša bāze
(publicēšanās iespējas Ilgtspējīgas izglītības institūta izdevumos, sadarbības partneru
izdevumos, iespējas piedalīties starptautiskās konferencēs, iekļauties globālajā procesā, kas ir
sācies minētās ANO Dekādes ietvaros utt.). Piemēram, DU Pedagoģijas doktorantu zinātniskie
raksti 2007. gadā ir publicēti:
10 raksti (autori DU doktoranti V.Guseva, I.Ločmele, A.Skrinda, S.Čapulis, J.Badjanova,
S.Joma, L.Mackeviča, R.Grabovska, Dz. M.Kravale, R.Rupeika) Helsinku Universitātē 287.
zinātnisko rakstu krājumā Hytönen, J. (Ed.) Education for Democracy as a Part of Education
for Sustainable Development: 4th International Journal of Teacher Education and Training
Conference: Post-Conference-Book, University of Helsinki:
(http://www.helsinki.fi/behav/kirjasto/palvelut/julkaisumyynti/index.htm
vai
http://www.helsinki.fi/sokla/english/publications);
četri raksti (autori DU doktoranti I.Nikolajeva, V.Trumsiņa, M.Kravale, S.Lanka)
Debrecenas Universitātes zinātnisko rakstu krājumā ACTA PERICEMONOLOGICA rerum
ambientum”, Tomus 2, Debrecen 2007, un 2008. gadā;
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deviņi raksti (autori DU doktoranti T. Minakova, N.Vana-Gejeka, L.Jonāne, D.Liepa,
J.Badjanova , L.Mateusa, S.Meţinska, D.Apele, I.Nikolajeva, A.Stakle) Anadolu
Universitātē CD formātā Starptautiskās konferences rakstu krājumā.
Šīs iespējas ir radušās kā sinerģijas efekts sadarbojoties programmā strādājošajiem docētājiem
un doktorantiem UNESCO/UNITWIN projektā, kura ietvaros ir izveidojušies Ilgtspējīgas
izglītības institūts un ar to saistītais Baltijas un Melnās jūras reģiona konsorcijs izglītības
pētījumos (BBCC). 2008. gadā UNESCO projekta vadītājs un skolotāju izglītības programmas
vadītāja atzina, ka šis tīklojums ir pašreiz veiksmīgākais, raţīgākais un lielākais pasaulē
skolotāju izglītības pārorientēšanā uz ilgtspējīgas attīstības mērķi.
Doktora programma ir iekļāvusies Ilgtspējīgas izglītības institūta aktivitātēs, kas virzītas
uz institūta pētnieciskās programmas īstenošanu. Doktoranti darbojas institūta projektos
(UNESCO, BBCC, ENERCE, PCC, LZP, IZM, u.c.), piedalās demonstrējošā darbības pētījuma
īstenošanā globālajā projektā, kas tiek veikts UNESCO/UNITWIN pie Jorkas Universitātes
(Toronto) tīklojumā, salīdzinošajos projektos Eiropā un Klusā okeāna reģiona valstīs (ASV,
Jaunzēlande, Koreja, Latvija, Fidţi), citos Latvijas un Eiropas projektos. Šīs aktivitātes un
līdzdalība starptautiskajā sadarbībā ir motivējoša vide, kuru daļa doktorantu veiksmīgi izmanto
sava oriģinālā pētījuma veikšanai. Darbu vadītājiem šīs starptautiskās aktivitātes un līdzdalība
starptautiskos pētījumos arī paver iespēju piesaistīt doktorantus starptautiskai sadarbībai
pētniecībā.
2.6. Programmas perspektīvais novērtējums, ņemot vērā Latvijas uzdevumus Eiropas
Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā
Programmas mērķis un uzdevumi pašreizējā formulējumā pilnīgi saskan ar Boloņas
procesa pārveidojošām un kritisko masu attīstošajām iecerēm attiecībā uz doktora programmu
mērķi un uzdevumiem – pētnieka karjeras iespēju piedāvāšanu izglītības pētījumos. Pedagoģijas
doktora programmas mērķu, uzdevumu un satura formulējumi ļauj pilnībā īstenot Zalcburgas
principus, kurus paredz īstenot arī Eiropas Universitāšu asociācija.
Specifiskais saturs un programmas ievirze uz ilgtspējīgas izglītības jeb izglītības
pārorientēšanu uz ilgtspējību pilnīgi atbilst ANO izsludinātajai Izglītības ilgtspējīgai attīstībai
dekādei (2005-2014). Dekāde vēl turpināsies sešus gadus. Ilgtspējīgas izglītības institūta
pieredze jau 2007. gadā tika aprakstīta un publicēta kā viens no astoņiem paraugiem dekādes
uzdevumu inovatīvā īstenošanā un 2007. gadā arī kā viens no paraugiem Zemes Hartas ideju
īstenošanā augstskolas izglītībā. Šajā pieredzē ir arī doktorantu pienesums. Pasaules mēroga
atzinība norāda uz to, kas Eiropas Savienības doktorantūras attīstībā un pilnveidošanā ir noteikts
kā stratēģisks mērķis – lai doktora programmas veicinātu pasaulē konkurētspējīgas zinātnes
attīstību Eiropā.
Pētnieku sagatavošana doktorantūras ciklā Eiropā ir iecerēta kā pētnieku sagatavošana
akadēmiskām un neakadēmiskajām iestādēm. Pedagoģijas doktorantūrā iepriekšējos sešos
gados ir iestājušies un studē doktoranti, kuri nestrādā akadēmiskajās iestādēs (strādā pie
projektu vadīšanas vai citās izglītības iestādēs). Arī šajā ziņā programma atbilst Eiropas
Savienības prasībām. Tomēr jāatzīst, ka šī pētnieku sagatavošana pašreiz ir vairāk pašu
doktorantu motivēta vajadzība, jo viņi programmā studē par saviem līdzekļiem. 2007./8. studiju
gada beigās programmā ir piecas budţeta vietas un 29 studējošie par maksu (gan pilna, gan
nepilna laika studijās). Divas budţeta vietas tiks piedāvātas uzņemšanai. No 34 studējošajiem
21 ir akadēmiskajās iestādēs strādājošie doktoranti (DU, Liepājas Universitātē, Rēzeknes
augstskolā, RTU, Psiholoģijas institūtā) un 13 ir neakadēmiskajās izglītības iestādēs vai
projektos strādājošie. Darba devēji ir ieinteresēti un gaida savu darbinieku promocijas darbus,
īpaši augstskolās.
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Pilna un nepilna laika par maksu studējošo tiesības piedalīties starptautiskās konferencēs
ar savu pētījumu rezultātiem ir ierobeţotas, jo viņiem nav iespējams kaut daļēji apmaksāt
konferences izdevumus no doktorantūras līdzekļiem. To var gadījumos, kad par maksu
studējošie tiek pieņemti darbā projektos. Ir jācer, ka tas Latvijā tiks atrisināts kaut vai daļēji.
Fondu meklēšana ir viena no izejām, bet nepilna vai pilna laika studējošie nevar veltīt laiku citu
finansēšanas avotu meklēšanai, jo darba un studiju savienošana nav viegla. Sabiedrībai, kura ir
orientēta uz tirgus ekonomiku un zināšanu sabiedrību, būtu jāstimulē izglītības pētījumi. Tomēr
aplūkojot doktorantūras vietu skaitu pedagoģijā šādu tendenci nevar saskatīt. Globālajā
kontekstā šī problēma jau ir pamanīta un ir saskatāmas tendences, kas liecina par attieksmes
izmaiņām pret izglītības pētījumiem daudzās pasaules valstīs.
3. Studējošo skaits programmā
Analizējot studējošo skaitu akreditētajā doktora programmā ir aplūkota situācija katrā
studiju gadā un sagatavots situācijas apraksts pēc DUIS sistēmā iekļautās informācijas (skat. 2.
pielikumu ziņojuma II sējumā) un sniegta kopaina par studējošo skaitu katrā studiju gadā pilna
laika (1.7.1.tabula) un nepilna laika (1.7.2.tabula) studijās. Kopaina parāda, ka pieprasījums pēc
studiju programmas ir daudzkārt lielāks par budţeta piedāvājumu. Studējošo skaits maksas
studijās un budţeta studijās apliecina, ka pedagogiem ir motivācija un personiskais pieprasījums
iesaistīties pētniecībā. Bet aiziešanas gadījumi no programmas pēc pašu vēlēšanās un
akadēmisko atvaļinājumu izmantošana, norāda, ka izglītībā strādājošajiem nav viegli savienot
darbu, studijas doktorantūrā un studiju maksu.
Valsts budţeta finansētās pedagoģijas doktora programmā kopš tās akreditēšanas
1.7.1. tabula
Studiju gads
Budţeta vietu
Pilna laika
Pilna laika
Pilna laika
skaits
1.kurss
2.kurss
3.kurss
2003./4.
8
4
0
4
2004./5.
5
0
4
1
2005./6
4
0
0
4
2006./7.
8
4
0
4
2007./8.
10
3
4
3
2008./9.
2009./10.
2010./11.

9
11
10

4
2
0

2
5
2

3
4
8

Studējošo skaits pedagoģijas doktora programmā par maksu
1.7.2.tabula
Studiju
gads

Studējošie
par maksu

1.kurss

2003./4.

23

1/17

2/0

3/0

0/0

2004./5.

39

0/19

1/16

3/0

0/0

2.kurss

3.kurss

4.kurss

Pilna/nepilna Pilna/nepilna Pilna/nepilna Nepilna
laika
laika
laika
laika
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2005./6

44

3/2

0/21

2/16

0/0

2006./7.

46

5/0

2/4

1/21

0/13

2007./8.

30

0/0

5/0

2/3

0/20

2008./9.

19

1/0

2/0

7/0

0/9

2009./10.

26

11/1

1/0

7/0

0/6

2010./11.

26

13/0

7/1

5/0

0/0

Studējošie par maksu daudz bieţāk izmanto savas tiesības uz vienu vai diviem
akadēmiskajiem atvaļinājumiem (20 studējošie ir izmantojuši akadēmiskos atvaļinājumus un
līdz ar to pretendenta statuss viņiem bija līdz 2010. gadam; 14 doktorantiem pretendenta statuss
bija līdz 2009. gada septembrim; vienam pretendenta laiks līdz 2008. gada septembrim; divi,
kuri gatavo promocijas darbu aizstāvēšanai jau izmantojuši pretendenta laiku). Maksas studijās
ir vairāk atskaitīto studentu (piecu gadu laikā atskaitīti 16 studējošie. Iemesli: ir grūti savienot
darbu izglītībā un studijas doktorantūrā, jo pedagogu slodze reformu laikā ir liela; vajag uzturēt
ģimeni un ir nepieciešami papildus darbi; pietrūkst līdzekļu studiju apmaksāšanai; pārslodze
rada veselības problēmas.
Bez materiālajām un laika problēmām ir saskatāma arī studējošo atbildības
palielināšanās, jo programmā jau no pirmā semestra tiek piedāvāts iedziļināties kvalitatīvā un
kvantitatīvā pētījumu metodoloģijā; tiek dota iespēja studēt un attīstīt akadēmisko rakstu
sagatavošanas prasmes; pētījuma dizaina veidošanu; mācīties atpazīt prasības, kuras izvirza
recenzenti; vajadzību pārvarēt pētnieciskā darba grūtības. Iepriekšējo gadu doktorantu
publicētie raksti institūta izdevumos un citos doktorantiem pieejamos izdevumos kļūst par
paraugiem, kurus sasniegt jaunāko kursu studentiem sākumā šķiet neiespējami. Šādos
gadījumos studiju laika pagarināšana paver iespēju atrast savu unikālo pētnieka ceļu un attīstīt
pārliecību par kvalitātēm, kas nepieciešamas pētniekam.
Iekšējās motivācijas un saliedētības izjūtai programmā tiek attīstīta mikrogrupu pieeja:
doktoranti veido 3-5 cilvēku grupas, kas uztur kontaktus, mudina viens otru uz neatlaidīgu
darbu un pārrunā savas ieceres un gūtos rezultātus. 2007./8. studiju gadā doktoranti laika
taupīšanas nolūkā piedāvāja izmantot sesiju principu. Ar to tika iegūts laiks, kas ir jākavē ceļā,
katru mēnesi braucot uz nodarbībām un iegūti sesijas laika vakari (dzīvojot uz vietas), kas dod
iespēju diskusijām, literatūras pētīšanai, nopietnākām pārrunām ar darbu vadītājiem un iespēju
konsultēties ar speciālistiem datu apstrādē. Kursu apguve koncentrētā veidā pavēra iespējas
starpsesiju laiku izmantot pētniecībai un akadēmisko rakstu sagatavošanai, pētījumu rezultātu
sagatavošanai akadēmiskām diskusijām un konsultācijām ar doktora programmā strādājošajiem
docētājiem.
1.7.3 tabula atspoguļo informāciju par doktorantiem, kas aizstāvēja savus promocijas
darbus laika periodā no 2008.gada, kā arī par tiem, kuru promocijas darbu aizstāvēšana ir
plānota tuvākajā laikā.
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Doktora studiju programmā „Pedagoģija aizstāvētie promocijas darbi kopš 2008.gada
1.7.3. tabula

2.

Studenta
vārds,
uzvārds
Astrīda
Skrinda
Lolita Jonāne

3.

Māris Čačka

4.

Jeļena Ķipure

5.

Aina Strode

“Studentu patstāvīgā profesionālā darbība
pedagoģiskajā praksē”

prof., Dr. habil.
paed., I.Ţogla
Dr. habil.phys.,
emeritētais profesors
E.Šilters
prof., Dr.paed.
A.Šļahova
prof., Dr. philol.,
I.Kangro, zin.
konsult. prof.,
Dr. habil. paed.,
J.Pokulis
prof., Dr.paed.
A.Šļahova

6.

Ţenija
Bērziņa

“Mentorings sadarbības kultūras veicināšanai
iekļaujošā skolā”

prof., Dr.paed.
I.Salīte

2010.gads

7.

Inta
Ostrovska

„Latvijas iedzīvotāju izglītība sociālās
audzināšanas kontekstā”

2011.gads

8.

Daiga Zaķe

9.

Alnis Stakle

„Multikulturāla pedagoģiska procesa
īpatnības čigānu (romu) skolēnu iekļaušanai
vispārējā izglītībā”
„Mediju kompetence ilgtspējīgā skolotāju
izglītībā”
„Komunikatīvā pieeja pirmsskolas vecuma
bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanai
vispārizglītojošā mācību iestādē”
„Humanā pieeja sporta izglītības saturā un
karatēdo mācību procesa organizācijā”

prof., Dr.habil.paed.,
Dr.habil.psych.
A.Vorobjovs
prof., Dr. habil.
paed., I.Ţogla
prof., Dr.paed.
Aleksandra Šļahova
prof., Dr.paed.
E.Krastiņa

2011.gads

1.

10. Sandra
Kraukle

Promocijas darba nosaukums

Promocijas darba
vadītājs

“Studentu komunikatīvās kompetences
attīstība angļu leksikas apguvē”
“Kontekstuālās pieejas īstenošana dabaszinību
kompetences pilnveidei vispārējā vidējā
izglītībā”
“Studentu radošās darbības attīstība mākslas
studiju procesā”
“Vācu valodas kompetences veidošanās
studiju procesā”

„Improvizācijas pamatu apguve topošo
mūzikas skolotāju stuidju procesā”

prof., Dr.habil.paed.,
Dr.habil.psych.
A.Vorobjovs
prof.,
Dr.paed.J.Davidova

„Konstruktīva mācību vide lasītprasmes
attīstībai pirmsskolā”

asoc.prof., PhD
I.Belousa

„Izglītības iestāţu profesionalās pilnveides
variatīvo moduļu sistēma”

prof., Dr.psych.
I.Kokina

„Audzēkņu intergratīvā sadarbība
profesionālajā vidusskolā”

prof., Dr.psych.
I.Kokina

16. Olga Grišāne

Zinātnisko pētniecību veicinoša izglītības vide
vidusskolā.

prof., Dr.paed.
I.Salīte

17. Vija Guseva

Diferencētu mācību modelis iekļaujošās

asoc.prof., PhD

11. Sergejs
Čapulis

12.
Jurijs Spigins

13. Sandra
Zariņa

14. Olga
Arhipova

15. Nataļja van
Gejeka

Promocijas darbs
aizstāvēts
2008.gads
2009.gads

2009.gads
2009.gads

2010.gads

2011.gads

Promocijas darba
aizstāvēšana plānota
2011.gada beigās
Promocijas darba
aizstāvēšana plānota
2012.gada pavasarī
Promocijas darba
aizstāvēšana plānota
2012.gada pavasarī
Promocijas darba
aizstāvēšana plānota
2012.gada pavasarī
Promocijas darba
aizstāvēšana plānota
2012.gada pavasarī
Promocijas darba
aizstāvēšana plānota
2012.gada pavasarī
Promocijas darba
aizstāvēšana plānota
2011.gada beigās
Promocijas darba
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pieejas īstenošanai pamatizglītības pirmajā
posmā

I.Belousa

aizstāvēšana plānota
2011.gada beigās

4. Programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls
Akadēmiskais personāls – 19 doktori: 11 profesori, 3 asociētie profesori, 4 Ilgtspējīgas
izglītības institūta pētnieki, viens ISEC darbinieks. DU pamatdarbā strādā 15 studiju
programmas īstenošanā iesaistītie doktori (docētāju sarakstu var skatīt 1. pielikuma II sējumā).
Laikā kopš programmas akreditācijas akadēmiskais personāls ir būtiski attīstījis savu
kompetenci un kļuvis atpazīstams un atzīts Latvijas, Eiropas un pasaules mērogā. Ziņas par
akadēmisko personālu ir pieejamas ziņojuma III sējuma 4. pielikumā (docētāju CV) un
Ilgtspējīgas izglītības institūta zinātniskās darbības pārskatos. Akadēmiskā personāla
kvalifikācija visos sešos gados atbilda un arī turpmākajiem gadiem atbilst Augstskolu likuma
prasībām.
Pašreizējā doktorantūras plānā papildus jau strādājošajiem docētājiem ir iekļauti vairāki
jaunie zinātnieki un darbinieki ar doktora grādu (asociētie profesori Dzintra Iliško un Inga
Belousa un pētnieces Rudīte Grabovska un Ilona Mičule), kuri strādās pārī ar pieredzējušiem
docētājiem un sagatavosies vairāku doktorantūras studiju priekšmetu vadīšanai. Tā ir iecere, kas
tiek realizēta pakāpeniski, lai sagatavotu jaunus docētājus, kas turpinās doktorantūras studiju
programmas īstenošanu turpmākajos gados.
2008./2009.studiju gadā programmas īstenošanā piedalījās šādi docētāji: Dr.paed.
J.Davidova, PhD I.Mičule, PhD Dz.Iliško, Dr.paed. E.Krastiņa, Dr. phys. S.Ignatjeva,
Dr.habil.paed., Dr.habil.psych. A.Vorobjovs, Dr.paed. I.Salīte, Dr. habil. paed. I.Ţogla,
Dr.psych. A.Pipere, Dr.psych. V.Makarevičs, Dr.psych. Kokina.
2009./2010. studiju gadā programmas īstenošanā piedalījās šādi docētāji: Dr.psych.
A.Pipere, Dr.hab.ped. J.Pokulis, Dr.paed. I.Salīte, PhD I.Mičule, PhD Dz.Iliško, Dr.psych.
I.Kokina, Dr.paed. J.Davidova, Dr.paed. A.Šļahova, Dr.paed. E.Krastiņa, Dr.paed. M.KravalePauliņa, Dr.psych. V.Makarevičs, Dr.habil.paed., Dr.habil.psych. A.Vorobjovs, Dr. phys.
S.Ignatjeva.
2010./2011. studiju gadā programmas īstenošanā piedalījās šādi docētāji: Dr.paed.
I.Salīte, Dr.paed. J.Davidova, PhD I.Mičule, PhD Dz.Iliško, Dr. phys. S.Ignatjeva, Dr.paed.
E.Krastiņa, Dr.psych. A.Pipere, Dr.paed. E.Oļehnoviča, Dr.psych. V.Makarevičs,
Dr.habil.paed., Dr.habil.psych. A.Vorobjovs, Dr.psych. I.Kokina.
5. Finansēšanas avoti un infrastruktūra
Studiju programmas finansēšana
Studiju programma tiek finansēta no valsts budţeta līdzekļiem (pašreiz 7 budţeta vietas)
un studējošo iemaksām, kuras katru gadu tiek apstiprinātas ar DU Senāta lēmumu. Līdzekļi tiek
izmantoti saskaņā ar tāmi, kuras struktūra tiek apstiprināta DU Senātā.
Laikā kopš programmas akreditēšanas programmas vajadzībām ir bijuši piešķirti DU
granti (ţurnāla izdošanai, doktorantu līdzdalībai starptautiskajās konferencēs, salīdzinošo
pētījumu veikšanai, darbam bibliotēkās u.c.), doktoranti ir iesaistīti IZM, LZP grantos un
vairākos starptautiskos projektos UNESCO, EMSU, ENERCE, WEEC u.c. Doktoranti un
programmā strādājošie docētāji tiek finansiāli atbalstīti arī no IVF pašieņēmumiem.
Sešu gadu laikā finansējums doktora programmā budţetā ir pakāpeniski palielinājies.
Doktorantūras studiju maksa, kas apstiprināta DU Senātā ir palielināta. Izglītībā strādājošajiem
maksa varētu būt mazāka. DU Doktorantūras daļā ir paredzēta šī jautājuma detalizēta
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izvērtēšana 2008.gada otrajā pusē un 2008./9. studiju gadā ir paredzēts doktorantu atbalsta
projekts DU, kurā tiks iekļauta arī pedagoģijas doktorantūra. Jautājums par finansējumu ir
iekļauts kā desmitais Zalcburgas princips. Tajā formulēta doma, ka doktora programmu
kvalitatīva attīstība un veiksmīga īstenošana paredz atbilstošu un ilgtspējīgu finansējumu. Kā
viena no iespējām, kuru piedāvā Boloņas diskusijās, ir atbalsts studentiem, samazinot studiju
maksu. IVF šis princips ir iestrādāts. Programmā šāda pieredze ir attiecībā uz fakultātē
strādājošajiem doktorantiem pamatdarbā (100% atlaide) un blakusdarbā strādājošiem (50%
atlaide).
Programmas infrastruktūra
DU Pedagoģijas doktora programma tiek realizēta DU ēkā Parādes ielā 1. Programmai ir
sava telpa (430.a), kura pielāgota nodarbībām, akadēmiskām diskusijām, kurai blakus ir
doktorantiem, darbu vadītājiem un Ilgtspējīgas izglītības pētniekiem pieejama akadēmisko
grāmatu kolekcija (visus šos gadus tā pakāpeniski tika papildināta atbilstoši pieejamajiem
līdzekļiem), materiālu uzglabāšanas telpa, neliela virtuve. Doktorantūras telpai pretī izveidota
datorklase, kas apgādāta ar serveri, kvalitatīvu datortehniku, internetu, SPSS un kvalitatīvās
datu apstrādes programmām, iespēju izmantot bibliotēkas piedāvātos e-avotus ţurnālu rakstu
lasīšanai, ārvalstu sadarbības partneru piedāvātās iespējas – lasīt vairāk kā 50 ţurnālu rakstus
(mājas apstākļos), kas tiek publicēti pasaulē un doktora disertācijas angļu valodā (sadarbībā ar
Fordhemas universitātes doktora programmas vadītāju un bibliotēku). Ilgtspējīgas izglītības
institūtā ir izveidots grāmatu kolekcijas saraksts un ir iespēja lasīt grāmatas turpat doktorantūras
telpās vai kopēt attiecīgas lapaspuses.
Doktorantūras programmai ir divi jaudīgi kopēšanas aparāti, vairāki multimediju aparāti,
ekrāni, diktofoni intervijām. Doktoranti var izmantot fakultātes pārnēsājamos datorus, divas
interaktīvās tāfeles, doktorantu vajadzībām tiek izmantotas arī citas fakultātes telpas un
datorklases Sociālo zinību fakultātes Informātikas katedrā, kur arī ir iespēja strādāt ar SPSS un
konsultēties ar docētājiem datu apstrādes veida un rezultātu prezentēšanas veida izvēlē.
Iepriekšējo gadu laikā ir uzsākta datu apstrādes paraugu kolekcijas izveidošana un automatizētu
aptauju izveidošana, ar šim nolūkam izveidotajām programmām, kas atbilst daţām specifiskām
pedagoģijas pētījuma prasībām. Ir paredzēta turpmākā sadarbība ar DU Informātikas katedru
datu analīzes paraugu kolekcijas papildināšanai un aptaujām vajadzīgo specifisko programmu
izstrādāšanu.
Konsultācijām ar doktorantiem tiek izmantotas “apaļā galda telpa” un “studentu
zinātnisko diskusiju” telpa (220. un 215.aud.), kā arī kabineti, kuros strādā darbu vadītāji.
Detalizēta informācija par grantiem un doktorantu līdzdalību projektos ir atrodama
Ilgtspējīgas izglītības institūta telpās – institūta ikgadējos pārskatos par 2005., 2006. un
2007.gadu.
6. Ārējie sakari
Programmā studējošie ir darbojušies starptautiskajās aktivitātēs, kuras atspoguļotas
Ilgtspējīgas izglītības institūta ikgadējos pārskatos par 2005., 2006., 2007. gadu. Sešu gadu
laikā ir izveidojusies daţāda veida sadarbība, kas tieši vai netieši ietekmē doktorantūras
kvalitātes uzlabošanos un paver salīdzināšanas iespēju, doktorantu iespējas klausīties Eiropas un
pasaules mēroga zinātnieku prezentācijas starptautiskās konferencēs.
Kvalitātes pilnveidošanos ietekmē sadarbība un tās paplašināšanās UNESCO projektā,
kurā docētāji sāka darboties no 2000. gada. Programmas akreditēšanas laikā docētājiem bija
izveidojusies sadarbība ar vairāk kā 40 universitātēm un skolotāju izglītības institūcijām
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daţādās Eiropas un pasaules valstīs. Sešu gadu laikā sadarbība ir ļoti strauji paplašinājusies, jo
pie Ilgtspējīgas izglītības institūta ir izveidojies Baltijas un Melnās jūras konsorcijs izglītības
pētījumos. Institūts ir piedalījies Ekselences centra izveidošanā pilsoņu izglītības pētīšanai, kas
tika nodibināts pie Granadas Universitātes (ENERCE). Tas pavēra iespēju doktorantūras
docētājiem un doktorantiem piedalīties semināros un kongresos, kur katram no dibinātājiem tiek
dota iespēja vadīt kādu konkrētu tēmu, publicēt rakstus par to, apkopot atšķirīgas pieredzes un
veikt to salīdzināšanu. 2008. gada septembrī Ilgtspējīgas izglītības institūta komanda (docētāji
un doktoranti) šādu uzdevumu veiks Seviļas Universitātē par skolas kultūras un vides tēmu, bet
2009. gadā to darīs kongresā.
Daţi sadarbības gadījumi ir attīstījušies padziļināšanās virzienā, piemēram, vairāki
doktorantūras docētāji veic ārzemju recenzentu darbu Tallinas Universitātes un Ziemeļvalstu
doktorantu starptautiskās konferences tēţu un zinātnisko rakstu recenzēšanā daţādos
starptautisko izdevumos (A.Pipere, I.Salīte, A.Šļahova, J.Davidova), savukārt Igaunijas, Itālijas,
Austrālijas, Somijas, Lietuvas, Ungārijas un vairāku citu valstu doktoranti publicē savus rakstus
Ilgtspējīgas izglītības institūta ţurnālā un zinātnisko rakstu krājumā. Pakistānas Lahores
Universitāte ir pētījusi DU Ilgtspējīgas izglītības institūta pieredzi zinātniskā ţurnāla izdošanā.
Rezultātā tika izveidots ţurnāls “Reflections in Education”, kurā DU ir iesaistīta rakstu
recenzēšanā (I.Salīte) un kurā tiek publicēti doktorantu raksti no vairākām Āzijas valstīm, kas ir
pavēruši iespēju šo publikāciju līmeņa salīdzināšanai ar Eiropas un DU pedagoģijas
doktorantūras studējošo rakstiem. Ir saņemts uzaicinājums iesūtīt DU pedagoģijas doktorantu
rakstus publicēšanai šajā ţurnālā.
Ļoti labvēlīgi doktorantus ir ietekmējušas Institūta ţurnāla (JTET/JTEFS) ikgadējās
starptautiskās konferences, kuras ir notikušas Daugavpilī (2003), Tallinā (2004), Fehtā (2005),
Helsinkos (2006), Debrecenā (2007), Eškišeherā (2008), Daugavpilī (2009), Parīzē UNESCO
mītnē (2010), Šauļos (2011). Doktoranti tajās gūst iespēju klausīties Eiropas un pasaules
mēroga pētnieku prezentācijas gan plenārsēdēs, gan sekcijās un piedalīties ar saviem
ziņojumiem sekciju darbā. Tā ir viena no veiksmīgākajām aktivitātēm, kas veicina doktorantu
saliedēšanos vienotā pētnieku komandā kopā ar programmas docētājiem un citiem Baltijas un
Melnās jūras reģiona konsorcija izglītības pētījumos dalībniekiem. Šī darba forma atsver to
efektu, ko doktorantūrās iegūst uzaicinot vienu vai divus vieslektorus. Turklāt šī aktivitāte dod
iespēju iepazīt daţādu valstu doktorantus un uzsākt starptautisko sadarbību pētniecībā.
2008. gadā doktorantūrā strādājošie docētāji un doktoranti ieguva jaunas iespējas
starptautiskajā sadarbībā, jo jūnija sākumā ir paredzēta UNESCO/UNITWIN skolotāju
izglītības pārorientēšanas projekta, UNESCO/UNEVOC Āzijas/Eiropas valstu projekta
arodizglītības pārorientēšanā uz ilgtspējību un UNESCO izglītības pētījumu ilgtspējīgai
attīstībai projektu apvienošana uz Baltijas un Melnās jūras konsorcija izglītības pētījumos
bāzes.
Plašāk informācija par minētajām un citām aktivitātēm ir atrodama III pārskatos par
zinātnisko darbību (gan par docētāju, gan doktorantu sadarbību, kas veicina doktorantūras
attīstību).
7. Iespēja apgūt programmu citās augstskolās programmas likvidēšanas gadījumā
Beztermiņa līgums ir noslēgts ar Latvijas Universitāti programmas akreditācijas procesā.
8. Programmas attīstība turpmākajos gados
Programmas attīstības uzdevumi tika identificēti: (1) izvērtējot programmas stiprās, vājās puses
un analizējot attīstības iespējas. Priekšlikumi tika iegūti diskusijās programmas Padomē,
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sarunās ar studējošajiem un programmā strādājošajiem docētājiem; (2) izpētot tendences, kas
raksturīgas Eiropas Savienības valstu doktora programmām un (3) izvērtējot prasības
doktorantūras programmu attīstībai ES.
Informācija par personāla attīstības politiku. Personāla attīstības politika 6.ziņojumā ir parādīta
plašākā atskaites sistēmā, kas izriet no ES stratēģijas augstākās izglītības un pētniecības savienošanā un
kas ir sākusies ar Lisabonas deklarācijas un Boloņas procesa īstenošanu. Personāla attīstības politikas
pamats ir arī doktorantūras attīstības stratēģija, kas izveidota sākumā kā Zalcburgas 10 doktorantūras
attīstības principi un kas tika papildināta Eiropas Universitāšu asociācijas izstrādātajos dokumentos. Tās
ir kompetences prasību formulējums programmas personāla attīstībai. No šīm prasībām izriet vajadzība
personāla attīstībā veicināt pētniecības pieredzi, starptautiskās sadarbības pieredzi, inovatīvu ievirzi
pētniecisko un izglītības jautājumu risināšanā utt.
Personāla attīstības politika šajā doktora programmas pašnovērtējumā ir parādīta arī Ilgtspējīgas
izglītības institūta attīstības stratēģijas kontekstā, kura kā specifisks jautājums ir ietverta izglītības
pārorientēšana uz ilgtspējīgas attīstības mērķi. Fakultātes pieredze šajā sakarā jau ir atzīta kā labas
pieredzes piemērs globālā līmenī. 2008.gada septembrī Institūta pieredze ir izvirzīta ka Latvijas labas
pieredzes piemērs pasaules konference izstādei marta Bonnā, kas tiks veltīta izglītības ilgtspējīgai
attīstībai UNESCO dekādes sasniegumiem. Šīs pieredzes pamatā ir nstitūta un tā personāla attīstībai
izveidotā bāze, kura ir paredzēta personāla turpmākās attīstības politikas īstenošanai.
Visos sešos pašnovērtējuma ziņojumos ir piedāvāts ieskats personāla izaugsmē un tas ir detalizēti
analizēts institūta ikgadējos zinātniskās darbības pārskatos. No šiem dokumentiem un CV ir saskatāms,
ka iepriekšējos sešos gados ir notikušas lielas izmaiņas docētāju profesionālajā izaugsmē.
Pašnovērtējumā ir norāde uz jaunās paaudzes docētājiem, kuri ir iekļauti studiju kurus realizēšanā. Ir
pieirdzēts, ka sākumā studiju kurus īstenos divi docētāji un pakāpeniski to pasniegšana tiks uzticēta
jaunajiem docētajiem (piem., vecākā pētniece R.Grabovska, docente M.Kravale-Pauliņa, asoc.profesores
Dz.Iliško un I.Belousa). Sakarā ar to, ka ziņojumā personāla attīstība un doktorantūras programmas
attīstība ir skatīta Eiropas Savienības un Ilgtspējīgas izglītības institūta attīstības stratēģijas konteksta,
tad turpmāka personāla politika ir paredzēta orientējoties uz stratēģisko attīstības programmu, kas
formulēta sestā gada pašnovērtējuma ziņojuma 19. un 20.lapaspusē (programmas astoņi stratēģiskie
punkti).

Izvērtējot DU programmu ES prasību kontekstā un salīdzinājumā ar ES universitāšu un
izglītības koledţu doktora programmām tika saskatītas šādas DU programmas attīstības
vajadzības turpmākajiem gadiem:
1. Turpināt programmas īstenošanu atbilstoši mērķim un uzdevumiem, kas precizēti pēc sešu
gadu attīstības refleksīvas izvērtēšanas;
2. Pilnveidot pētnieka identitāti un pētnieka prasmju attīstību veicinošas studiju vides radīšanu
doktora programmas īstenošanā;
3. Veicināt programmā paredzēto iznākumu (zināšanu, prasmju, attieksmju) iegūšanu,
nepārtraukti pilnveidojot rezultativitāti gan pētnieciskajā, gan studiju darbā;
4. Studiju kursos paplašināt iespējas doktorantiem iesaistīties inovatīvu risinājumu meklēšanā,
kas paver iespēju attīstīt ilgtspējīgas izglītības teoriju un veicināt ilgtspējīgas izglītības
mērķu īstenošanu praksē;
5. Pētīt iespējas sinerģisku efektu izmantošanai programmas īstenošanā (doktoranti, docētāji,
sadarbības partneri Latvijā un ārvalstīs);
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6. Baltijas un Melnās jūras Izglītības konsorcija ietvaros attīstīt doktorantu sadarbību un
apmaiņu un/vai sadarbību salīdzinošo pētījumu veikšanā;
7. Turpināt pētīt japāņu zinātnieku priekšlikumus, ar kuriem sāk veidoties sadarbība EMSU
projekta ietvaros, par ilgtspējīgas zinātnes izveidošanu un izvērtēt pedagoģijas
doktorantūras attīstību šo jauno zināšanu kontekstā, attiecīgi papildinot tās virssatura un
satura kontekstus. Tas būs pamats padziļināt starpdisciplināro un integratīvo saikni izglītībā
no vienas puses un piedāvāt doktorantiem vidi, kas ierosina inovāciju radīšanu. Arī šī iezīme
ir formulēta vienā no Zalcburgas principiem, kurā ir uzsvērta vajadzība veicināt inovācijas
pētniecībā un izglītībā;
8. Ir jāturpina programmas pilnveidošana ieviešot daţus Zalcburgas principus, kas jau
darbojas, bet kur ir iespējama rezultativitātes palielināšana, piemēram, vēl pilnībā nav
izmantots potenciāls, kas ir darba vadītājiem, jo aizņemtības dēļ strādājošie doktoranti
pilnībā neizmanto darba vadītāju palīdzību. Ir iespējams padziļināt dialogu starp doktorantu
un darba vadītāju. Arī Zalcburgas piektajā principā ir paredzēta šī jautājuma risināšana
turpmākajā doktorantūras attīstībā.
Neapšaubāmi, ka programmas turpmākajā attīstībā paliek jautājums par jau esošās
tendences saglabāšanu un attīstīšanu – tā ir pētnieku sagatavošana gan akadēmiskajām, gan
neakadēmiskajām iestādēm.
Šī jautājuma risināšanā ir nepieciešams likumdošanas un finansiālais atbalsts pilna un nepilna
laika par maksu studējošajiem doktorantiem, lai arī viņi varētu likumīgi iekļauties
starptautiskajās pētnieciskajās aktivitātēs. Nākamajā programmas īstenošanas posmā šos un
citus universitātēm formulētos Eiropas Savienības principus būs jāievieš, lai saglabātu un
uzturētu jau esošo programmas kvalitāti, kas jau ir apliecinājusi sevi pasaules mērogā, un
sasniegtu ES ieceres, kas tiks formulētas Boloņas procesa turpinājumā.
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1.pielikums
Programmas saturs, studiju kursu apraksti, docētāji un viņu zinātniskās aktivitātes
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APSTIPRINĀTS
Izglītības un vadības fakultātes Domes sēdē
2008.gada 28.augustā
Protokols Nr. 14

Doktora studiju programmas
„Pedagoģija” (programmas kods 51141)
STUDIJU PLĀNS
studiju ilgums – 3 gadi
pilna laika studijas

N
r.
p.
k.

Kursa nosaukums

Pārba
udījum
a
forma

Kur
sa
KrP

Kursa

1. studiju gads

2. studiju gads

3. studiju gads

kontaktstundu

1.sem.

2.sem.

3.sem.

4.sem.

5.sem.

6.sem.

skaits

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

semi
nāri

le
kc
.

se
m.

le
kc
.

se
m.

le
kc
.

le
kc
.

kopē
jais

lekc
ijas

pr.
dar
bi

se
m.

se
m.

lek
c.

se
m.

lek
c.

sem
.

1.sem. A Obligātie kursi ( 20 KP)
PedaD001

1.

Promocijas darba struktūras izveidošana

iesk.

1

14

7

7

7

7

PedaD007

2.

Mācību plānu, programmu attīstība un to kvalitātes
problēmas

iesk.

2

28

14

14

14

14

PedaD036

3.

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru

iesk.

1

7

7

7

7

PedaD043

4.

Pētījuma veikšana un promocijas darba sagatavošana

iesk.

16

2.sem. A Obligātie kursi (28 KP)
PedaD002
(PedaD064 1KP,
PedaD065 3KP)
PedaD003

1.

Kvantitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes

iesk.

4

56

28

28

28

28

2.

Kvalitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes

iesk.

4

56

28

28

28

28

PedaD069

3.

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru

iesk.

1

7

7

7

7

44

N
r.
p.
k.

PedaD006

4.

PedaD039

5.

PedaD068

6.

Kursa nosaukums

Holisma teorija izglītībā: problēmas, perspektīvas
ilgtspējīgas izglītības skatījumā
Publikāciju gatavošana. Patstāvīgs darbs un sadarbība
ar darba vadītāju.
Pētījuma veikšana un promocijas darba sagatavošana

Pārba
udījum
a
forma

Kur
sa
KrP

iesk.

4

iesk.

4

iesk.

11

Kursa

1. studiju gads

2. studiju gads

3. studiju gads

kontaktstundu

1.sem.

2.sem.

3.sem.

4.sem.

5.sem.

6.sem.

skaits

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

le
kc
.

le
kc
.

se
m.

le
kc
.

se
m.

le
kc
.

se
m.

28

28

14

14

14

7

7

7

kopē
jais

lekc
ijas

56

28

28

pr.
dar
bi

semi
nāri

se
m.

lek
c.

se
m.

lek
c.

sem
.

3.sem A Obligātie kursi (20 KP)
PedaD004

1.

Izglītības filosofija un mūsdienu izglītības teorijas

iesk.

3

42

21

21

21

21

PedaD005

2.

Didaktika modernismā un postmodernismā

iesk.

2

28

14

14

14

14

PedaD008

3.

Mūsdienu psiholoģijas problēmas un pētījumu virzieni

iesk.

1

7

7

7

7

PedaD038

4.

Teorētiskie semināri

iesk.

2

28

28

14

14

PedaD047

5.

iesk.

1

7

7

7

7

PedaD070

6.

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
Pētījuma veikšana un promocijas darba sagatavošana

iesk.

11

4.sem. 1. A Obligātie kursi (22KP)
PedaD053

1.

Teorētiskie semināri

iesk.

2

28

PedaD048

2.

iesk.

1

7

PedaD051

3.

iesk.

4

PedaD042

4.

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
Publikāciju gatavošana. Patstāvīgs darbs un sadarbība
ar darba vadītāju.
Pētījuma veikšana un promocijas darba sagatavošana

iesk.

15

14

2. B Obligātās izvēles kursi apakšnozarē (6 KP)
Augstskolas pedagoģijas apakšnozarē:
PedaD009

1.

Augstskolas pedagoģija: problēmas, perspektīvas

iesk.

3

42

21

21

21

21

PedaD010

2.

Mācīšanās psiholoģija mūţizglītības kontekstā

iesk.

2

28

14

14

14

14

45

N
r.
p.
k.

Kursa nosaukums

Pārba
udījum
a
forma

Kur
sa
KrP

Kursa

kopē
jais

PedaD011

3.

Pētnieka identitātes attīstība

1. studiju gads

2. studiju gads

3. studiju gads

kontaktstundu

1.sem.

2.sem.

3.sem.

4.sem.

5.sem.

6.sem.

skaits

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

le
kc
.

le
kc
.

le
kc
.

le
kc
.

se
m.

lekc
ijas

pr.
dar
bi

semi
nāri

se
m.

se
m.

se
m.

lek
c.

se
m.

28

14

14

iesk.

1

7

7

7

7

lek
c.

sem
.

Skolas pedagoģijas apakšnozarē
PedaD012

1.

Mācību vides attīstības problēmas pedagoģijā

iesk.

1

7

7

7

7

PedaD013

2.

Mācību vides attīstības problēma psiholoģijā

iesk.

1

7

7

7

7

PedaD014

3.

Skolotāja kompetences problēma pedagoģijā

iesk.

2

28

14

14

14

14

PedaD015

4.

Apdāvinātības problēma pedagoģijā

iesk.

2

28

14

14

14

14

iesk.

3

42

21

21

21

21

iesk.

2

28

14

14

14

14

iesk.

1

7

7

7

7

Nozaru pedagoģijas apakšnozarē
Vides un ilgtspējīga izglītība
PedaD016
1. Ekopedagoģija un ekopsiholoģija
PedaD017

2.

Dabzinātņu satura integrēšana mūsdienās

Kosmoloģijas un mikropasaules uzbūves principi
mūsdienu izglītības paradigmā
Nozaru pedagoģijas apkakšnozarē
Mākslas pedagoģijā
PedaD033
1. Mākslas pedagoģija vai mūzikas pedagoģija
PedaD018

3.

iesk.

2

28

14

14

14

14

PedaD035

2.

Mākslas/ mūzikas psiholoģija

iesk.

2

28

14

14

14

14

PedaD034

3.

Apdāvinātības attīstība un jaunrades pedagoģija

iesk.

2

28

14

14

14

14

5.sem. 1. A Obligātie kursi (16KP)
PedaD054

1.

Teorētiskie semināri

iesk.

2

28

PedaD049

2.

iesk.

2

28

14

14

14

14

PedaD046

3.

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
Pētījuma veikšana un promocijas darba sagatavošana

iesk.

12

iesk.

2

28

14

14

14

14

2. C Brīvā izvēle (4 KP)
PedaD023

1.

Dators kā līdzeklis pedagoģijas pētījumos
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N
r.
p.
k.

Pārba
udījum
a
forma

Kursa nosaukums

Mācību grāmatu un līdzekļu izveidošanas un vērtēšanas
metodoloģiskais pamats
6.sem. 1. A Obligātie kursi (26KP)
PedaD024

2.

Kur
sa
KrP

Kursa

2.sem.

3.sem.

4.sem.

5.sem.

6.sem.

skaits

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

le
kc
.

le
kc
.

le
kc
.

le
kc
.

14

28

3. studiju gads

1.sem.

lekc
ijas

2

2. studiju gads

kontaktstundu

kopē
jais

iesk.

1. studiju gads

pr.
dar
bi

semi
nāri

14

se
m.

se
m.

se
m.

se
m.

lek
c.

se
m.

14

14

lek
c.

sem
.

PedaD055 2 KP,
1.
PedaD028 8KP/DP
PedaD037,
PedaD029 8KP/DP
PedaD052 4KP,
3.
PedaD030 12KP/DP
PedaD094 18KP,
4.
Peda6121 83KP/DP
2. C Brīvā izvēle (2 KP)

Teorētiskie semināri

iesk.

2

28

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
Publikāciju gatavošana. Patstāvīgs darbs un sadarbība
ar darba vadītāju.
Pētījuma veikšana un promocijas darba sagatavošana

iesk.

2

28

14

14

14

14

iesk.

4

iesk.

18

PedaD032

1.

iesk.

2

28

14

14

14

14

PedaD026

2.

iesk.

2

28

14

14

14

14

PedaD027

3.

e- studijas un programmas vai kāds cits kurss pēc
studentu izvēles RTU e-studiju doktorantūras
programmā
Darbības pētījums izglītības pārorientēšanai uz
ilgtspējīgas attīstības mērķi mūţizglītībā
Zinātnisko publikāciju struktūras un satura recenzēšana

iesk.

2

28

14

14

14

14

28

28

KOPĀ KrP : 144
Studiju programmas direktors
(paraksts, atšifrējums, datums)
Dekāns
(paraksts, atšifrējums, datums)

_________________ Ilga Salīte
_________________ Ilga Salīte
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APSTIPRINĀTS
Izglītības un vadības fakultātes Domes sēdē
2008.gada 28.augustā
Protokols Nr. 14
Doktora studiju programmas
„Pedagoģija” (programmas kods 51141)
STUDIJU PLĀNS
studiju ilgums – 4 gadi
nepilna laika studijas

Nr.

Kursa nosaukums

p.k.

Pārb
audīju
ma
form
a

Kur
sa
KrP

Kursa

1. studiju gads

2. studiju gads

3. studiju gads

kontaktstundu

1.sem.

2.sem.

3.sem.

5.sem.

6.sem.

6.sem.

skaits

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

semi
nāri

le
k
c.

se
m
.

le
k
c.

le
k
c.

se
m
.

se
m
.

le
kc
.

kop
ējai
s

lek
cija
s

pr.
dar
bi

le
k
c.

se
m
.

se
m
.

lek
c.

se
m.

4. studiju
gads
7.sem
8.se
.
m.
16
16
ned.
ned.
lekc.
sem.

1.sem. A Obligātie kursi (18 KP)
PedaD001

1.

Promocijas darba struktūras izveidošana

iesk.

1

14

7

7

7

7

PedaD007

2.

Mācību plānu, programmu attīstība un to kvalitātes
problēmas

iesk.

2

28

14

14

1
4

1
4

PedaD036

3.

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru

iesk.

1

7

7

7

7

PedaD040

4.

Pētījuma veikšana un promocijas darba
sagatavošana

iesk.

14

2.sem. A Obligātie kursi (18 KP)
PedaD002
(PedaD064 1KP,
PedaD065 3KP)
PedaD003

1.

Kvantitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes

iesk.

4

56

28

28

2
8

2
8

2.

Kvalitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes

iesk.

4

56

28

28

PedaD069

3.

iesk.

1

7

7

2
8
7

PedaD006

4.

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
Holisma teorija izglītībā: problēmas, perspektīvas

2
8
7

iesk.

4

56

28

2

2

28

48

ilgtspējīgas izglītības skatījumā
Publikāciju gatavošana. Patstāvīgs darbs un
sadarbība ar darba vadītāju.
PedaD071
Pētījuma veikšana un promocijas darba
6.
sagatavošana
3.sem A Obligātie kursi (18 KP)
PedaD039

5.

8
iesk.

4

iesk.

1

PedaD004

1.

Izglītības filosofija un mūsdienu izglītības teorijas

iesk.

3

42

21

21

PedaD005

2.

Didaktika modernismā un postmodernismā

iesk.

2

28

14

14

PedaD008

3.

iesk.

1

7

7

PedaD038

4.

Mūsdienu psiholoģijas problēmas un pētījumu
virzieni
Teorētiskie semināri

iesk.

2

28

28

iesk.

1

7

7

iesk.

9

iesk.

2

28

iesk.

1

7

iesk.

4

iesk.

5

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
PedaD072
Pētījuma veikšana un promocijas darba
6.
sagatavošana
4.sem. 1. A Obligātie kursi (12 KP)
PedaD047

PedaD053

5.

1.

Teorētiskie semināri

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
PedaD051
Publikāciju gatavošana. Patstāvīgs darbs un
3.
sadarbība ar darba vadītāju.
PedaD073
Pētījuma veikšana un promocijas darba
4.
sagatavošana
2. B Obligātās izvēles kursi apakšnozarē (6 KP)
PedaD048

2.

14

14
7

8

2
1
1
4
7

2
1
1
4
7

1
4
7

1
4
7

1
4
7

1
4
7

2
1
1
4
7

Augstskolas pedagoģijas apakšnozarē:
PedaD009

1.

Augstskolas pedagoģija: problēmas, perspektīvas

iesk.

3

42

21

21

PedaD010

2.

Mācīšanās psiholoģija mūţizglītības kontekstā

iesk.

2

28

14

14

PedaD011

3.

Pētnieka identitātes attīstība

iesk.

1

7

7

2
1
1
4
7

Skolas pedagoģijas apakšnozarē
PedaD012

1.

Mācību vides attīstības problēmas pedagoģijā

iesk.

1

7

7

7

7

PedaD013

2.

Mācību vides attīstības problēma psiholoģijā

iesk.

1

7

7

7

7

49

PedaD014

3.

Skolotāja kompetences problēma pedagoģijā

iesk.

2

28

14

14

PedaD015

4.

Apdāvinātības problēma pedagoģijā

iesk.

2

28

14

14

iesk.

3

42

21

21

iesk.

2

28

14

14

iesk.

1

7

iesk.

2

28

14

14

Nozaru pedagoģijas apakšnozarē
Vides un ilgtspējīga izglītība
Ekopedagoģija un ekopsiholoģija
PedaD016
1.
PedaD017

2.

Dabzinātņu satura integrēšana mūsdienās

Kosmoloģijas un mikropasaules uzbūves principi
mūsdienu izglītības paradigmā
Nozaru pedagoģijas apkakšnozarē
Mākslas pedagoģijā
Mākslas pedagoģija vai mūzikas pedagoģija
PedaD033
1.
PedaD018

3.

7

PedaD035

2.

Mākslas/ mūzikas psiholoģija

iesk.

2

28

14

14

PedaD034

3.

Apdāvinātības attīstība un jaunrades pedagoģija

iesk.

2

28

14

14

1
4
1
4

1
4
1
4

2
1
1
4
7

2
1
1
4
7

1
4
1
4
1
4

1
4
1
4
1
4

5.sem. 1. A Obligātie kursi (16 KP)
PedaD054

1.

Teorētiskie semināri

iesk.

2

28

PedaD049

2.

iesk.

2

28

PedaD046

3.

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
Pētījuma veikšana un promocijas darba
sagatavošana

iesk.

12

28

14

14

14

14

1
4
1
4

2. C Brīvā izvēle (2 KP)
PedaD023

1.

Dators kā līdzeklis pedagoģijas pētījumos

iesk.

2

28

14

14

14

PedaD024

2.

Mācību grāmatu un līdzekļu izveidošanas un
vērtēšanas metodoloģiskais pamats

iesk.

2

28

14

14

14

1
4
1
4

6.sem. 1. A Obligātie kursi (14 KP)
PedaD055 2 KP,
PedaD028 8KP/DP
PedaD037,
PedaD029 8KP/DP
PedaD052 4KP,
PedaD030 12KP/DP

1.

Teorētiskie semināri

iesk.

2

28

2.

Angļu valoda un teorētiskās diskusijas par jaunāko
ārvalstu literatūru
Publikāciju gatavošana. Patstāvīgs darbs un
sadarbība ar darba vadītāju.

iesk.

2

28

iesk.

4

3.

28
14

28

14

50

PedaD044,
4.
Peda6121 83KP/DP
2. C Brīvā izvēle (4 KP)

Pētījuma veikšana un promocijas darba
sagatavošana

iesk.

6

e- studijas un programmas vai kāds cits kurss pēc
studentu izvēles RTU e-studiju doktorantūras
programmā
Darbības pētījums izglītības pārorientēšanai uz
PedaD026
2.
ilgtspējīgas attīstības mērķi mūţizglītībā
Zinātnisko publikāciju struktūras un satura
PedaD027
3.
recenzēšana
7.sem. 1. A Obligātie kursi (18KP)

iesk.

2

28

14

14

14

14

iesk.

2

28

14

14

14

14

iesk.

2

28

14

14

14

14

Pētījuma veikšana un promocijas darba
sagatavošana
8.sem. 1. A Obligātie kursi (18KP)

iesk.

18

Pētījuma veikšana un promocijas darba
sagatavošana

iesk.

18

PedaD032

1.

PedaD095

1.

PedaD096

1.

KOPĀ KrP : 144
Studiju programmas direktors
(paraksts, atšifrējums, datums)
Dekāns
(paraksts, atšifrējums, datums)

_________________ Ilga Salīte
_________________ Ilga Salīte
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Promocijas darba struktūras izveidošana

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti

1

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

14 stundas

Zinātnes nozare

Pedagoģija

Zinātnes apakšnozare

Augstskolas, Skolas, Nozaru pedagoģijas apakšnozare

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Jeļena Davidova

Kursa anotācija:
Palīdzēt topošiem pedagoģijas doktoriem izprast pedagoģiskā pētījuma loģiku, attīstīt studējošo zināšanas un prasmes
pedagoģijas metodoloģijas jomā, sekmēt pētniecisko prasmju attīstību.
Rezultāti:
Pēc kursa apgūšanas studējošie:
Demonstrēs izpratni par pētnieciskā procesa organizēšanu;
Spēs raksturot pedagoģiskā pētījuma veidus un to specifiskās īpatnības;
Demonstrēs prasmes strukturēt pedagoģisko pētījumu un pamatot struktūras izveli.
Kursa plāns:
1.
2.
3.
4.
5.

Pedagoģisko pētījumu klasifikācijas.
Pētījuma struktūras veidi.
Pētījuma stratēģija un kompozīcija atkarībā no pētījuma veida.
Pedagoģiska pētījuma metodoloģiskie principi.
Pedagoģiska pētījuma organizēšana un posmi.

Kursa saturs
1.tēma. Pedagoģisko pētījumu klasifikācijas
Lekcijas – 2 stundas
1. lekcija. Pedagoģisko pētījumu klasifikāciju analīze.
2.tēma. Pētījuma struktūras veidi.
Lekcijas – 2 stundas
2. lekcija. Pētījuma struktūras un to raksturojums.
3.tēma. Pētījuma stratēģija un kompozīcija atkarībā no pētījuma veida
Semināri– 2 stundas
1. seminārs. Promocijas darba veida izvēles pamatojums un stratēģijas raksturojums.
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4.tēma. Pedagoģiska pētījuma metodoloģiskie principi
Lekcijas – 2 stundas
3. lekcija. Pedagoģiska pētījuma metodoloģisko principu raksturojums.
2. seminārs. Promocijas darba raksturojums atbilstoši metodoloģiskiem principiem.
5.tēma. Pedagoģiska pētījuma organizēšana un posmi
Lekcijas – 2 stundas
4. lekcija. Promocijas darba organizēšanas veidi. Promocijas darba izstrādes posmi.
Semināri– 2 stundas
3. seminārs. Promocijas darba organizēšanas problēmas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Piedalīšanās semināros un diskusijās, referāts, nokārtota ieskaite
Literatūra (01-mācību literatūra):
Anderson, G. (1994). Fundamentals of Educational Research. McGill University, Canada.
Bogdan, R. & Biklen, S.K. (1982). Qualitative Research for Education. Boston, MA: Allyn & Bacon.
Brewer, M.B. & Collins, B.E. (Eds.) (1981). Scientific Inquiry and the Social Sciences. Snn Francisco, CA: JosseyBass.
Burgess, R.G. (Ed.) (1985). Strategies of Educational Research: Qualitative methods. Lewes: Falmer Press.
Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2001). Research Methods in Education. London and New York: Routledge,
Falmer.
Crabtree, B.F. & Miller, W.L. (Eds.) (1992). Doing Qualitative Research. Newbury Park, CA: Sage.
Creswell, J.W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design. Thausand Oaks, London, New Delhi: Sage
Publications.
Elliot, J. (1991). Action Research for Educational Change. Buckingham: Open University Press.
Ely, M., Anzul, M., Friedman, T., Garner, D. & McCormak Steinmetz, A. (1995). Doing Qualitative Research:
Circles within circles. New York University, USA.
Hauenstein, A. (1997). A New Conceptual Framework for Educational Objectives. Lanham, Md.
Ihde, D. (1977). Experimental Phenomenology. New York: G.P. Putnam.
Maykut, P. & Morehouse, R. (1995). Beginning Qualitative Research: A philosophical and practical guide. London &
Washington: The Falmer Press.
McNiff, J. (1993). Teaching and Learning: An action research approach. London: Routledge.
Reason, P. & Rowan, J. (Eds.) (1981). Human Inquiry: A sourcebook of new paradigm research. New York: John
Wiley.
Moustakas, C. (1990). Heuristic Research: Design, methodology and applications. Newbury Park, CA: Sage.
Strauss, A. & Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded theory procedures and techniques.
Newbury Park, CA: Sage.
Literatūra (02-papildliteratūra):
Dunbar, K. (1993). Concept discovery in a scientific domain. Cognitive Science, 17, 397-434.
Snoek, M. (Ed.) (2003). Scenario Planning and Teacher Education. European Journal of Teacher Education, 26, 1.
Бордовская. Н.В. (2001). Диалектика педагогического исследования: Логико-методологические проблемы.
Санкт-Петербург.
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Загвязинский, В.И., Атаханов, Р. (2006). Методология и методы психолого-педагогического исследования.
Москва: Academia.
Исаев, И. Ф. (2002). Профессионально-педагогическая культура преподавателя. Москва: Academia.
Новиков, Д. А. (2004). Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые случаи). Москва:
МЗ-Пресс.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Journal for Teacher Education for Sustainability
Oxford Review of Education
British Educational Research Journal
Innovations in Education and Teaching International
Educational Research
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
A
Kursa nosaukums angļu valodā:
Designing the Structure of Doctoral Thesis

Kursa anotācija angļu valodā:
The course aims to help future doctors of pedagogy understand the logic of pedagogical research, develop students‟
knowledge and skills in pedagogical methodology and promote development of research skills.
Classifications of pedagogical research. Logic of pedaggical research. Research strategy and composition with
different kinds of research. Description of methodological principles of pedagogical research. Developing the
scientific aparatus of the research. Organisation and stages of pedagogical research. Strategies for chosing research
methods and methodologies. Requirements for the experimental part of doctoral thesis. Problems of validity and
credibility of measurements. Elements of the account of scientific research. Scientific lnguage and style of doctoral
thesis. Interpretation of research data. Conclusions of the research.
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Kursa nosaukums

Kvantitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes

Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

PedaD002
Pedagoģija

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

28
28
-

4
6
56

Kursa izstrādātājs (-i)
Hd. Psiholoğijas habil. doktors, prof. Aleksejs Vorobjovs
Dr. Fizikas doktors, kat. vad. Svetlana Ignatjeva

Kursa plāns:
1. Statistiskā secinājuma metodes: hipotēzes pārbaude. Statistiskā secinājuma metoţu atlase. Nominatīvo rezultātu
analīze. Korelācijas analīze. Parametriskās metodes (vienas izlases t-Stjudenta kritērijs, neatkarīgas izlases t-Stjudenta
kritērijs, atkarīgas izlases t-Stjudenta kritērijs. Neparametriskās metodes (divas neatkarīgas izlases U-Manna-Vitnija
kritērijs, divas atkarīgas izlases T-Vilkoksona kritērijs, vairāk kā divas neatkarīgas izlases H-Kraskana-Vollisa
kritērijs, vairāk kā divas atkarīgas izlases H2-Fridmana kritērijs). Dispersionālā analīze (ANOVA), daudzfaktoru
ANOVA, daudzdimensionālā MANOVA.
2. Daudzdimensionālās metodes. Faktoru analīze. Diskriminantatīvā analīze. Klasteranalīzes metodes. Klasteru un
faktoru analīze.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
ieskaite
Mācību pamatliteratūra:
Lasmanis A. (2002) Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos. 1.un
2.grāmata. Rīga: Izglītības soļi.
Raščevska M, Kristapsone S. (2000) Statistika psiholoģijas pētījumos. Rīga: Izglītības soļi.
Raščevska M. (2005). Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga : RaKa.
Raizs Ļ. (2000) Matemātiskās metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa.
Papildliteratūra:
Arsham, Hossein (2002) Statistical data analysis:prove it with statistics Baltimore, MD: University of Baltimore.
Periodika un citi informācijas avoti
Research
in
Education,
Manchester
British Journal of Mathematical and Statistical Psychology

University

Press,

ISSN-0034-5237
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Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
A
Kursa nosaukums angļu valodā:
Methodology and Methods of Quantitative Research
Kursa anotācija angļu valodā:
The course focuses on determining interrelations between general and concrete methodology, peculiarities of solving
the problem of directness postulate in different trends of psychology, the problem of organizing opinion polls, and the
problem of intercultural experiment methodology.
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Kursa nosaukums

Kvalitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes

Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

PedaD003
Pedagoģija
Augstskolas, Skolas, Nozaru pedagoģijas apakšnozare
4
6
56

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits
Konsultācijas

16
12
28

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. Psiholoğijas doktors, prof. Anita Pipere
Dr. Filozofijas doktors, asoc.prof. Inga Belousa
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
---Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts doktorantu zinātniskās pētīšanas prasmju attīstīšanai, balstoties uz kvalitatīvā pētījuma
metodoloģiju un metodēm. Kursā tiek uzsvērta kvalitatīvo pētījumu vieta un loma mūsdienu zinātniskajos pētījumos,
kā arī šī virziena metodoloģijas nozīme pedagoģijas kontekstā. Kursā atspoguļoti kvalitatīvā pētījuma mūsdienu
virzieni, salīdzināta kvalitatīvā un kvantitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes. Kursā tiek analizēts kvalitatīvais
pētījums un apzināts tā process: teorētiskās paradigmas un perspektīvas, datu vākšanas un analīzes metodes,
kvalitatīvā pētījuma multimetoţu pieejas (etnogrāfija, darbības pētījums, gadījuma pētījums), kā arī interpretācijas un
prezentācijas māksla. Doktorantiem tiek dota iespēja pārbaudīt un noteikt kvalitatīvā pētījuma metodoloģijas un
metoţu integrēšanas iespējas savā pētījumā, kā arī aprobēt savam pētījuma virzienam atbilstošas kvalitatīvā pētījuma
metodes un iestrādāt to zinātniskā stipruma nodrošināšanas mehānismus. Doktorantiem tiek piedāvāti vairāki
nozīmīgi kvalitatīvu pētījumu piemēri izglītības jomā. Kā daļa no kvalitatīvās metodoloģijas īpaši tiek uzsvērts
darbības pētījums kā izglītības izmaiņu stratēģija.
Rezultāti:
Pēc kursa apgūšanas studenti:
Demonstrēs izpratni par kvalitatīvā pētījuma filosofiskajiem pamatiem zinātnisko paradigmu ietvaros;
Spēs salīdzināt kvantitatīvās un kvalitatīvās stratēģijas priekšrocības un izvērtēt to komplementāras
izmantošanas iespējas savā promocijas darbā;
Pratīs vākt, apstrādāt un interpretēt kvalitatīvā pētījuma datus;
Pratīs pieņemt lēmumus par zinātniskā stipruma nodrošināšanas stratēģijām sava pētījumā;
Spēs modelēt kvalitatīvā pētījuma izmantošanas iespējas savā promocijas darbā.

Kursa saturs:
1.tēma. Ievads kursā, kvalitatīvā pētījuma filosofiskā pamata noskaidrošana un salīdzinājums ar kvantitatīvo
pētījumu
Lekcijas – 8 stundas
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Semināri un praktiskās nodarbības – 4 stundas
lekcija. Ievads pētniecībā un zinātniskā pētījuma pamatjautājumi: metodoloģija, ontoloģija, epistemoloģija.
praktiskā nodarbība. Pieredzē balstīta zinātnisko pētījumu struktūras analīze.
lekcija. Ievads metodoloģijā. Zinātnisko paradigmu īss raksturojums, to dinamika. Metodoloģiju pielietošana
daţādās zinātnēs, izglītības zinātņu metodoloģija.
lekcija. Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētīšanas stratēģijas salīdzinājums. Filosofiskie pieņēmumi saistībā ar
kvalitatīvo pētījumu.
lekcija. Metodoloģiskās pieejas promocijas darbam pedagoģijā.
praktiskā nodarbība. Savu metodoloģisko pieeju promocijas darbam plānošana un izvērtēšana.
2.tēma. Kvalitatīvās pētīšanas metodes un to izmantošana pētījumos izglītības jomā
Lekcijas – 6 stundas
Semināri un praktiskās nodarbības – 6 stundas

1. lekcija. Ievads kvalitatīvajās metodēs un pieejas to klasifikācijai. Datu vākšanas metodes kvalitatīvajam
pētījumam: novērošana, intervija, fokusgrupa, aptauja, personīgo konstruktu metode, dokumentu
vākšana/analīze.
2. praktiskā nodarbība. Intervijas/novērošanas metodes realizācija grupās, rezultātu analīze, transkriptu
veidošana.
3. lekcija. Datu analīzes metodes kvalitatīvajā pētījumā: diskursīvā analīze, kontentanalīze, naratīvā analīze.
4. praktiskā nodarbība. Izveidotā intervijas transkripta kontentanalīzes veikšana, rezultātu analīze grupā.
5. praktiskā nodarbība. Diskursīvās analīzes veikšana paraugtekstam, rezultātu analīze grupā.
6. lekcija. Kvalitatīvā pētījuma pieejas: etnogrāfija, gadījuma analīze, darbības pētījums, izmēģinājuma projekts.
3.tēma. Kvalitatīvā pētījuma zinātniskā stipruma nodrošināšana.
Lekcijas – 2 stundas
1.lekcija. Pētījuma zinātniskais stiprums un kvalitatīvā pētījuma zinātniskā stipruma kritēriju sistēmas. Pētījuma
zinātniskā stipruma nodrošināšanas stratēģijas.
4.tēma Kvalitatīva pētījuma plānošana
Semināri un praktiskās nodarbības – 2 stundas
1.praktiskā nodarbība. Darbs grupās pie kvalitatīvā pētījuma plānošanas izglītības jomā. Darba rezultātu prezentācija
un analīze.

Kursa plāns:
1. Ievads kursā, kvalitatīvā pētījuma filosofiskā pamata noskaidrošana un salīdzinājums ar kvantitatīvo
pētījumu. L8, S4
2. Kvalitatīvās pētīšanas metodes un to izmantošana pētījumos izglītības jomā. L6, S6
3. Kvalitatīvā pētījuma zinātniskā stipruma nodrošināšana. L2
4. Kvalitatīvā pētījuma plānošana. S2
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Viens starppārbaudījums – savas intervijas transkripta veidošana un analīze (10%).
Ieskaite – sava promocijas darba tēmai atbilstošas kvalitatīva pētījuma metodes izstrāde un aprakstīšana (rakstiski)
pēc norādītajiem kritērijiem (90%).
Mācību pamatliteratūra:
1) Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes (2011). (sast. K.Mārtinsone). Rīga: RaKa.
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2) Kroplijs, A., & Raščevska, M. (2004). Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa.
3) Geske, A., & Grīnfelds, A. (2006). Izglītības pētniecība. Latvijas Universitāte.
Papildliteratūra:
1. Carey, S. S. (1998). A Beginner’s Guide to Scientific Method. (2nd ed.). Belmont: Wadsworth Publishing
Company (DU bibliotēka).
2. Collecting and Interpreting Qualitative Materials (1998) Ed. N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln. London (DU
bibliotēka).
3. Creswell, J. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions. Thousand
Oaks, CA: SAGE.
4. Denzin, N.K., & Lincoln, S.Y. (1994). Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks: Sage Publication.
5. House, E. R., & Howe, K. R. (1999). Values in Evaluation and Social Rresearch. Newbury Park, CA: SAGE
Publications (IVF bibliotēka).
6. Isaac, S., & Michael, W. B. (1997). Handbook in Research and Evaluation: A Collection of Principles,
Methods, and Strategies Useful in Planning, Design, and Evaluation of Studies in Education and the
Behavioral Sciences (2nd ed.), San Diego, California: EdLTS Publishers (IVF bibliotēka).
7. Krieviņš, V. (2005). Informācijas meklēšanas stratēģijas internetā un meklētāja Google efektīvs lietojums:
Rokasgrāmata-mācību līdzeklis skolām, pašizglītībai, profesionālajai un pieaugušo izglītībai. Rīga: Multineo.
(DU bibliotēka).
8. Kvale, S. (1996). Interviews. An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Sage Publications (IVF
bibliotēka).
9. Mertens, D. M. (1998). Research Methods in Education and Psychology: Integrating Diversity with
Quantitative & Qualitative Approaches. London (DU bibliotēka).
10. Nucho, A. O., & Vidnere, M. (2003). Intervēšanas prasme. Rīga: RaKa.
11. Ruane, J. M. (2005). Essentials of Research Methods: A Guide to Social Science Research. Oxford:
Blackwell Publishing (DU bibliotēka).
12. Seidman, I. E. (1998). Interviewing as Qualitative Research: A Guide for Researchers in Education and the
Social Sciences. Teachers College Press, Columbia University (DU bibliotēka).
13. Silverman, D. (2001). Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction. 2nd
ed. London: SAGE Publications (DU bibliotēka).
14. Stinger, E. T. (1996). Action Research. A Handbook for Practitioners. SAGE Publications, International
Educational and Professional Publisher, Thousand Oaks, London (IVF bibliotēka).
15. Strategies of Qualitative Inquiry (1998) Ed. N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln. London (DU bibliotēka).
16. Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research. Techniques and Procedures for Developing
Grounded Theory. SAGE Publications (IVF bibliotēka).
17. Špona, A., & Čehlova, Z. (2004). Pētniecība pedagoģijā. Rīga: RaKa.
18. Yin, R. K. (1998). Case Study Research (2nd ed.) Design and Methods, SAGE Publications, International
Educational and Professional Publisher, Thousand Oaks, London, (IVF bibliotēka).
19. Садмен С. (2005). Как правильно задавать вопросы: Введение в проектирование массовых
обследований/Сеймур Садмен, Норман Брэдберн ; Пер. с англ. А.А.Виницкой. Москва: Институт
Фонда "Общественное мнение (DU bibliotēka).
20. Филлипс Л., & Йоргенсен М. В. (2004). Дискурс-анализ: Теория и метод. Перевод с английского.
Гуманитарный центр: Харьков.
21. Белановский С. А. (2001). Метод фокус групп. Москва: Никколо-Медиа.
Periodika un citi informācijas avoti
International
Journal
of
Qualitative
Studies
in
Education.
http://www.tandf.co.uk/journals/tf/09518398.html Published by Routledge.

ISSN:

0951-8398.

Educational Action Research. ISSN: 0965-0792, http://www.tandf.co.uk/journals/reac Published by Routledge.
Assessment for Effective Intervention. ISSN: 1534-5084, http://aci.sagepub.com Published by Sage.
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Piezīmes:
Kurss adresēts Izglītības un vadības fakultātes Ilgtspējīgas izglītības institūta doktora studiju programmas pedagoģijas
nozarē (augstskolas pedagoģijas, nozaru pedagoģiju un skolas pedagoģijas apakšnozarēs) A daļai 1.kursa studentiem
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
A
Kursa nosaukums angļu valodā:
Methodology and Methods of Qualitative Research
Kursa anotācija angļu valodā:
The study course aims to develop the scientific research skills of doctoral students using the methodology and
methods of qualitative research. The course emphasizes the place and role of qualitative research in contemporary
scientific research, as well as the significance of this methodology in the context of educational research. The course
reflects the advanced directions of qualitative research, compares the qualitative and quantitative research
methodology and methods. Qualitative research and process will be analysed: theoretical paradigms and perspectives,
methods of data collection and analysis, multimethod approaches to qualitative research (ethnography, case studies,
action research), art of interpretation and presentation. Doctoral students will have the opportunity to test and define
the possibilities of integrating qualitative research methodology and methods in their own research as well as to
approbate the qualitative research methods relevant for their specific research, and elaborate the mechanisms to test
the scientific rigour of the research. Doctoral students will encounter several important examples of qualitative
research in the field of education. As a part of qualitative methodology, action research as a strategy of educational
changes will be stressed.
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Kursa nosaukums

Izglītības filosofija un mūsdienu izglītības teorijas

Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

PedaD004
Pedagoģija
Augstskolas, Skolas, Nozaru pedagoģijas apakšnozare
3
4,5
42

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits
Konsultācijas

11
10
21

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. (Psiholoğijas doktors), prof. Anita Pipere
Dr. (Pedagoğijas doktors), prof. Ilga Salīte
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Izglītības filosofijas kursi maģistratūras studiju ietvaros.
Kursa anotācija:
Kurss ir vērsts uz doktorantu personīgās izglītības filosofijas meta-analīzi un saskaņošanu ar jaunākajām pieejām
izglītības filosofijā un izglītības teorijās. Kursa ievadā studenti veic praktiskus uzdevumus konstruējot izglītības
filosofijas definīcijas un to aktualitātes aspektus. Studenti diskutē par filosofijas satura sastāvdaļām (metafiziku,
epistemoloģiju, aksioloģiju) saistībā ar mūsdienu izglītības problēmām. Piecu galveno filosofijas skolu kontekstā
(ideālisms, reālisms, neotomisms, pragmatisms, eksistenciālisms) tiek analizēta mūsdienu izglītības sistēmas
struktūra, prioritātes un filosofiskās pretrunas. Kursa otrajā daļā tiek meklēta saistība starp filosofijas skolām un uz
tām balstītajām izglītības teorijām. Blakus vēsturiski nozīmīgajām izglītības teorijām (esenciālisms, progresīvisms,
tradicionālisms, biheviorisms, utt.) doktoranti apsprieţ mūsdienās aktuālos teorētiskos virzienus, kas saistīti ar
humānismu, rekonstrukcionismu, futūrismu. Īpašs uzsvars kursā tiek veltīts izglītības filosofijai un izglītības teorijām,
kas var balstīt globāli un lokāli nozīmīgo izglītību ilgtspējīgai attīstībai. Noslēgumā doktoranti iepazīstas ar induktīvo
un deduktīvo ceļu personīgās izglītības filosofijas veidošanā, apsprieţ šo ceļu pozitīvās un negatīvās iezīmes.
Rezultāti:
Pēc kursa apgūšanas studenti:
Demonstrēs kritisku izpratni par mūsdienu galvenajām izglītības filosofijas skolām, izglītības teorijām un to
mijiedarbību;
Pratīs izvērtēt un zinātniski pamatot mūsdienu izglītības globālo un lokālo problēmu filosofisko pamatu;
Spēs modelēt izglītības filosofijas pamatjēdzienu un izglītības teoriju integrāciju savā promocijas darbā;
Spēs identificēt un salīdzināt personīgo izglītības filosofiju un savu praktisko darbību un izskaidrot pretrunas
starp tām;
Pratīs argumentēti aizstāvēt savu filosofisko pozīciju diskusijā ar oponentiem.
Kursa saturs:
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1.tēma. Ievads kursā, pamatjēdzienu konstruēšana, aktualitātes pamatojums
Lekcijas – 2 stundas
Semināri un praktiskās nodarbības – 2 stundas
1. lekcija. Ievads izglītības filosofijas kursā, iepazīšanās ar studentu iepriekšējo pieredzi izglītības filosofijā,
kursa prasību, konteksta, pamataktivitāšu un literatūras avotu noskaidrošana.
2. praktiskā nodarbība. Izglītības filosofijas pamatjēdzienu konstruēšana un salīdzināšana individuāli un grupā,
izglītības filosofijas vēsturiskās un pašreizējās aktualitātes apspriešana.
2.tēma. Filosofijas satura komponenti, filosofijas skolas un to saistība ar izglītības problemātiku
Lekcijas – 4 stundas
Semināri un praktiskās nodarbības – 2 stundas
1. lekcija. Filosofijas satura (metafizikas, epistemoloģijas, aksioloģijas) pamatjautājumu analīze mūsdienu
izglītības problēmu kontekstā. Izglītības jēdziena un ar to saistīto jēdzienu analīze.
2. lekcija. Teorētiskie skaidrojumi mūsdienu izglītības sistēmas struktūrai, prioritātes un filosofiskās pretrunas
ideālisma, reālisma, neotomisma, pragmatisma un eksistenciālisma kontekstā.
3. praktiskā nodarbība. Patstāvīgais individuālais darbs par piecu galveno filosofijas skolu galvenajiem
aspektiem un to saistību ar attiecīgajiem izglītības sistēmas elementiem
3.tēma. Izglītības filosofija un mūsdienu izglītības teorijas
Lekcijas – 5 stundas
Semināri un praktiskās nodarbības – 2 stundas
1. lekcija. Pāreju starp izglītības filosofijām un izglītības teorijām meklējumi. Mūsdienu eklektiskās pieejas un
to cēloņi.
2. lekcija. Izglītības teorijas, to mijiedarbība un dinamika: tradicionālisms, esenciālisms, progresīvisms,
humānisms (saistībā ar progresīvismu), rekonstrukcionisms, futūrisms, biheviorisms, anarhisms.
3. seminārs. Izglītības teoriju kritiska analīze un salīdzināšana, izmantojot pāru salīdzinājuma metodi.
4. lekcija. Izglītības filosofija un izglītības teorijas izglītībai ilgtspējīgai attīstībai.
4.tēma. Izglītības filosofijas personīgais skatījums: Quo vadis?
Semināri un praktiskās nodarbības – 4 stundas
1. seminārs. Induktīvā un deduktīvā ceļa salīdzinājums personīgās izglītības filosofijas veidošanā. Individuālā
ceļa veidošana pēc shēmas un grupas diskusija.
2. praktiskā nodarbība. Deviņas izglītības filosofijas un to izmantošana: atšķirības starp individuālajiem
uzskatiem un praktisko darbību izglītībā. Individuālo pretrunu meklējumi un grupas diskusija.

Kursa plāns:
1. Ievads kursā, pamatjēdzienu konstruēšana, aktualitātes pamatojums. L2, S2
2. Filosofijas satura komponenti, filosofijas skolas un to saistība ar izglītības problemātiku. L4, S2
3. Izglītības filosofija un mūsdienu izglītības teorijas. L5, S2
4. Izglītības filosofijas personīgais skatījums: Quo vadis? S4
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Piedalīšanās visos kursa semināros un praktiskajās nodarbībās (20%).
Ieskaite: Rakstiska sava promocijas darba pamatā iestrādātās izglītības filosofijas un izglītības teoriju prezentācija,
atbildot uz jautājumiem par savu izvēlēto filosofiju tīklojumu, izglītības teoriju prioritātēm un to mijiedarbību (80%).
Mācību pamatliteratūra:
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1. Beļickis, I. (1997). Izglītības alternatīvās teorijas. Rīga: RaKa.
2. Fullans, M. (1999). Pārmaiņu spēki. Rīga: Zvaigzne ABC.
3. Knight, G.R. (1995). Issues & Alternatives in Educational Philosophy (2nd ed.). Andrews Univ. Press,
Berrien Springs, Michigan.
4. Ozmon, H., & Craver, S. (1995). Philosophical Foundations of Education (5th ed.) Merrill, Prentice-Hall,
Inc.
Papildliteratūra:
1. Alijevs, R. (2005). Izglītības filosofija. Rīga: RETORIKA A.
2. Aronowitz, S. & Giroux, H. G. (1991). Postmodern Education. Politics, Culture, & Social Criticism. University of
Minnesota Press.
3. Audi, R. (2003). Epistemology: A Contemporary Introduction To The Theory Of Knowledge. London: Routledge.
4. Burtt, E. A. (2003). The Metaphysical Foundations of Modern Science. New York: Dover Publications Inc.
5. Flake, C. L. (1993). Holistic Education: Principles, Perspectives and Practices. Brandon, VT: Holistic Education
Press.
6. Gang, P. S., Lynn, N. M., & Maver, D. J. (1992). Conscious Education. The Bridge To Freedom. Atlanta: Dagaz
Press.
7. Grayling, A. G. (2005). The Heart of Things: Applying Philosophy to the 21st Century. London: Weidenfeld &
Nicolson.
8. Inwagen, P. van (2002). Metaphysics. Colorado, USA: Westview.
9. McGinn, C. (2002). The Making of a Philosopher. London: Simon & Schuster UK Ltd.
10. Megi, B. (2000). Filosofijas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC.
11. Miller, R. (1997). What Are Schools For? Holistic Education In American Culture. Brandon, VT: Holistic
Education Press.
12. O‟Sulivan, E. (1999). Transformative Learning: Educational Vision For The 21st Century. New York: Zed
Books.
13. Thompson, M. (2003). Philosophy of Mind. Chicago: Hodder Headline Ltd.
14. Webb, L. D., Metha, A., & Jordan, K. F. (2003). Foundations of American Education. Merrill Prentice Hall:
Pearson Education.
15. Winch, C., & Gingell, J. (1999). Key Concepts in the Philosophy of Education. Routledge, London and New
York.
16. Whitehead, A. N. (1985). Process and Reality: An Essay in Cosmology. New York: The Free Press.
17. Гершунский B. C. (1999). Философия образования. Москва: “Флинта”.
18. Гусинский B. (2002). Bведение в философию образования. Москва.
19. Гусинский Э. Н., & Турчанинова Ю. И. (2000). Bведение в философию образования. Москва: “Логос”.
20. Смирнова Н. B. (1997). Философия и образование: проблемы философской культуры педагога. Москва.
Periodika un citi informācijas avoti
Journal of Philosophy of Education Print ISSN: 0309-8249 http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0309-8249
Published by Wiley-Blackwell.
Journal of Transformative Education Print ISSN: 1541-3446 http://jtd.sagepub.com/ Published by Sage.
Theory and Research in Education Print: ISSN 1477-8785 http://tre.sagepub.com/ Published by Sage.
Piezīmes:
Kurss adresēts Izglītības un vadības fakultātes Ilgtspējīgas izglītības institūta doktora studiju programmas pedagoģijas
nozarē (augstskolas pedagoģijas, nozaru pedagoģiju un skolas pedagoģijas apakšnozarēs) A daļai 1.kursa studentiem
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Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
A
Kursa nosaukums angļu valodā:
Philosophy of Education and Contemporary Theories of Education
Kursa anotācija angļu valodā:
The course focuses on the meta-analysis of doctoral students‟ personal educational philosophy and its coordination
with the latest approaches in educational philosophy and theories of education. At the beginning of the course, the
students will conduct practical tasks constructing the definitions of educational philosophy and aspects of its urgency.
Students will discuss the components of the philosophy (metaphysics, epistemology, axiology) in connection with
contemporary global and local issues of education. In the context of five main philosophical schools (idealism,
realism, neo-thomism, pragmatism, existentialism), students will analyze the structure, priorities, and philosophical
contradictions of contemporary educational system. During the second part of the course, students will search for the
connections between the schools of philosophy and educational theories that are related to them. Besides the
historically significant educational theories (essentialism, progressivism, traditionalism, behaviorism, etc.), doctoral
students also will share their opinions on the presently urgent theoretical trends connected with humanism,
reconstructionism, and futurism. A special emphasis will be put on the educational philosophy and educational
theories that can ground globally and locally important education for sustainable development. In conclusion, doctoral
students will acquire the inductive and deductive way for construction of personal educational philosophy and discuss
the positive and negative aspects of both ways.
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Didaktika modernismā un postmodernismā

Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti

2 KP

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

28 stundas

Zinātnes nozare

Pedagoģija

Zinātnes apakšnozare

Augstskolas, Skolas, Nozaru pedagoģijas apakšnozare

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Jeļena Davidova, Daugavpils Universitātes profesore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Pedagoģijas maģistra studiju kursos iegūtās zināšanas

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts doktorantu zināšanu attīstībai mūsdienu didaktikas jomā ar mērķi piedāvāt 1.studiju gada
doktorantiem, kuri pēta mācību/studiju procesu, iespēju
- apzināt didaktiskā procesa būtību un aktualitātes Latvijas pedagoģijā un pasaulē jaunās
pedagoģiskās paradigmas kontekstā;
apjēgt pedagoģiskās pieejas un tām atbilstošas teorijas, didaktisko modeļu būtību un
īpatnības;
- pētīt aktuālas didaktiskā procesa problēmas un likumības.
Rezultāti:
Pēc kursa apgūšanas studenti:
Demonstrēs izpratni par didaktisko procesu mūsdienu pedagoģisko paradigmu ietvaros;
Spēs salīdzināt modernisma un postmodernisma didaktikas priekšrocības un izvērtēt to komplementāras
izmantošanas iespējas savā promocijas darbā, kā arī pedagoģiskajā darbībā;
argumentēti diskutēs par pedagoģijas teorijām saistot to ar aktualitātēm mūsdienu mācību procesa
organizēšanā un vadīšanā;
demonstrēs pedagoģisko jēdzienu, teoriju, likumsakarību kritisku izpratni saistībā ar pedagoga
profesionālo jautājumu risināšanā mācību procesa organizēšanas un vadīšanas kontekstā.
Kursa plāns:
1. Modernisma un postmodernisma galvenās iezīmes.
2. Didaktiskā procesa būtība, funkcijas un galvenās kategorijas.
3. Pedagoģiskās paradigmas un to salīdzinājuma parametri.
4. Didaktiskās pieejas un to salīdzinājums.
5. Didaktisko teoriju kritiska analīze un jēdzienu definēšana pētījuma paradigmas ietvaros.
6. Paradigma un izglītības teorija kā didaktiskā modeļa pamati.
7. Pētījuma ideja, tās vienojošā funkcija didaktiskā pētījumā. Didaktiskā pētījuma metodoloģijas
izvēles pamatojums.
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8. Didaktiskā procesa pētīšana.
Kursa saturs
1.tēma. Modernisma un postmodernisma galvenās iezīmes
Lekcijas – 2 stundas
7. lekcija. Modernisma un postmodernisma raksturojums.
Semināri– 2 stundas
1. Modernisma un postmodernisma salīdzinājums atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem.
2.tēma. Didaktiskā procesa būtība, funkcijas un galvenās kategorijas
Lekcijas – 2 stundas
2. lekcija. Didaktikas kategoriju traktējums modernismā un postmodernismā.
Semināri– 2 stundas
2. seminārs. Didaktiskā procesa būtība un funkcijas: Modernisma un postmodernisma koncepciju
salīdzinājums. Kategoriju salīdzinošā analīze modernisma un postmodernisma didaktikā.
3.tēma. Pedagoģiskās paradigmas un to salīdzinājuma parametri
Lekcijas – 2 stundas
3. lekcija. Pedagoģisko paradigmu raksturojums modernismā un postmodernismā.
Semināri– 2 stundas
3. seminārs. Pedagoģisko paradigmu evolūcija.
4.tēma. Didaktiskās pieejas un to salīdzinājums
Lekcijas – 2 stundas
4. lekcija. Didaktiskās pieejas modernismā un postmodernismā.
Semināri– 2 stundas
4. seminārs. Didaktisko pieeju salīdzinājums atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem.
5.tēma. Didaktisko teoriju kritiska analīze un jēdzienu definēšana pētījuma paradigmas ietvaros
Semināri– 2 stundas
5. seminārs. Promocijas darba definīciju raksturojums atbilstoši izvēlētai pedagogiskai paradigmai un pieejai.
6. tēma. Paradigma un izglītības teorija kā didaktiskā modeļa pamati
Lekcijas – 2 stundas
5. lekcija. Didaktisko modeļu klasifikācijas. Didaktikas pretrunu aktualizācija didaktiskajos modeļos
modernisma laikmetā.
Semināri– 2 stundas
6. seminārs. Didaktisko modeļu salīdzinošā analīze.
7. tēma. Pētījuma ideja, tās vienojošā funkcija didaktiskā pētījumā
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Semināri– 2 stundas
7. seminārs. Didaktiskā pētījuma metodoloģijas izvēles pamatojums.
8. tēma. Didaktiskā procesa pētīšana
Lekcijas – 2 stundas
6. lekcija. Didaktiskā procesa pētīšanas loģika un īpatnības.
Semināri– 2 stundas
8. seminārs. Promocijas darba analīze atbilstoši didaktiskā procesa pētīšanas kritērijiem.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Veikt visus praktiskos un teorētiskās analīzes uzdevumus.
Piedalīšanās kolokvijos un diskusijās.
Referāts par didaktiskā pētījuma metodoloģijas pamatojumu un pētījuma galveno kategoriju raksturojumu.
Literatūra (01-mācību literatūra):
Bazens, T. (2008). Efektīvas mācīšanās rokasgrāmata. Rīga: Jāņa Rozes apgāds.
Beck, C. & Kosnik, C. (2006). Innovations in Teacher Education: A social constructivist approach. Albany,
NY: State University of New York Press.
Blakemore, S.J & Frith, U. (2008). The Learning Brain: Lessons for education. Blackwell Publishing Ltd.
Dewey, J. (1910). How to Think. Boston: Health & Co.
Dewey, J. (1916). Democracy and Education: An intriduction to the philosophy of education. New York:
Macmillan.
Dewey, J. (1963). Experience and Education. New York: Collier Books.
Dunn, R & Griggs, S. (Eds) (2003). Synthesis of the Dunn and Dunn learning styles model research. New
York: St John`s University.
Forrest, J.J.F. (Ed.) (1998). University Teaching: International perspectives. New York: Garland.
Gudjons, H. (1998). Pedagoģijas pamatatziņas. Rīga: Zvaigzne ABC.
Jonassen, D.H. & Land, S.M. (2000). Theoretical Foundations of Learning Environment. Lawrence Erlbaum
Associates, Inc.
Kitchenham, A. (2008). The evolution of John Mezirow‟s transformative learning theory. Journal of
Transformative Education, 6(2), 104–123.
Klafki, W. (1991). Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. 2.erw.Aufl. Weinheim.
Kolb, D. A. (1984). Experiental Learning: Experience as the source of learning and development.
Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
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Kolb, D. A. (2000). Facilitator`s Guide to Learning. Boston: Hay/MsBer.
Liu, C. H., & Matthews, R. (2005). Vygotsky‟s philosophy: Constructivism and its criticisms examined.
International Education Journal, 6(3), 386–399.
Mezirow, J. & Associates (Eds.), Learning as Transformation: Critical perspectives on a theory in
progress. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Noddings, N. (1998). Philosophy of Education. Boulder, CO: Westview Press.
O‟Sullivan, E. (1999). Transformative Learning: Educational Vision for the 21st Century. London, New
York: Zed Books. In association with University of Toronto Press, Toronto.
Paterβen, W. (1992). Lehrbuch Allgemeine Didaktik. 3.uberarh und erw. Aufl. Munchen.
Špona, A., Ţogla,I., Maslo, I. (Red.) (2001). Vispārīgā didaktika un audzināšana: Zinātnisko rakstu
krajums. Rīga: Izglītības soļi, LU Pedagiģijas un psiholoģijas institūts.
Watson, J.B. (1970). Behaviorism. New York: W.W.Norton.
Webb, D., Metha, A., & Jordan, K. F. (2003). Foundations of American Education (4th ed.). New Jersey,
Columbus, Ohio: Merril Prentice Hall.
Ţogla, I. (2001). Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: RaKa.

Literatūra (02-papildliteratūra):
Abdal-Haqq, I. (1998). Constructivism in Teacher Education: Considerations for Those Who Would Link
Practice to Theory. ERIC Digest. ERIC Identifier: ED426986. Retrieved November 13, 2010, from
http://www.ericdigests.org/1999-3/theory.htm
Ahteenmaki-Pelkonen, L. (2002). Transformative adult learning: A systematic analysis of Jack Mezirow‟s
conceptions. Thresholds in Education, 28(3), 2–10.
Ballard, D. (2005). Using learning processes to promote change for sustainable development. Action
Research, 3(2), 135–156.
Bass, B.M. (1994). Leadership and Perfomance beyond Expectations. New York: Free Press.
Broks A. (2000). Izglītības sistemoloģija. Rīga, RaKa.
Cranton, P. (2002). Teaching for transformation. New Directions for Adult Continuing Education, 93, 63–71.
Downing, J.P. (1997). Creative Teaching: Ideas to boost student interest. NY.
Honey, P. & Mumford, A. (2000). The Learning Styles Helper`s Guide. Maidenhead: Peter Honey
Publications Ltd.
Hunter, M. (2004). Mastery Teaching. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
McCarthy, B. (1996). About Learning. Excel, Inc. USA.
Piaget, J. (2001). Psychology of Intelligence. London: Routledge.
Pipere, A. (Ed.), Education & Sustainable Development: First steps toward changes. Daugavpils:
Daugavpils University Publishing house “Saule”.

68

Roger, C. & Freiberg, J.H. (1994). Freedom to Learn. New York: Merrill.

Starbuck, D. (2006). Creative Teaching: Getting it right. NY: Learning Performance Training Ltd.
Sternberg, J. R. & Lubart, I. T. (1999). The Concept of Creativity: Prospects and paradigms. In: R. J.
Sternberg (Ed.) Handbook of Creativity. Cambridge University Press.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Review of Educational Research

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
A

Kursa nosaukums angļu valodā:
Didactics in Modernism and Postmodernism
Kursa anotācija angļu valodā:
The course aims to provide first year doctoral students who research learning/study process an opportunity
- to learn about the essence and topicality of didactic process in Latvian and world pedagogy in
the context of new pedagogical paradigm;
to understand pedagogical approaches and its‟ theories, the essence and features of didactic
models;
- to study problems and regularities of didactic process.
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Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Holisma teorija izglītībā: problēmas, perspektīvas
ilgtspējīgas izglītības skatījumā
PedaD006
Pedagoģija
Augstskolas, skolas, nozaru pedagoģijas
4
6
56

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

28
28
-

Kursa nosaukums

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. Filozofijas doktors, asoc.prof. Dzintra Iliško
Dr. Filozofijas doktors, zin.sek. Ilona Mičule
Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Ilga Salīte
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Pedagoģija bakalaura un maģistra pedagoģijas programmās.
Kursa anotācija:
Studiju kurss piedāvāts holisma pieejas iepazīšanai, kas var tikt izmantota pedagoģijā kā teorētiska atskaites
sistēma. Pieejas izpētes procesā studējošie tiek iesaistīti holisma filosofijas un uz tā pamata izveidoto holistisko
pedagoģisko skatījumu izvērtēšanā, prasmju atpazīt holistisko pieeju tās daudzveidīgajās izpausmēs. Diskusija
par holisma principu pedagoģijā un saistību ar citiem holismam raksturīgiem principiem (ekoloģiskums,
integrētība, garīgums, ilgtspējīgums).
Konkrētu holistisku pedagoģisku modeļu/konstruktu analīze un tiem raksturīgo atskaites sistēmu izvērtēšana
mūsdienu pedagoģisko uzdevumu un risināmo problēmu skatījumā. Holisma pieejas priekšrocības. Kas ierobeţo
holisma pieejas izmantošanu?
Holisma pieejas atpazīšana kvalitatīva pētījuma uzdevumos. Pieejas izmantošana izglītības pētījumos procesu un
parādību pētīšanā un situāciju pārveidošanai.
Rezultāti:
Pētnieka prasmes: identificēt un pamatot holisma pazīmes, holistiska pedagoga, pedagoģiskas atskaites sistēmas
un tām atbilstošas darbības un prognozēt holistisku pedagoģisku sistēmu iespējamos rezultātus.
Eksperta prasmes: demonstrēt deduktīvu domāšanu teorijas, prakses izvērtēšanas, pedagoģisku modeļu
izvērtēšanas gadījumos.
Savu personīgās attieksmes argumentu formulēšana holisma pedagoģijas izvērtēšanā diskusiju vidē.
Savu personīgās attieksmes argumentu formulēšana holisma pedagoģijas izvērtēšanā rakstiskā formā.
Publikācijas melnraksta sagatavošana, kura izveidota uz pirmās personas darbības pētījuma pamata, par holisma
pieejas izmantošanu mūsdienu izglītībā vai izglītības pētījumos. Konkrēta pētījuma dizaina izveidošana un
īstenošana argumentējot holisma pieeju.
Kursa saturs:
1. Tēma. Holisma un holisma teorijas vēsturiskā attīstība izglītībā.
Lekcijas – 2 stundas, semināri un praktiskās nodarbības 12- stundas
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1.lekcija- Holisma filozofija mūsdienu izglītības filozofijas skatījumā. Holisma pieeja mūsdienīgs
metodoloģiskais skatījums izglītības pētījumiem un teorijas attīstībai. Holisma pieejas un izglītības
pieejas ar holistisku elementu izmantošanu vēsturiskā kontekstā (cenozoiskais, tehnokrātiskais,
konservējošais, ekozoiskais, ekozoiski pārveidojošais skatījumi).
Semināri un praktiskās nodarbības (6 nodarbības): Holisma pieejas metafiziskie, epistemoloģiskie un
aksioloģiskie pieņēmumi. Teorētisko pieņēmumu diapazons holisma teorijā.
2. Tēma. Holisma pieejas principi mūsdienu izglītībā.
Lekcijas – 2 stundas, semināri un praktiskās nodarbības 12- stundas
2.lekcija- Holisma teorijas attīstība 21. gadsimtā: pamatprincipi (ekoloģisms, integrētība, garīgums
ilgtspējīgums).
Semināri un praktiskās nodarbības (6 nodarbības): Pieejas principu izvēlē un holisma teorijas
specifiskā satura attīstīšanā. Ilgtspējīguma četrdimensiju modeļa izmantošana holisma teorijā.
3. Tēma. Holisma pieeja izglītībā.
Lekcijas – 2 stundas, semināri un praktiskās nodarbības 12- stundas
Semināri un praktiskās nodarbības (6 nodarbības): Holistiskās pieejas izmantošanas gadījumi un to
analīze. Projekti ar holistisku perspektīvu.
Ilgtspējīgas attīstības problēma holistiskas izglītības kontekstā. Ilgtspējība izglītībā.
Holisms kā metodoloģiskais pamats mācību plānu un programmu teorijā (mācību plānu un
programmu veidošana, mācību metoţu un satura kritēriju izvēle, mācīšanās vides un izvērtēšanas
problēmu risināšana holistiskās pieejas kontekstā).
Holisma teorijas nozīmīgums skolotāju izglītībā (izglītība integrālai attīstībai, kreativitātes un
apziņas evolūcijas planetārais un kosmoloģiskais konteksti izglītībā, garīguma attīstība ekozoiskā
skatījumā.
4. Tēma. Holisma pieeja un pētījumi izglītībā.
Lekcijas – 2 stundas, semināri un praktiskās nodarbības 12- stundas
Semināri un praktiskās nodarbības (6 nodarbības): Pētījuma jautājumi, pētījuma plāna izstrādāšana,
pētījuma metoţu un datu apstrādes veida izvēle holistiskā pētījumā.
Kursa plāns:
1. Holisma un holisma teorijas vēsturiskā attīstība izglītībā.
2. Holisma pieejas principi mūsdienu izglītībā.
3. Holisma teorijas attīstība 21. gadsimtā: pamatprincipi (ekoloģisms, integrētība, garīgums ilgtspējīgums).
4. Holisma pieeja un pētījumi izglītībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Piedalīšanās visās kursa aktivitātēs un publikācijas melnraksta sagatavošana
Mācību pamatliteratūra:
Miller, John P. (1996) The Holistic Curriculum, Toronto, Canada, OISE Press.
Miller, Ron (1997) What Are Schools For? Holistic Education in American Culture, Brandon, Holistic
Education Press.
Schreiner, P., Banev, E., Oxley, S. (2005) Holistic Education: Resource Book Learning and Teaching in an
Ecumenical Context, Munnhen, WAXMANN.
Literatūra (02-ieteicamā):
Palmer,J. Ed. (2001) Fifty Key Thinkers on the Envoronment,London: Routledge
O‟Neill J., Tuker, K., Beterman, I. Eds. (2001) Environmental Ethics and Philosophy: Managing the
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Environment for Sustainable Development, Cheltenham, UK:Elgar
Collier,A. (1999) Being & Worth.London & New York, Routledge
Fox,W. (1995) Toward a Transpersonal Ecology: Developing New Foundations for Environmentalism, A
Resourgence Book, UK
Callicott, J.B. (1986) The Search For an Environmental Ethics, In Matters of Life and Death,pp.381-424. 2nd
ed.Edited by Tom Regan. New Yourk: Random House.
Naess,A. (1989) Ecology, Community and Lifestyle:Outline of an Ecosophy, Canbridge University Press.
Palmer, P. To Know as We are Known: Education as a Spiritual Journey, San Francisko, Harper
Palmer, P. (1998) The Courage to Teach. Exploring the inner Landskape of a Teacher‟s Life, San Francisko,
Jossey-Bass Publishers.
Riley-Taylor, E. (2002) Ecology, Spirituality & Education. Curriculum for Relational Knowing, New York,
Peter Lang.
Specifisko interešu gadījumā var izmantot
Ilgtspējīgas izglītības institūta akadēmisko grāmatu kolekciju (432. telpā, Parādes 1). Sarakstu var pieteikt
iii@du.lv
Papildliteratūra:
UNESCO (2005) Guidelines and Recommendations for Reorienting Teacher Education to Address
Sustainability. Education for Sustainable Development in Action Technical Paper No. 2, UNESCO Education
sector.
Periodika un citi informācijas avoti
• Journal of Teacher Education for Sustainability, ISE, DU (ISSN 1691-4147) http://www.ise-lv.eu/
• Australian Journal of Educational Technology http://www.ascilite.org/ajet.html
• The Australian Educational Research (AER) http://www.aare.edu.au/aer/about.htm
• The Australian Journal of Teacher Education http://ajte.education.ecu.edu.au/
• Canadian Journal of Learning & Technology http://www.cjlt.ca/index.html
• International Journal for Educational Integrity http://www.ojs.unisa.edu.au/index.php/IJEI
• International Journal of Whole Schooling http://www.isetl.org/ijtlhe/
• Issues in Educational Research http://www.iier.org.au/iier.html
• Journal of Research Practice http://jrp.icaap.org/index.php/jrp
• Reflecting Education http://reflectingeducation.net/index.php/reflecting
• Studies in Learning, Evaluation, Innovation and Development http://www.sleid.cqu.au/index.php
• The Trumpeter: Journal of Ecosophy ISSN Print: 0832-6193 Online ISSN 1705-9429
http://trumpeter.athabascau.ca/index.php/trumpeter/index
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
A
Kursa nosaukums angļu valodā:
Holistic education: problems, perspectives in the context of sustainable development
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is designed to provide doctoral students with an opportunity to create their own theoretical frame of
reference for recognition of holistic approach and acquisition of the historical and contemporary basis of the
holistic theory, as well as to develop the skill of applying the theory of holism to contemporary research in
pedagogy and its branches.
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Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

Mācību plānu, programmu attīstība un to kvalitātes
problēmas
PedaD007
Pedagoģija
2
3
28
14
14
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Elfrīda Krastiņa
Hd. Pedagoğijas habil. doktors, prof. Jānis Pokulis
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
--Kursa anotācija:
Piedāvāt 1.studiju gada doktorantiem, kuri pēta mācību/studiju procesu, iespēju apzināt didaktisko pētījumu
būtību un aktualitātes Latvijas pedagoģijā un pasaulē, studēt metodoloģiju un mācību teorijas, palīdzēt identificēt
un teorētiski pamatot aktuālas problēmas didaktikā, pētīt didaktiskās likumības.
Rezultāti:
Studējošie:
-

Demonstrē kritisku izpratni par daţādām mācību teorijām, mācību plānu un programmu
veidošanas aktualitātēm Latvijā un pasaulē;
Spēj izvērtēt, identificēt problēmas un teorētiski pamatot programmas attīstības nepieciešamību;
Spēj izstrādāt ar pētījuma virzienu saistītu mācību programmu vai studiju kursu.

Kursa saturs/ plāns:
1. Studiju programmas jēdziens augstskolas pedagoģijā. Augstskolas studiju programma kā līdzeklis
pārmaiņu ierosināšanai pārejā no mācīšanas uz mācīšanos un profesionālā atbildīguma attīstībai. Studiju
programmas mērķu un uzdevumu izvēles problēmu risināšanas kritēriji mūsdienās.
2. Studiju programmas saturs, tā izvēles un attīstības principi. Augstskolu studiju programmu
salīdzināšanas un pielīdzināšanas procedūras un ar tām saistītās problēmas.
3. Augstskolas studiju programmu standartu problēma. Mācību metoţu, studiju procesa, studiju iznākumu
vērtēšanas un izvērtēšanas problēmas.
4. Studiju programmu kvalitātes problēma, izvērtēšanas kritēriju izvēles iespējas, pastāvošās izvērtēšanas
metodikas.
Pieeju analīze augstskolas studiju programmu ieviešanai un pilnveidošanai.
5. Mācību plānu un programmu veidošana modernisma un postmodernisma kritēriji, tendences,
salīdzinājums.
6. Mācību satura atlase kompetenču veidošanai. Mācību saturiskā un procesuālā vienotība, to
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atspoguļošana mācību programmās.
7. Integrētās mācību programmas. Garīguma komponenti mācību programmās.
Katrai tēmai piesaistīta atbilstoša semināra nodarbība.
Patstāvīgais darbs:
- Sagatavot studiju/mācību priekšmeta programmu atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām.
- Integrēt pētījuma problēmai atbilstošo mācību plāna, programmas kvalitāti un attīstības iespējas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Mācību programmas vai studiju kursa izveide un/vai izvērtējums
Mācību pamatliteratūra:
1. Andersone, R. (2007) Izglītības un mācību priekšmetu programmas. – R.: Raka
2. Pret, D. (2000) Izglītības programmu pilnveide. – R.: Zvaigzne ABC
3. Gudjons, H. (1998) Pedagoģijas pamatatziņas. – R.: Zvaigzne ABC.
4. Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.-2013.gadam – www.izm.gov.lv
5. Latvijas Nacionālās attīstības plāns 2007.-2013.gadam – www.nap.lv
6. Boloņas deklarācija „Eiropas augstākās izglītības telpa”
7. Rauhvargers, R. Eiropas kopējā augstākās izglītības politika: No Lisabonas konvencijas līdz Boloņas
deklarācijai, Boloņas procesā sasniegtais un vadlīnijas nākotnei
8. Ministru kabineta noteikumi
9. Augstākās izglītības iestāţu un studiju programmu akreditācijas noteikumi Nr. 442 2001.g.16.oktobris
10. Augstākās izglītības iestādē īstenoto studiju programmu licencēšanas kārtība Nr. 3, 2002.g. 3.janvāris
11. Par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu Nr. 481, 2001.g.20.novembris
Papildliteratūra:
1. Ţogla, I. Didaktikas teorētiskie pamati. – R.: Raka.
2. Dāle, P. (1994) Vērojumi un pārdomas par cilvēku un gara kultūru. – R.
3. Ūsiņš, V. (1996) Latvijas brīvvalsts pedagogu atziņas par izglītības saturu. //Domas Nr. 5-19.-24.lpp.
4. Valbis, J. (2004) izglītības informatīvā nodrošinājuma jaunas iespējas // Skolotājs Nr. 3, 2004
5. Anspaks, J. (2003) Pedagoģijas idejas Latvijā. – R.: Raka
6. Delors, Ţ. (2001) Mācīšanās ir zelts. Ziņojums, ko starptautiskā komisija par izglī™ību divdesmit pirmajam
gadsimtam sniegusi UNESCO. – R.: UNESCO, INK
7. Kangro, A. (2003) Izglītības kvalitātes starptautiskā salīdzinošā novērtēšana. // Skolotājs. Nr. 4, 2003
8. Šmite, A. Vītuma, M. (1999). Izglītības programmu attīštība. // Skoltājs, Nr. 2 (14), 1999
9. Ţogla, I. (2006). Curriculum jēdziens definīcijās un salīdzinājumā. Latvijas Universitātes raksti 700.s‟ej. 2006.
R.
10. Maslo, I. (2004) Latvijas vispārējās reformas pedagoģiskās mērķorientācijas būtība. /RPIVA Zinātniskie
raksti: IV, 2004, 67.-76.lpp.
11. Koķe, T. (2004) Skolotāju izglītība: Eiropas pieredze un perspektīvas. / Latvijas Universitātes raksti:
2004.Jubilejas izdevums, 187.-194.lpp.
12. Geske, A., Ozola, A. (2007) Skolēnu sasniegumi lasītprasmē Latvijā un pasaulē. Izglītības pētniecība Latvijā.
Monogrāfija, sērija Nr. 5. – LU Akadēmiskais apgāds
13. Kompetence dabas zinātnēs, matemātikā un lasīšanā – ieguldījums nākotnei: Latvija OECD valstu
Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmā 2006. – Rīga: LU Pedagoģijas u psiholoģijas fakultāte. Izglītības
pētniecības institūts.
14. Costa Arthur L. (2004) Assessment Strategies for Self-Directed Learning / Arthur L. Costa, Bena Kallick. –
California: Corwin Press, 2004. – 170 p.
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15. Eral Lorna M. (2003) Assessment As Learning: Using Classroom Assessment to Maximize Student Learning
/ Lorna M. Earl. Corwin Press, INC., 2003. – 133 p.
16. Peddiwell J. Abner. (2004) The Saber – Tooth Curriculum / J.Abner Peddiwell, 2004. – 182 p.
17. Peters Michale A. (2004) Poststructuralism and Educational Research. / Michael A.Peters and Nicolas C.
Burbules. – Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2004. – 111 p.
18. Posner Georg J. (2001) Course Design: A Guide to Curriculum Development for Teachers / Georg J. Posner,
Alan N. Runistsky. – 6th ed. – New York: Longman, 2001. – 284 p.
19. Curriculum, Learning and Assessment: the Hong Kong experience / Edited by Phillip Stimpson, Paul Morris,
Yvonne Fung, Ronny Carr. – B.v.: Open University of Hong Kong Press, 2003. – 442 p.
20. Higher Education and the Challenge of Sustainability: Problematics, Promise, and Practice / ED by Blaze
Corcoran, Aejen E.I.Wals. – Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004. – 335 p.
21. Inside and Out: Universities and Education for Sustainable Development / Ed.by Robert Forrant, Linda Silka.
– New York: Baywood Publishing Company, Inc., 2006. – 183 p.
22. Key Issues in Sustainable Development and Learning: A critical review / Ed.by William Scott, Stephen
Goygh. – London: Routledge Falmer, 2004. – 274 p.
23. The Professional Development of Teachers: Practice and Theory / Phillip Adey, Gwen Hewitt, John Hewitt,
Nicolette Landau. – Dordrecht: Kluwer Academic Publsihers, 2004. – 207 p.
24. Holistic Educational Resource Book: Learning and Teaching in an Ecumenical Conteset / Ed.by Peter
Schreiner, Esther Banev, Simona Oxley. – Wascmann Munster / New York/ Munchen/Berlin/ 2005. -240 p.
25.Pinar W. (1975) Curriculum Theaoretizing the Reconceptualists. – Berkely, California.
Periodika un citi informācijas avoti
International Journal of Education Policy and Leadership http://journals.sfu.ca/ijepl/index.php/ijepl

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
A
Kursa nosaukums angļu valodā:
Development of Study Plans and Curricula and Their Quality Problems
Kursa anotācija angļu valodā:
The course aims to provide first year doctoral students who research learning/study process an opportunity to
learn about the essence and topicality of didactic research in Latvian pedagogical context and on the global scale,
study methodology and lerning theories, help to identify and theoretically substantiate topical problems in
didactics, and research the laws of didactics.
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Nosaukums
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti
Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare

Mūsdienu psiholoģijas problēmas un pētījumu virzieni
1 KP
14 stundas
Pedagoģlja
Augstskolas, Skolas, Nozaru pedagoģijas apakšnozare

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Dr. Psych., vad. pētnieks Valērijs Makarevičs

Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts pedagoģijas doktora studiju programmu studentiem doktorantiem. Studiju kursa mērķis ir
veidot izpratni par problēmām, kas mēģina atrisināt mūsdienu psiholoģija savos daţādos virzienos. Otrais mērķis ir
iepazīstināt doktorantus ar jaunākajām psiholoģiskajām teorijām un pētījumu rezultātiem, kurus doktoranti var
izmantot, rakstot sava promocijas darba teorētisko daļu. Studiju kursa rezultatā doktorantiem nepieciešams sagatavot
(uzrakstīt) sava promocijas darba fragmentu (3-5 lpp.), kur viņi demonstrēs savu spēju atrast nepieciešamu zinātnisku
informāciju psiholoģijas jomā, izanalizēt un salīdzināt psiholoģisko pētījumu rezultātus ar pedagoģiskajām
koncepcijām.

Studiju rezultāti:
Apguvuši studiju kursu studenti doktoranti:
demonstrē padzilinātas zināšanas un izpratni par mūsdienu psiholoģijas prodlēmām un to risināšanu
daţādās psiholoģiskajās skolās un virzienos;
prot kritiski analizēt esošas psiholoģiskās teorijas un pētījumu rezultātus, salīdzinot tos ar ieorijām un
pētījumu rezultātiem pedagoģijā;
māk, rakstot promocijas darbu vai zinātnisko rakstu, iekļaut saturā psiholoģisko informāciju;
zinatniskās diskusijās prot izmantot argumentus un faktus no psiholoģiskās zinātnes;
prot patstāvīgi padziļināt savu profesionālo kompentenci psiholoģijas zinātnes jomā.
Kursa plāns:
1. tēma. Mūsdienu psiholoģijas problēmas un to pētījumu virzieni. (Lekcija – 2 st.)
Psiholoģijas zinātne postmodernisma kontekstā. Objektivitātes – subjektivitātes problēma un tās risinājums
XX gadsimtā psiholoģijā. Objektivitātes un subjektivitātes problēmas definēšana un risināšana psiholoģiskajās
skolās un virzienos XX gadsimta sākumā. Objektivitātes – subjektivitātes problēma dzīļu psiholoģijā.
Psihoanalīze, analītiskā psiholoģija, individuālā psiholoģija par objektivitātes un subjektivitātes problēmu.
Tēls, simbols, zīme. Humānistiskā psiholoģija par cilvēka dzīves jēgu un dzīves gaitu kā objektivitātes un
subjektivitātes vienotības izpratni. A.Maslova, R.Meja, K.Rodţersa, ieguldījums objektivitātes un subjektivitātes
problēmas risināšanā.
Tolerance kā subjektīva reprezentācijas objektīvajā individuālais paņēmiens.
2. tēma. Jēdziena „personība‟ definīcljas problēma. (Lekcija – 1st., seminārs – 1 st.)
Personības teoriju filozofiskie pamati. Personības sapratne daţādās psiholoģiskās skolās. Jēdzieni personība,
individs, individualitāte, subjekts, cilvēks. Personības pētījumu pamatvirzieni.
3. tēma. Jēdziena „attīstība‟ definīcijas problēma. (Lekcija – 1st., seminārs – 1 st.)
Bioģenētiskais un socioģenētiskais attīstības faktori. Paša cilvēka aktivitāte. Aktivitātes motivācija.
Psihosomātikas problēma. Personības daţādas identitātes. Attīstības daţādos vecumos pētījumu pamatvirzieni.
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Mācīšanas un mācīšanās teorijas. Intelekts un kreativitāte..
3.tēma. Socializācijas problēma. (Lekcija – 2 st.)
Sociālās zināšanas attīstība. Kognītīvā adaptācija sociālajā vīdē. Atribūcijas prodlēma un pētījumi. Sociālā
uzvedība. Agresivitātes prodlēma. Sociālā ietekme mazās un lielās grupās. Pētījumu virzieni sociālajā psiholoģijā.
4.tēma. . Ilgtspējības idejas un pētījumi pedagoģijā un pedagoģiskajā psiholoģijā. (Lekcija – 2 st., seminārs –
2 st.)
Ilgtspejība un personība. Ilgtspējīga izglītība. Skolotāja pētnieka sagatavošanas problēma. Skolotāja pētnieka
profesionālās identitātes kritēriji un attīstības etapi.
5. tēma. Pedagoģiski psiholoģiskā pētījuma organizēšana. (Lekcija – 2 st.)
Pētījuma organizēšana. Pētījuma rezultātu interpretācija un prezentācija. Pedagoģiski psiholoģisko pētījumu
virzieni Latvijā un Daugavpils universitātē. Psiholoģiskā zinātniskā periodika.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Sagatavots un prezentēts referāts; nokārtota ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
Allport, G. (1968). The Person in Psychology. Beacon Press, Boston.
Buss, D.M. (1995) Evolutionary Psychology: A New Paradigm for Psychological Science. In: Psychological Inquiry.
Volume 6. Issue 1. 1-30.
Baron, A., Byrne D., Johnson, B. (1998). Exploring Social Psychology. Allyn and Bacon.
Crain, W. (2000). Theories of Development. Concepts and Applications. Prentice Hall, Upper Saddle River, New
Jersey.
Fiske, S., T., Taylor, S., E. (2008) Social cognition: From brains to culture. Mc Graw Hill Higher Education. New
York.
Gergen, K.J. (2001). Psychological Science in a postmodern context. In: American Psychologist. Vol.56 (10). Okt.
2001, 803-813.
Karpova, Ā. (1998). Personība: teorijas un to radītāji. Rīga. Zvaigzne ABC.
Lefrancois, G. (2000). Psychology for Teaching. Wadsworth Thomson Learning.
Marthin, D. (2000). Doing Psychology Experiments. Wadsworth Thomson Learning.
McMillan, J., Shumacher, S. (2001). Research in education. Longman. London.
Myers, D. (1996). Social Psychology. Mc.GRAW-HILL, Inc.
Myers, D., Straub, R. (2009). Psychology Study Guide. Worth Publisher
Osbeck, L.M., Nersessian, N.,J., Malone, K.,R., Newsletter, W.,C. (2011) Science as Psychology: Sense-Making and
Identity in Science Practic. Cambridge University Press. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town,
Singapore, Sao Paulo, Delhi,Tokyo, Me[ico City.
Weiten, W., McCann, D. (2010). Psychology: Themes and Variations. Nelson Education Ltd.
Перспективы социальной психологии (2001). Редакторы составители: Хьюстон, М., Штребе, В., Стефенсон,
Д. Москва. ЭКСМО.
Literatūra (02-papildliteratūra):
Aldous, C.R. (2007) Creativity, solving and innovative science: Insights from history, cognitive psychology and
neuroscience. In: International Education Journal, 8 (2), 176-186.
Education & Sustainable Development. First steps toward changes. Volume 1 (2006). Edited by Anita Pipere.
Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”.
Education & Sustainable Development. First steps toward changes. Volume 2 (2007). Edited by Anita Pipere.
Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”.
Mandolini, C. (2007). Conditions, Processes, and Aims of Teachers Education: a Philosophical Perspective. Journal
of Teacher Education for Sustainability, vol.7, p.p. 5-13.
77

Personality Psychology in Europe. Volume 4 (1993). Edited by Guus l. van Heck, Paolo Bonaiuto, Ian J. Deary, Wolf
Nowack. Tilburg University Press.
Personality Psychology in Europe. Volume 5 (1994). Edited by Boele de Raad, Willem K.B. Hofstee, Guus l. van
Heck. Tilburg University Press.
Reņģe, V. (1999). Psiholoģija: Personības psiholoģiskās teorijas. Rīga. Zvaigzne ABC.
Toward Democratic Schooling. European Experiences (1989). Edited by Knud Jensen and Stephen Walker. Open
University Press. Milton Keynes-Philadelphia.
Salovey, P., Grewal, D. (2005) The Science of Emotional Inteligence. In: Current Directions in Psychological
Science. December 2005. 281-285.
Бреслав, Г. (2010). Основы психологического исследования. Издательский центр «Академия». Издательство
«Смысл». Москва.
Крейн, У. (2002) Теории развития. Секреты формирования личности. Прайм-ЕВРОЗНАК. Санкт-Петербург.
Петрушин. В. (2006). Музыкальная психология. Академический проект. Москва.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
American Psychologist.
Anxiety, Stress, & Coping.
Asian Journal of Social Psychology.
European Journal of Personality
European Journal of Psychological Assessment.
European Journal of Social Psychology
European Psychologist.
Family Relations. Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies.
International Education Journal.
Journal of Personality.
Journal of Teacher Education for Sustainability.
Psychological Inquiry.
Reģionālais ziņojums.
School Psychology International.
Sociālo zinātņu vēstnesis.
Ugdymo psichologija.
Work & Stress.
http://content41.wuala.com/rawcontent/
http://spi.sagepub.com/content/
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
A

Kursa nosaukums angļu valodā:
Problems and Research Directions of Modern Psychology
Kursa anotācija angļu valodā:
The study course is meant for the doctoral students of the study programmes in pedagogy. The aim of the study
course is to form the understanding of the problems which modern psychology tries to solve in its different directions.
The second aim is to acquaint the doctoral students with the latest psychological theories and research results which
the doctoral students can use in the theoretical part of their promotion paper. In the result of the study course the
doctoral students need to prepare (to write) a fragment of their promotion work (3-5 pages) where they will
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demonstrate their ability to find the necessary scientific literature in the field of psychology, to analyze and compare
the conclusions of psychological research with pedagogical conceptions.
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Kursa nosaukums

Augstskolas pedagoģija: problēmas, perspektīvas

Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

PedaD009
Pedagoģija
Augstskolas un nozaru pedagoģija
3
4.5
42

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

14
28
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. Filozofijas doktors, asoc.prof. Dzintra Iliško
Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Ilga Salīte
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Maģistra zināšanas pedagoģijā
Kursa anotācija:
Iepazīšanās ar augstskolas pedagoģijas priekšmetu un tā uzdevumiem. Šī priekšmeta attīstība un problēmu saikne
ar sociālā/ ekonomiskā/ kultūras kontekstu izmaiņām attīstībā. Universitāšu loma mūsdienu izglītības problēmu
risināšanā un ilgtspējīguma kultivēšana sabiedrības attīstībai. Augstskolu menedţments augstākās izglītības (trīs
ciklu) pārorientēšanai uz ilgtspējīgu augstāko izglītību.
Rezultāti:
Zināšanas par augstskolu pedagoģijas pamatjautājumiem un prasme izskaidrot, argumentēt un izvērtēt šīs
pedagoģijas apakšnozares pamatjautājumu problēmas pašreizējās situācijas skatījumā.
Prasme novērtēt augstākās izglītības programmu piedāvājumu no ilgtspējīgas izglītības vērtību viedokļa.
Prasme analizēt augstskolas piedāvājumu no ilgtspējīgi/ neilgtspējīgi orientētas attīstības skatījuma.
Prasme izstrādāt priekšlikumus augstākās izglītības atsevišķu jautājumu risināšanai un pārveidojumu ierosināšanai
augstākās izglītības iestāţu struktūrvienībās vai visā sistēmā to pārorientēšanai uz ilgtspējīgas attīstības mērķi.
Kursa saturs:
1. Tēma. Augstskolas pedagoģijas priekšmets un tā uzdevumi.
Lekcija – 2 stundas
2. Tēma. Universitāšu lomas izmaiņas vēsturiskās attīstības gaitā.
Lekcija -2 stundas
Semināri un praktiskās nodarbības – 4 stundas
Universitāšu identitātes krīze. Zinātne un pētniecība universitātēs.
3. Tēma. Augstskolu attīstība vēsturiskā kontekstā.
Lekcija – 2 stundas
Semināri un praktiskās nodarbības – 4 stundas
Augstākās izglītības attīstību ietekmējošie faktori. Problēmas augstskolas

izglītībā pārejot
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no elitārās izglītības uz masu izglītības statusu. Augstskā izglītība un tās ietekme uz sabiedrības motivēšanu
pārmaiņām uz ilgtspējīgu attīstību (sabiedrības, vides un ekonomikas attīstības saskaņotību, kurā respektēti
vēsturiskais, globālais un vietējais konteksti).
4. Tēma. Aktuālās augstskolas pedagoģijas problēmas un mūsdienu pieejas to risināšanai. Lekcijas - 4
stundas
Semināri un praktiskās nodarbības – 4 stundas.
Pedagoģiskās idejas un principi, kas veicina mācīšanās inovācijas augstskolā. Formālā, neformālā un informālā
saskaņošana augstākajā izglītībā. Prezentēšanas veidi un mācīšanās cikls, mācīšanas un mācīšanās stili augstskolā
un tos determinējošie faktori.
5. Tēma. Augstskolu menedţments augstākās izglītības uzdevumu kontekstā.
lekcija -2 stundas
Semināri un praktiskās nodarbības – 4 stundas.
Augstskolu menedţments, augstskolas kultūra, universitāšu tipi, uzņēmējdarbība universitātē, virtuālā universitāte,
universitāšu attīstība nākotnes skatījumā.
Menedţmenta pieejas augstskolās un to ietekme uz institūcijas un tās struktūrvienību attīstību. Personāla attīstības
vadība. Pārmaiņu ierosināšanas stratēģijas struktūrvienībās un universitātē.
6. Tēma.Izglītības programmas universitātēs un augstskolās. Studiju programmas jēdziens augstskolas
pedagoģijā. Augstskolas studiju programma kā līdzeklis pārmaiņu ierosināšanai pārejā no mācīšanas uz mācīšanos
un profesionālā atbildīguma attīstībai.
Lekcija 2 stundas
Semināri un praktiskās nodarbības – 4 stundas.
Studiju programmas mērķu un uzdevumu izvēles problēmu risināšanas kritēriji mūsdienās. Studiju programmas
saturs, tā izvēles un attīstības principi. Augstskolu studiju programmu salīdzināšanas un pielīdzināšanas
procedūras un ar tām saistītās problēmas. Augstskolas studiju programmu standartu problēma. Mācību metoţu,
studiju procesa, studiju iznākumu vērtēšanas un izvērtēšanas problēmas. Studiju programmu kvalitātes problēma,
izvērtēšanas kritēriju izvēles iespējas, pastāvošās izvērtēšanas metodikas.
Pieeju analīze augstskolas studiju programmu ieviešanai un pilnveidošanai.
Lisabonas un Boloņas procesa konceptuālais nolūks, augstākās izglītības kvalitātes attīstības nodrošināšanas
principi, prasības programmu īstenošanai bakalaura, maģistra un doktora programmās.
7. Tēma.Ilgtspējīgums augstākās izglītības attīstības kontekstā un darbības pētījuma pieeja augstskolas
pedagoģiskā procesa izpētei, programmu attīstības nosacījumu identificēšanai un pašregulēšanas un
pašrealizēšanās īstenošanai individuālajā, programmas, struktūrvienības/u, institūcijas, nacionālajā un Eiropas vai
pasaules līmenī.
Lekcija 2 stundas
Semināri un praktiskās nodarbības – 4 stundas.
Gadījumu analīze pārmaiņu ierosināšanai un attīstībai no Latvijas, Eiropas un citu pasaules reģionu praktiskās
pieredzes un pieredzes pamatā izmantoto teorētisko atskaites sistēmu analīze.
Kursa plāns:
1. Augstskolas pedagoģijas priekšmets un tā uzdevumi.
2. Universitāšu lomas izmaiņas vēsturiskās attīstības gaitā. Universitāšu identitātes krīze. Zinātne un pētniecība
universitātēs.
3. Augstskolu attīstība vēsturiskā kontekstā.
4. Aktuālās augstskolas pedagoģijas problēmas un mūsdienu pieejas to risināšanai.
5. Augstskolu menedţments augstākās izglītības uzdevumu kontekstā.
6. Izglītības programmas universitātēs un augstskolās.
7. Ilgtspējīgums augstākās izglītības attīstības kontekstā un darbības pētījuma pieeja augstskolas pedagoģiskā
procesa izpētei.
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Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Piedalīšanās visās kursa aktivitātēs un mutiskas ieskaites kārtošana.
Mācību pamatliteratūra:
McCaffery, P. (2004) The Higher Educattion Manager‟s Handbook: Effective leadership and Managament in
Universities and Colleages. London and New York, RoutledgeFalmer, Taylor & Francis Group.
Corcoran, P.B., Wals, A. E., Ed. (2004) Higher Education and the Challenge of Sustainability: Problematics,
Promise, and Practice. Netherlands, Kluwer Academic Publishers.
Forsyth, P (2000) How to Motivate People, Kogan Page, London.
Kotter, J.P. (1990) A Force for Change:How Leadership Differs from Management, Free Press, New York.
Higher Education in Europe: The role, structure and tasks of the National Rectors‟ Conferences of the
European University Association. Raabe academic publishers, Berlin
www.raabe.de; http://www.bologna-handbook.com/
Papildliteratūra:
Literatūra (02-ieteicamā):
Laurillard, D. (2001) Rethinking University Teaching: A Conversational Framework for the Effective Use of
Learning Technologies, 2nd edn, Routledge Falmer, London.
Riley-Taylor, E. (2002) Ecology, Spirituality & Education. Curriculum for Relational Knowing, New York, Peter
Lang.
Mintzberg, H. (ed.) (2002) The Strategy Process, Concepts, Contexts, Cases, 4th edn, Pearson Higher Education,
Herts.
Pelikan, J. (1992) The Idea of the University: A Re-examination, Yale University Press, London.
• Ieteicams izmantot arī literatūru par augstskolu pedagoģijas specifiskajiem jautājumiem, kas ir uzkrāta
Ilgtspējīgas izglītības institūta akadēmisko grāmatu kolekcijā (Parādes 1-432. telpā)
White Paper (2003) The Future of Higher Education,DfES, London
Periodika un citi informācijas avoti
• Journal of Teacher Education for Sustainability, ISE, DU (ISSN 1691-4147) http://www.ise-lv.eu/
• Education and Sustainable Development: First Steps Toward Changes ) http://www.ise-lv.eu/
• Academic Leadership http://www.academicleadership.org/
• The Canadian Journal of Educational Administration and Policy (CJEAP)
http://www.umanitoba.ca/publications/cjeap/
• Current Issues in Comparative Education http://www.tc.columbia.edu/cice/index.html
• Higher Education Perspectives http://jps.library.utoronto.ca/index.php/hep
• International Electronic Journal for Leadership in Learning http://www.ucalgary.ca/~iejll/
• International Journal of Education Policy and Leadership http://journals.sfu.ca/ijepl/index.php/ijepl
• International Journal of Progressive Education http://journals.sfu.ca/ijepl/index.php/ijepl
• The Australian Educational Research (AER) http://www.aare.edu.au/aer/about.htm
• The Australian Journal of Teacher Education http://ajte.education.ecu.edu.au/
• Canadian Journal of Learning & Technology http://www.cjlt.ca/index.html
• International Journal for Educational Integrity http://www.ojs.unisa.edu.au/index.php/IJEI
• Issues in Educational Research http://www.iier.org.au/iier.html
• Journal of Research Practice http://jrp.icaap.org/index.php/jrp
• Reflecting Education http://reflectingeducation.net/index.php/reflecting
• Studies in Learning, Evaluation, Innovation and Development http://www.sleid.cqu.au/index.php
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
B
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Kursa nosaukums angļu valodā:
Pedagogy of Higher Education: Problems and Perspectives
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is intended to provide doctoral students with an opportunity to learn about the aim, objectives and
theoretical basis of pedagogy of higher education, realise the problems of higher education, develop skills to
identify them and create research-grounded propositions for their solution
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Kursa nosaukums

Mācīšanas psiholoģija mūžizglītības kontekstā

Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

PedaD010

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits
Konsultācijas

8
6
14

Pedagoģija
Augstskolas pedagoģijas apakšnozare
2
3
28

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. (Psiholoğijas doktors), prof. Anita Pipere
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Pedagoģiskā psiholoģija bakalaura studiju programmās un maģistra studiju programmā pedagoģijā.
Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts doktorantu iepazīstināšanai ar jaunākajām pieejām psiholoģijā, kuras tiek sekmīgi izmantotas
visos izglītības līmeņos mūţizglītība jomā. Mācīšanās un mācīšana mūţizglītības jomā tiek analizētas
pedagoģiskās, attīstības psiholoģijas un globālo izglītības tendenču kontekstā. Tiek aplūkota cilvēka psihiskā
attīstība mūţizglītības kontekstā, uzsverot kognitīvo procesu un mācību motivācijas attīstību dzīves laikā.
Doktoranti veido savu mācīšanās karti, iesaistās pašrefleksijā par savu mācīšanās pieeju, stiliem, stratēģijām,
mācīšanās motivāciju, diskutē par zinātniskiem pētījumiem par šīm problēmām. Tiek diskutēts par galvenajām
mācīšanas/mācīšanās teorijām, noskaidrota mācīšanās loma cilvēka dzīves laikā velkot paralēles starp daţādos
cilvēka dzīves posmos izmantoto mācīšanos un pētniecības metodēm izglītībā. Tiek apspriestas attiecības starp
mūţizglītības un izglītības ilgtspējīgai attīstībai jēdzieniem, kā arī pieaugušo mācīšanas/mācīšanās psiholoģiskās
pieejas. Kursa otrajā daļā doktoranti iepazīstas ar pētījumiem saistībā ar mācību identitātes meklējumiem. Tiek
analizēta identitāte, skolēna/studenta identitāte, mācīšanās kā identitāte, pētījumi par skolotāju mācīšanās
identitāti, uz ilgtspējību orientētas identitātes strukturālais modelis. Kursa noslēgumā tiek veidots un izdiskutēts
uz ilgtspējību orientētas mācīšanās identitātes strukturālais modelis.
Rezultāti:
Apguvuši studiju kursu studenti
Demonstrēs izpratni par mūţizglītības jēdzienu un tā izpausmēm mūsdienu pasaulē;
Pratīs pielietot teorētiskās zināšanas zinātniskajā un profesionālajā praksē, analizējot un pilnveidojot
pieaugušo mācīšanos;
Pratīs formulēt savus un citu cilvēku mācīšanās mērķus, stratēģijas un nākotnes perspektīvas;
Spēs analizēt un sintezēt daţādas starpdisciplināras teorētiskās pieejas kokrētās zinātniskās problēmas
risināšanai (modeļa veidošanai).

Kursa saturs:
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1.tēma. Ievads kursā, mūžizglītības jēdziens un tā kritiska analīze
Lekcijas – 2 stundas
Semināri un praktiskās nodarbības – 2 stundas
1. lekcija. Ievads kursā: kursa mērķi un uzdevumi, iepazīšanās ar doktorantu kontekstu, pieredzi.
Mūţizglītība: definīcija, problēmas un jēdzienu tīklojums.
2. seminārs: Grupas diskusija: Mūţizglītības pretrunas mūsdienu pasaulē/Eiropā/Latvijā/DU.
2.tēma. Pieaugušo mācīšanās: teorijas, pieejas, individuālā refleksija
Lekcijas – 4 stundas
Semināri un praktiskās nodarbības – 2 stundas
1. lekcija: Galvenās mācīšanas/mācīšanās teorijas (pieejas), mācīšanās stili, mācīšanās/meta-kognitīvās
stratēģijas. Mācīšanās loma cilvēka dzīves laikā attīstības psiholoģijas kontekstā: saistība ar
pētniecības metodēm izglītībā.
2. lekcija: Pieaugušo mācīšanas/mācīšanās psiholoģiskās pieejas (M.Nouls – adragoģija, K.Rodţers –
pieredzes mācīšanās, K.P. Kross – pieaugušo mācīšanās).
3. praktiskā nodarbība: savas mācīšanās ceļa kartes (no dzimšanas līdz šodienai) veidošana, kritiska
analīze, prezentācija, grupas diskusija. Turpmāko mērķu nospraušana. Savas mācīšanās pieeju, stilu,
stratēģiju, utt. teorētiskā analīze.
3.tēma. Mācīšanās identitāte mūžizglītības kontekstā
Lekcijas – 2 stundas
Semināri un praktiskās nodarbības – 2 stundas
1. lekcija: Identitāte, skolēna/studenta identitāte, mācīšanās kā identitāte (E.Wenger (1998) “Communities
of Practice: Learning, Meaning, and Identity”). Pētījumi par skolotāju mācīšanās identitāti. Raksta “A
qualitative meta-analysis of sustainability oriented researcher‟s identity” (A.Pipere) un uz ilgtspējību
orientētas identitātes strukturālā modeļa analīze.
2. praktiskā nodarbība: Uz ilgtspējību orientētas mācīšanās identitātes strukturālā modeļa veidošana
doktorantu grupā.

Kursa plāns:
1. Ievads kursā, mūţizglītības jēdziens un tā kritiska analīze. L2, S2
2. Pieaugušo mācīšanās: teorijas, pieejas, individuālā refleksija. L4, S2
3. Mācīšanās identitāte mūţizglītības kontekstā L2, S2
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Starppārbaudījums: Rakstiskas anotācijas par rakstiem “Perspectives on adult learning: Framing our research”
vai “A qualitative meta-analysis of sustainability oriented researcher‟s identity” (40%)
Ieskaite: ES Mūţizglītības memoranda SVID kritiska analīze globālās krīzes apstākļos (rakstiskā formā) (60 %)
Mācību pamatliteratūra:
1. Geidţs, N. L., & Berliners, D. C. (1999). Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC.
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2. Svence, G. (2003) Pieaugušo psiholoģija: Personības brieduma perioda attīstības akcenti un profesionālā
motivācija. Rīga: RaKa.
3. Hargreaves, D.H. (2004) Learning for Life: The Foundations of Lifelong Learning. Policy Pr.
4. Santrock, J. W. (2001). Educational Psychology. McGraw-Hill Companies, Inc.
5. Лефрансуа, Г. (2003). Психология для учителя: Прикладная педагогическая психология. СПб:
ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК.
Papildliteratūra:
1. Ādlers, A. (2001). Individuālpsiholoģija skolā: Lekcijas skolotājiem un audzinātājiem. Zvaigzne ABC.
2. Bruner, J. (1977). The Process of Education. Harward University Press.
3. Claxston, G. (1999). Wise Up: The Challenge of Lifelong Learning. Bloomsbury USA.
4. Compulsory Schooling and Human Learning (1994). Ed. by D.M.Bethel, Caddo Gap Press.
5. Egan, K. (1997). The Educated Mind: How Cognitive Tools Shape Our Understanding. Chicago; London.
6. Fišers, R. (2005). Mācīsim bērniem domāt. Rīga: RaKa.
7. Fox, M. (1993). Psychological Perspectives in Education. Introduction in Education. Red. J.Solity, N.Y.
8. Gardner, H. (1999). Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century. New York.
9. Jensen, E. (1998). Teaching with the Brain in Mind. ASCD.
10. Krastiņa, E., & Pipere, A. (2004). Mācību sasniegumu pašizvērtēšana. Rīga: RaKa.
11. Marks-Beale, A. (2006). Success Skills: Strategies for Study and Lifelong Learning. South-Western
Educational Pub.
12. Maslo, E. (2003). Mācīšanās spēju pilnveide (Pedagoģiskā bibliotēka). Rīga: RaKa.
13. O‟Sullivan, E. (1999). Transformative Learning: Educational Vision for the 21st Century. Zed Books,
London, New York.
14. Pētījumi pieaugušo pedagoģijā (2005) (red. T.Koķe) Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas
fakultāte. LU Akadēmiskais apgāds.
15. Pļaveniece, M., & Škuškovnika, D. (2002). Sociālā psiholoģija pedagogiem. Rīga: RaKa.
16. Rimma, S. (2000). Sekmīgas mācīšanās noslēpumi. Rīga: Jumava.
17. Smita, K., & Strika, L. (1998). Mācīšanās traucējumi: no A līdz Z : Pilnīga rokasgrāmata vecākiem,
skolotājiem un visiem, kas strādā ar bērniem,par mācīšanās traucējumiem no pirmsskolas līdz pieauguša cilvēka
vecumam. Rīga: RaKa.
18. Smith, M. C. & Pourchot, T. (eds.) (1998). Adult Learning and Development: Perspectives From
Educational Psychology (The Educational Psychology Series). Lawrence Erlbaum.
19. Sutherland, P. (2006). Lifelong Learning: Concepts and Contexts. Routledge.
20. Tan, O. S., Parsons, R. D., Hinson, S. L., & Sardo-Brown, D. (2003). Educational Psychology: A
Practitioner-researcher approach (An Asian Edition). Thomson Learning.
21. Tennant, M. (2005). Psychology and Adult Learning. Routledge.
22. Фридман Л. М., & Кулагина И. Ю. (1991). Психологический справочник учителя. Москва:
«Просвещение».
23. Роджерс К., & Фрейберг Дж. (2002). Свобода учиться. Москва: «Смысл».
24. Гейвин, Х. (2003). Когнитивная психология. СПб: «Питер».
25. Логвинов И., Сарычев С., & Силаков А. (2005). Педагогическая психология в схемах и комментариях.
СПб: «Питер».
26. Штернберг Р. Дж. (2000). Интеллект, приносящий успех. Мн.: ООО «Попурри».

Periodika un citi informācijas avoti
Lifelong Learning in Europe. ISSN 1239-6826 http://www.lline.fi/ EAEA

86

Adult Education Quarterly. ISSN: 0741-7136 http://aeq.sagepub.com/ Published by Sage
Piezīmes:
Kurss adresēts Izglītības un vadības fakultātes Ilgtspējīgas izglītības institūta doktora studiju programmas
pedagoģijas nozarē (augstskolas pedagoģijas apakšnozarēs) B daļai 2.kursa studentiem

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
B

Kursa nosaukums angļu valodā:
Learning Psychology in the Context of Life-Long Learning
Kursa anotācija angļu valodā:
The course represents the latest approaches in learning psychology successfully applied on all levels of life-long
learning. Life-long learning/teaching are analysed in the context of educational, developmental psychology, and
global trends in education. Human development is presented in close connection with life-long learning, focusing
on the development of cognitive processes and learning motivation during the life span. Doctoral students
construct their own learning map, engage in self-reflection on their own approaches to learning, learning
strategies, motivation, and discuss the latest research in this area. Main learning/teaching theories are analysed,
changes in the role of learning throughout life are determined building the analogies between learning in
different periods of life and research methods in education. Relationships between the concepts of life-long
learning, sustainable education, and education for sustainable development, as well as psychological approaches
to adult learning are investigated. During the second part of the course, doctoral students analyse the research
concerning the search for learning identity. The concepts of identity, learners/teachers identity are scrutinised,
learning as identity, research on teachers‟ learning identity, structural model of sustainability-oriented identity
are discussed. At the end of the course, doctoral students participate in group-construction of the structural model
of sustainability-oriented identity.
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Kursa nosaukums

Pētnieka identitātes attīstība

Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

PedaD011

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits
Konsultācijas

3
4
7

Pedagoģija
Augstskolas pedagoģijas apakšnozare
1
1,5
14

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. (Psiholoğijas doktors), prof. Anita Pipere
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Pētnieciskās metodoloģijas kursi bakalaura un maģistra programmās pedagoģijā, bakalaura un maģistra darba
rakstīšanas un aizstāvēšanas pieredze.
Kursa anotācija:
Iesaistoties darbības pētījumā un secīgā personīgās pētnieka identitātes pašizpētē, kā arī reflektējot par šīs izpētes
rezultātiem un interpretējot tos individuāli un grupā, studiju kurss sniedz studentiem iespēju izvērtēt šīs savas
īpašās sociālās identitātes kategorijas kvantitatīvos un kvalitatīvos aspektus, noteikt savas pētnieka identitātes
atbilstību uz ilgtspējību orientētas pētnieka identitātes kritērijiem. Kurss ir konstruēts un strukturēts kā
kolaboratīvs izglītības darbības mikropētījums (educational action micro-research). Šī darbības pētījuma centrālā
problēma, kura tiek teorētiski un praktiski risināta sistemātiska pētījuma procesā ar studentu aktīvas iesaistīšanās
palīdzību, ir studentu pētnieciskās identitātes aktualizācija, analīze un attīstība, kā arī pārorientēšana uz
kritērijiem, kas raksturo uz ilgtspējību orientētu pētnieka identitāti. Tādējādi, šis kurss virza studentus uz
pētniecisko darbību ne tikai racionālās, instrumentālās un pragmatiskās epistemoloģijas līmenī, bet arī mudina
viņus veikt aksiologiski un ontoloģiski kontekstualizētus un uz ilgtspējību orientētus pētījumus pedagoģijā.
Rezultāti:
Apguvuši studiju kursu studenti
Pratīs izvērtēt savu pētniecisko identitāti un formulēt savus kā pētnieka mērķus un uzdevumus
ilgtspējības kontekstā;
Spēs atpazīt darbības pētījuma izmantošanas priekšrocības un atbilstošos kontekstus izglītības
problemātikas risināšanā;
Demonstrēs izpratni par pētnieka personības ietekmi uz pētījumu kopumā un pētniecisko motivāciju;
Pratīs analizēt un sintezēt pētniecisko informāciju gan individuāli, gan sadarbībā ar citiem pētniekiem.
Kursa saturs:
1.tēma. Ievads kursā un identitātes izpēte
Lekcijas – 1 stunda
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Semināri un praktiskās nodarbības – 1 stunda
1. lekcija. kursa mērķi, uzdevumi, konteksts, aktivitātes. Savas identitātes izpēte laika kontekstā.
2. praktiskā nodarbība: Kūna un Makpārtlenda “20 izteikumu metodes” modifikācija: 20 izteikumi par to, kas es
biju pirms doktorantūras, kas es esmu pašlaik, kas es būšu pēc doktorantūras pabeigšanas.
2.tēma. Kas ir pētnieks? Pētnieka identitātes izpēte
Semināri un praktiskās nodarbības – 1 stunda
1. Praktiskā nodarbība: Pašrefleksija par jautājumiem: Ko nozīmē būt pētniekam? Vai es esmu pētnieks?
Pētnieka kvalitatīvo kritēriju veidošana. Kvantitatīva savas pētnieka identitātes pašizvērtēšana pēc
izstrādātajiem kritērijiem. Personisko konstruktu metodes atkārtošana un repertuāra reţģa “Es kā pētnieks”
veidošana individuāli un grupā.
3.tēma. Kas ir identitāte? Mana pētnieciskā identitāte un tās dinamika
Lekcijas – 1 stunda
Semināri un praktiskās nodarbības – 1 stunda
1. lekcija.
Identitātes
teorētiskais
pamatojums
no
psiholoģijas
un
pedagoģijas
viedokļa.
2. praktiskā nodarbība. Metodika Dialoģiskā es noteikšanai. Trīs svarīgāko raksturojumu no 20 (kas es esmu
šodien, kas es biju, un kas es būšu) mijattiecību grafisks attēlojums un šo raksturojumu nozīmes apraksts un izvēles
pamatojums. V.Makareviča aptaujas par pētnieka identitāti (Skalas: autonomija, vērtības, laika perspektīva,
profesionālās zināšanas un prasmes, attiecības ar pētnieciskā darba vadītājiem un mentoriem, emocionālais
aspekts, sociālo lomu pretrunas) aizpildīšana un analīze. Kūna un Makpārtlenda “20 izteikumu metodes” rezultātu
analīze: doktoranti meklē pazīmes, kas norāda uz viņu pētnieka identitāti un šīs identitātes izmaiņām laika
perspektīvā. Pāru darbs un diskusijas grupā.
4.tēma. Kas ir ilgtspējība, uz ilgtspējību orientēta identitāte,
uz ilgtspējību orientēta pētnieka identitāte?
Lekcijas – 1 stunda
Semināri un praktiskās nodarbības – 1 stunda
1. lekcija Ilgtspējība kā princips un ilgtspējības saistība ar cilvēka personību/identitāti.
2. praktiskā nodarbība. Grupu darbs pie izpratnes par uz ilgtspējību orientētu: 1) dzimumidentitāti; 2) etnisko
identitāti; 3) profesionālo identitāti; 4) ekoloģisko/reliģisko identitāti; 5) ģimenes lomu identitāti; 6) sociālo
attiecību
identitāti;
7)
rekreacionālo
identitāti;
8)
studenta
(izglītības)
identitāti.
Galveno ilgtspējīgas identitātes kritēriju izdalīšana no iepriekšējā grupu darba rezultātiem, pamatojoties uz
piedāvāto teorētisko skatījumu. Šo kritēriju izmantošana, grupā konstruējot skatījumu par uz ilgtspējību orientētu
pētnieka identitāti. Pašrefleksija (fokusgrupa) par savas pētnieciskās identitātes salīdzinājumu ar uz ilgtspējību
orientētu pētnieka identitāti. Iepazīšanās ar iepriekšējo darbības pētījumu rezultātiem un savu rezultātu
salīdzināšana ar šiem rezultātiem.

Kursa plāns:

1.
2.
3.
4.

Ievads kursā un identitātes izpēte. L1, S1
Kas ir pētnieks? Pētnieka identitātes izpēte S1
Kas ir identitāte? Mana pētnieciskā identitāte un tās dinamika. L1, S1
Kas ir ilgtspējība, uz ilgtspējību orientēta identitāte, uz ilgtspējību orientēta pētnieka identitāte? L1, S1
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Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Piedalīšanās visās kursa aktivitātēs un mutiska atskaite doktorantu grupā par darbības pētījuma rezultātiem (100%).
Mācību pamatliteratūra:
1. Barnett, R. (ed.) Reshaping the University: New Relationships between Research, Scholarship and
Teaching. Society for Research into Higher Education & Open University Press, 136-150.
2. Scheibe, K.E. (1995) Self Studies: The Psychology of Self and Identity. PRAEGER: Westport, Connecticut,
London.
3. Wortham, S. (2006) Learning Identity: The Joint Emergence of Social Identification and Academic
Learning. Cambridge University Press.
Papildliteratūra:
1. Armstrong, P. (2001) Becoming and being a researcher: Doing research as lifelong learning, Paper
presented at SCUTREA, 31st Annual Conference, 3-5 July 2001, University of East London. Available
http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00002429.htm
2. CISE (2006) Education for Sustainability Framework. The Cloud Institute for Sustainability Education.
Available
http://www.sustainabilityed.org/what/education_for_sustainability/documents/EFSFramework_000.pdf
3. Feist, G.J. (2006) The Psychology of Science and the Origins of Scientific Mind. Yale University Press, New
Haven & London.
4. Malfroy, J. & Yates, L. (2003, November) Knowledge in Action: Doctoral programs forging new identities.
Journal of Higher Education Policy and Management, Vol. 25, No. 2, 119-129.
5. Pipere, A. (2000) Identity of teacher personality: Perspectives of holistic approach. Proceedings of 2nd
International Conference “Person. Color. Nature. Music”. Daugavpils, Latvia, 46-53.
6. Pipere, A. (2003) Identity of learning teacher: Examining structural variations and interactive “self”. The
Irish Journal of Psychology, Vol. 24, Nos.3-4, 143-161.
7. Pipere, A. (2007a) The sustainability-oriented researcher‟s identity: Action research in doctoral studies.
Proceedings of International Conference on “Higher Education and the Challenge of Sustainability:
Problems, Promises and Good Practice” Orestiada - Soufli, Prefecture of Evros, Greece, 5 - 7 October
2007, 237-246.
8. Pipere, A. (2007b) Becoming a researcher: Interplay of identity and sustainability, in Pipere, A. (Ed.),
Education and Sustainable Development: First Steps toward Changes, Volume 2, Daugavpils University:
Saule, 241-262.
9. Pipere, A. (2007c) A qualitative meta-analysis of sustainability oriented researcher‟s identity, in Scientific
articles of the 5th International Conference “Person. Color. Nature. Music”, October 17-21, 2007,
Daugavpils University, 53-62
10. Pipere, A. (2008) Mapping the researcher‟s identity in the university context: Dimensions of personal
constructs. Baltic Journal of Psychology, vol. 8, No.1,2, 2008, 21-36.
11. Pipere, A. & Salīte, I. (2006) Educational action research in teacher education: Fostering research skills,
Full papers of APERA International Conference 2006 “Educational Research, Policy and Practice in an
Era of Globalization: The Asia-Pacific Perspectives and Beyond”, CD format.
12. Romanyshyn, R.D. (2007) The Wounded Researcher: Research with Soul in Mind. Spring Journal Inc.,
New Orleans, Louisiana.
13. Scott, W. & Gough, S. (Eds.) Key Issues in Sustainable Development and Learning: A Critical Review.
Routledge Falmer, Taylor & Francis Group, 33-37.
14. Wenger, E. (1998) Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. Cambridge, Cambridge
University Press.
15. UNESCO (2005) Guidelines and Recommendations for Reorienting Teacher Education to Address
Sustainability. Education for Sustainable Development in Action Technical Paper No. 2, UNESCO
Education sector.
Periodika un citi informācijas avoti
90

Forum qualitative sozialforschung/Forum: Qualitative social research [On-line Journal] http://www.qualitativeresearch.net/fqs-texte/1-04/1-04leeroth-e.htm
Self and Identity. ISSN: 1529-8868. Publisher: Taylor & Francis group.
http://www.tandf.co.uk/journals/titles/15298868.asp
Identity: An International Journal of Theory and Research. ISSN: 1532-706X (electronic) 1528-3488 (paper)
Publisher: Taylor & Francis group. http://www.tandfonline.com/toc/hidn20/current

Piezīmes:
Kurss adresēts Izglītības un vadības fakultātes Ilgtspējīgas izglītības institūta doktora studiju programmas
pedagoģijas nozarē (augstskolas pedagoģijas apakšnozarē) B daļai 2.kursa studentiem

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
B
Kursa nosaukums angļu valodā:
Development of Researcher’s Identity
Kursa anotācija angļu valodā:
Through engagement in action research and gradual self-investigation of individual researcher‟s identity as well as
through reflection and interpretation of the results of this investigation, the suggested study course provides a
possibility for doctoral students to assess the quantitative and qualitative aspects of this peculiar category of their
social identity, to determine the relevance of their researcher‟s identity to the criteria of sustainability-oriented
researcher‟s identity. The course in its essence is constructed and structured as educational action research. The
central issue of this action research, theoretically and practically dealt with in the systematic process of research by
means of active participation of doctoral students, is actualisation, analysis, development and reorientation of
doctoral students‟ researcher‟s identity towards the criteria of sustainability-oriented identity. Therefore, this course
directs the doctoral students towards research work not only on the level of rational, instrumental, and pragmatic
epistemology, bet also encourages them to commence the axiologically and ontologically contextualised and
sustainability-oriented investigation in pedagogy.
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Kursa nosaukums

Mācību vides attīstības problēmas pedagoģijā

Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

PedaD012
Pedagoģija
Augstskolas, skolas, nozaru pedagoģija
1
1.5
14

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

4
10
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. Filozofijas doktors, zin.sek. Ilona Mičule
Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Ilga Salīte
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Ieteicams pēc studiju kursa – holisma teorija izglītībā (A daļa)
Kursa anotācija:

Izpētīt mācību vides jēdziena izmantošanu un interpretēšanu pedagoģijā, tās filozofisko un teorētisko
skatījumu daţādībā. Darbības pētījums un mācību vides veidošana: iespējas un risinājumi.
Rezultāti:

Prasmes interpretēt atšķirīgus skatījumus uz mācību vides būtību un tās lomu.
Prasme izvērtēt pedagoģiskās vides ietekmi un pārveidot to atbilstoši pedagoģiskajiem mērķiem.
Darbības pētījuma izmantošanas prasmes mācību vides ietekmju izmantošanai. Praktiska pētījuma
dizaina prasmju demonstrēšana.
Kursa saturs:

1. Tēma. Modernisma un postmodernisma pieeju attieksme pret mācību vidi. Mācību vides jēdziena
saturs, pieejas tā formulēšanā. Mācīšanās vides jēdziens. Mācīšanās vide konstruktīvā postmodernisma
skatījumā.
Lekcijas 4 stundas
2. tēma. Dţona Djūija mācīšanas un mācīšanās vides koncepcijas.
Seminārs 2 stundas
3. tēma. Mūsdienīgu mācību vides organizēšanas paraugu analīze (humānais, bērncentrētais,
nehierarhiskās mācīšanās u.c. modeļi). Mācīšanu un mācīšanos veicinošas vides dinamika.
Semināri un praktiskās nodarbības 4 stundas
4. Tēma. Darbības pētījums mācīšanās vides problēmu risināšanai (teorētiskās un ar pētījuma
organizēšanu saistītās problēmas). Darbības pētījuma rezultātu meta-analīze individuālo un grupas
uzskatu līmenī.
92

Darbības pētījuma rezultātu sagatavošana zinātniskas publikācijas formā un salīdzinošā izvērtēšana
ieskaites gaitā.
Semināri un praktiskās nodarbības 4 stundas
Kursa plāns:
1. Modernisma un postmodernisma pieeju attieksme pret mācību vidi. Mācību vides jēdziena saturs, pieejas tā
formulēšanā. Mācīšanās vides jēdziens.
2. Dţona Djūija mācīšanas un mācīšanās vides koncepcijas.
2. Mūsdienīgu mācību vides organizēšanas paraugu analīze (humānais, bērncentrētais, nehierarhiskās mācīšanās
u.c. modeļi).
3. Darbības pētījums mācīšanās vides problēmu risināšanai (teorētiskās un ar pētījuma organizēšanu saistītās
problēmas). Darbības pētījuma rezultātu meta-analīze individuālo un grupas uzskatu līmenī.
4.Darbības pētījuma rezultātu sagatavošana zinātniskas publikācijas formā un salīdzinošā izvērtēšana ieskaites
gaitā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Piedalīšanās visās kursa aktivitātēs un mutiskas ieskaites kārtošana, kurā tiek veikta individuālo uzskatu
salīdzinošā analīze un grupas kopīgā skatījuma konstruēšana, kurā mācību vides jēdziens tiek paplašināts un
padziļināts, tādejādi tiek iegūtas jaunas zināšanas priekšmeta saturā un pētnieciskās prasmes.
Mācību pamatliteratūra:

1. Stanford Encyklopedia of philosophy par A.Vaithedu un viņa darbiem, skat.
http://plato.stanford.edu/entries/whitehead/#WW
2. Stanford Encyklopedia of philosophy par jēdzienu “mācīšanās un vide” satura diskursu daţādu
izglītības filosofijas un daţādu izglītības teoriju kontekstā un specifisko saturu.
http://plato.stanford.edu/search/searcher.py?query=learning+environment
Stepanek,J. (1999) Meeting the Needs of Gifted Students: Differentiating Mathematics and Science
Intention , Northwest Regional Educational Laboratory, Oregon.
http://www.nwrel.org/msec/just_good/9/gifted.pdf
http://www.nwrel.org/msec/just_good/9/p_28.html
3. Deborah, D. (2000) Learning from Change : Landmarks in Teaching and Learning in Higher
Education from Change Magazine 1969-1999.
http://books.google.com/books?id=r6w9AAAAIAAJ&printsec=frontcover&lr=&hl=lv#PPR22,M1
Papildliteratūra:
Ozols, R. (2006) iekļaujošā izglītība www.iac.edu.lv/vienad_iesp/Rolanda_ozolaPP.ppt
Periodika un citi informācijas avoti

• Journal of Teacher Education for Sustainability, ISE, DU (ISSN 1691-4147) http://www.ise-lv.eu/
• Education and Sustainable Development: First Steps Toward Changes ) http://www.ise-lv.eu/
• International Electronic Journal for Leadership in Learning http://www.ucalgary.ca/~iejll/
• International Journal of Progressive Education http://journals.sfu.ca/ijepl/index.php/ijepl
• The Australian Journal of Teacher Education http://ajte.education.ecu.edu.au/
• International Journal for Educational Integrity http://www.ojs.unisa.edu.au/index.php/IJEI
• Issues in Educational Research http://www.iier.org.au/iier.html
• Journal of Research Practice http://jrp.icaap.org/index.php/jrp
• Reflecting Education http://reflectingeducation.net/index.php/reflecting
93

• Studies in Learning, Evaluation, Innovation and Development http://www.sleid.cqu.au/index.php

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
B

Kursa nosaukums angļu valodā:
Problems of the Development of Learning Environment in Pedagogy
Kursa anotācija angļu valodā:

The course is designed to initiate reflection about the content of the notion of learning environment,
approaches to its formulation and related problems. Likewise, the course aims to integrate acquisition
of the study course with research activity and development of research skills.
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Nosaukums

Mācību vides attīstības problēmas
psiholoģijā

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti

1 KP

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

14 stundas

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits

8 stundas
20 stundas

Zinātnes nozare

Pedagoģija

Zinātnes apakšnozare

Skolas pedagoģijas apakšnozare

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Anita Pipere, Ilgtspējīgas izglītības institūta profesore, Izglītības un vadības fakultāte, Daugavpils Universitāte
Irēna Kokina, Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedra, Izglītības un vadības fakultātes asoc.profesore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Šīs studiju programmas A bloka priekšmeti

Kursa anotācija:
Iepazīstināt doktorantus ar jaunākajām psiholoģijas pieejām mācību vides attīstības jautājumiem, veidot
prasmes pazīt efektīvu un optimālu mācību vidi, apzināties mācību vides trūkumus.
Rezultāti:
Studējošie, apgūstot kursu:
o Demonstrē padziļinātas zināšanas un kritisku izpratni par izglītības sistēmu, tās funkcionēšanu,
atbilstošu nodrošinājumu un attīstības tendencēm Latvijā, Eiropā un pasaulē;
o Demonstrē kritisku izpratni, personīgu attieksmi par vietēja mēroga un globālajiem jautājumiem
attiecībā uz mācību vides attīstības iespējām un daudzveidību, demonstrē atbildīgu rīcību šo jautājumu
risināšanā;
o Demonstrē oriģinalitāti un zinātnisku pieeju izglītības organizēšanas problēmjautājumu risināšanā;
o Demonstrē spējas pielāgoties jaunām situācijām, atvērtību nepieciešamās pārmaiņām un gatavību
darboties iepriekš neparedzētos un mainīgos apstākļos;
o Demonstrē jaunu ideju radīšanu savu teorētisko zināšanu un pieredzes ietvaros;
o Pilnveidojuši prasmes diagnosticēt, modelēt un atbilstoši organizēt mācību vidi tās daudzveidīgajās
variatīvajās iespējās, demonstrē prasmi pieņemt izvērtētus lēmumus un rast risinājumus, uzņemas
atbildību par savu rīcību un tās sekām;
o Apzinās savu profesionālo identitāti, prot patstāvīgi plānot un virzīt savu profesionālo izaugsmi, un
veikt savas profesionālās darbības pašizvērtēšanu;
o Demonstrē izpratni par konfliktiem un to ietekmi uz mācību vides attīstību, pozitīvu attieksmi par
nepieciešamību konfliktus risināt un virzīt uz konstruktīviem sadarbības rezultātiem..
Kursa apraksts – saturs, plāns:
Kursa struktūra: lekcijas – 6 st., semināri – 8 st.
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Lekciju tēmas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mācību vides attīstības metodoloģiskie pamati. Likumu ieviešana un uzturēšana.
Mācību vides struktūra un tipoloģija. Mācību vides variācijas un izvēles iespējas.
Pozitīvas mācību vides radīšana.
Vispārējās stratēģijas (vadības stili, grupu aktivitāšu vadīšana).
Mācību vides intensitāte, mācību slodze, organisma iespējas mācību procesā.
Mācību vides mobilitāte un stabilitāte.

Semināru tēmas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Skolēnu, skolotāju un vecāku aktivitātes problēma. Skolēnu iesaistīšana sadarbībā.
Attiecības pedagogu kolektīvā, attiecības starp skolēniem klasēs un skolā.
Komandas loma skolas darba organizēšanā.
Problēmuzvedības novēršana (vadības stratēģijas, agresijas novēršana, klases un skolas programmas).
Mācību vides emocionālo aspektu raksturojums.
Komunikācijas prasmju attīstīšana, oratora/klausītāja prasmes, efektīvās verbālās saskarsmes barjeras.
Mācību formu sociālais statuss. Skolas sociālās iniciatīvas un darbs ar masu saziņas līdzekļiem.
Mācību vides modelēšanas iespējas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve, patstāvīga inovatīva pētnieciska darba izstrāde
un prezentēšana, mācību vides teorētiska modelēšana un praktiska diagnosticēšana.
Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite
Prasības studiju kursa apguvei – aktīva līdzdarbība nodarbībās 40%,
patstāvīgo darbu izpilde 60%.
Izmantojamās studiju metodes un formas – konsultatīvas lekcijas, semināri, patstāvīgie darbi, prezentācijas,
diskusijas, argumentācija.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Balsons M. Kā izprast klases uzvedību. Lielvārde.: Lielvārds, 1995.
Bowers C.A., Flinders D.J. Responsive Teaching. Teachers College, Columbia University, 1990.
Confield J., Wells H.C. 100 Ways to Enhance Self Concept in the Classroom, Allyn and Bacon, 1994.
Curwin L.L., Fuhmann B.S. Discovering Your Teaching Self (Humanistic Approarches to Effective
Teaching). Prentice-Hall, Inc., 1975.
Fischer B.A., Adams K.L. Interpersonal Communication:Pragmatics of Human Relationships, McGrawHill, Inc., 1994.
Field Guide to Educational Renewal/Vermont, Holistic Education Press, 1994.
Gibboney R.A., Clark D. What Every Great Teacher Knows. Practical Principles for Effective Teaching,
Holistic Education Press, 1998.
Positive Psychology: The Scientific and Practical Explorations of Human Strengths .(2010). 2nd Revised
edition. C.R. Snyder , Shane J. Lopez , Jennifer T. Pedrotti , SAGE Publications Inc.
Santrock J.W. Educational Psychology, McGrawtlill, 2001.
Ясвин В.А. (2001) Образовательная среда: от моделирования к проектированию. Москва: Смысл.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Glatthorn A.A. Teachers as Agents of Change; A New Look at SchoolImprovement, NEA,
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Waschington, D.C., 1992.
2. Damien, J. (1996) Organizational Learning and Learning Organizations: Trigger Events, Processes, and
Structures. Submitted for Academy of Management Meeting, Ohio, Cincinnati.
3. 2.Miller R. What Are Schools For? / Holistic education in American Culture, Holistic Education Press,
VT, 1997.
4. Katane I. (2004). Lauku skola kā izglītības vides izvērtēšanas modelis. Promocijas darbs pedagoģijā.
Daugavpils: Daugavpils Universitāte.
5. Pliners, J.& Buhvalovs, V. (2002). Skolas izglītojošā vide. Rīga: IZGLīTīBAS SoļI.
6. Voterhauzs F. Klasvadība. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.
7. Дерябо С. Д. (1997) Диагностика эффективности образовательной среды. Москва.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Teacher Education
Journal of Teacher Education for Sustainability
Education & Sustainable Development
Reflective Practice
Globalisation, Societies and Education
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
B
Kursa nosaukums angļu valodā:
Problems of the Development of Learning Environment in Psychology
Kursa anotācija angļu valodā:
To inform doctoral students about the newest psychological approaches concerning the development of learning
environment, develop skills of identifying an effective and optimal learning environment and recognising the
deficiencies of learning environment.
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Nosaukums

Apdāvinātības problēmas pedagoģijā

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti

2 KP

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

28 stundas

Zinātnes nozare

Pedagoģija

Zinātnes apakšnozare

Skolas pedagoģija, nozaru pedagoģija,
augstskolas pedagoģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Jeļena Davidova, Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedra, Izglītības un vadības fakultātes
profesore
Irēna Kokina, Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedra, Izglītība sun vadības fakultātes
asoc.profesore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Priekšmets apgūstams pēc A daļas
Kursa anotācija:
Attīstīt doktorantu teorētiskās un praktiskās zināšanas apdāvinātības attīstības jomā, veidot pamatus
apdāvinātības identificēšanas un attīstības realizācijai skolotāju praktiskajā pedagoģiskajā darbībā.
Rezultāti:
Pēc kursa apgūšanas studējošie:
Demonstrēs izpratni par apdāvinātības problēmām un to risināšanu mūsdienu pedagoģiskās
paradigmas kontekstā;
Spēs raksturot apdāvinātības diagnosticēšanas un attīstības prognozēšanas pieejas;
Demonstrēs prasmi pamatot apdāvināto skolēnu izglītības stratēģijas izvēli.
Kursa apraksts - plāns:
1. Apdāvinātības fenomena skaidrojums.
2. Apdāvinātības kritēriji un rādītāji.
3. Apdāvinātības struktūrmodeļi daţādu zinātnieku skatījumā: A.Gagne, Dţ. Renzulli, K.Hellers, R.
Sternbergs u.c.
4. Apdāvināto bērnu psiholoģiskais un pedagoģiskais raksturojums: kognitīvais un personības aspekts,
sociālās un emocionālās attīstības dinamika.
5. Apdāvinātības diagnosticēšana un attīstības prognozēšana.
6. Intelektuālā apdāvinātība mūsdienu psiholoģijā un pedagoģijā.
7. Apdāvināto skolēnu izglītības stratēģijas: uz kvantitatīvo vai kvalitatīvo parametru izmaiņām
balstīts izglītības saturs. Apdāvināto skolēnu izglītības satura izstrādes galvenie virzieni. Izglītības
satura bagātināšanas modelis (horizontālā un vertikālā bagātināšanās).
8. Mācību programmu izstrādāšanas īpatnības apdāvinātiem skolēniem; Programmu „Mācīties
domājot”, „Sociālā kompetence” struktūra un saturs.
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Kursa saturs
1.tēma. Apdāvinātības fenomena skaidrojums
Lekcijas – 2 stundas
1. lekcija. Kvalitatīvās izmaiņas skatījumos uz apdāvinātiem cilvēkiem.
Semināri– 2 stundas
1. seminārs. Mīti par apdāvinātiem bērniem: argumenti par un pret.
2.tēma. Apdāvinātības kritēriji un rādītāji
Lekcijas – 2 stundas
2. lekcija. Pieeju daţādība apdāvinātības identificēšanā.
3.tēma. Apdāvinātības struktūrmodeļi dažādu zinātnieku skatījumā
Lekcijas – 2 stundas
3. lekcija. A.Gagne, Dţ. Renzulli, K.Hellers, R. Sternbergs u.c. koncepciju raksturojums.
Semināri– 2 stundas
2. seminārs. Apdāvinātības struktūrmodeļu kritiskā analīze atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem.
4.tēma. Apdāvināto bērnu psiholoģiskais un pedagoģiskais raksturojums
Lekcijas – 2 stundas
4. lekcija. Kognitīvais un personības aspekts, sociālās un emocionālās attīstības dinamika.
Semināri– 2 stundas
3. seminārs. Apdāvinātības izpausmes sfēras. Apdāvinātības veidi.
5.tēma. Apdāvinātības diagnosticēšana un attīstības prognozēšana
Lekcijas – 2 stundas
5. lekcija. Apdāvinātības diagnosticēšanas attīstības prognozēšanas pieejas: salīdzinošā analīze.
Semināri– 2 stundas
4. seminārs. Vides ietekme un personības potenciāla attīstības prognozēšana. Apdāvinātības
diagnosticēšanas problēmas mūsdienu pedagoģijā.
6.tēma. Intelektuālā apdāvinātība mūsdienu psiholoģijā un pedagoģijā
Lekcijas – 2 stundas
6. lekcija. Apdāvinātības attīstības geterohronija un disinhronija.
Semināri– 2 stundas
5. seminārs. Koncepcijas par intelektuālo apdāvinātību.
7.tēma. Apdāvināto skolēnu izglītības stratēģijas
Lekcijas – 2 stundas
7. lekcija. Uz kvantitatīvo vai kvalitatīvo parametru izmaiņām balstīts izglītības saturs. Apdāvināto
skolēnu izglītības satura izstrādes galvenie virzieni. Izglītības satura bagātināšanas modelis (horizontālā
un vertikālā bagātināšanās).
Semināri– 2 stundas
6. seminārs. Individualizācijas un diferenciācijas pieejas darbā ar apdāvinātiem un talantīgiem
skolēniem.
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9. tēma. Mācību programmu izstrādāšanas īpatnības apdāvinātiem skolēniem
Lekcijas – 2 stundas
8. lekcija. Programmu „Mācīties domājot”, „Sociālā kompetence” struktūra un saturs.
Veikt visus praktiskos un teorētiskās analīzes uzdevumus.
Piedalīšanās kolokvijos un diskusijās.
Referāts apdāvinātības attīstības jomā.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Armstrong, T. (1994). Multiple Intelligences in the Classroom. Alexandria, VA: Association for
Supervision and Curriculum Development.
2. Balogh, L. & Toth, L. (2001). Gifted Development at Schools: Research and practice.
University of Debrecen, Departament of Educational Psychology.
3. Heller, K.A. & Monks, J.F. (2000). International Handbook of Giftedness and Talent. Elsevier.
4. Carroll, L. & Tober, J. (2006). An Indigo Celebration: More messages, stories, and insights
from the indigo children. Hay House, Inc. Carlsbad, California, Sydney, Australia.
5. Heller, K.A., Monks, F.J. & Passow, A.H. (Eds) (1993). International Handbook of Research
and Development of Giftedness and Talent. Oxford: Pergamon Press.
6. Levine, M. (2003). A Mind at a Time. New York, London, Toronto, Sydney: Simon and
Schuster.
7. Renzulli, J.S. & Reis S.M. (1984) The School Wide Enrichment Model. Mansfield Center, CT:
Great Learning Press.
8. Sternberg, R.I. & Davidson, I.E. (Eds.) (1986). Conceptions of Giftedness. Cambridge:
Cambridge University Press.
9. Torrance, E.P. (1988 A) Teaching for Getting beyond aha! Priorities in curriculum planning for
the gifted/ talented. Ventura, CA: Ventura County Superintendent of Schools Office.
10. Taylor, S. (2001). Gifted & Talented Children: A planning guide. Athenaeum Press, Gateshead,
Tyne and Wear.
11. Vernon, Ph. (1999). The Psychology and Education of Gifted Children. New York: Cambridge
University Press.
12. Шумакова, Н.Б. (2004). Обучение и развитие одаренных детей. М: Издательство
Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО “МОДЭК”.
13. Wieczerkowski, W. (1996). Ungewissheiten und Schwierigkeiten im Umgang mit einem
hochbegabten Kind. Munchen, Basel: Ernst Reinhardt.
14.
Literatūra (02-papildliteratūra):
Hany, E.A. (1997). Modeling teachers‟ judgment of giftedness: A methodological inquiry of biased
judgement. High Ability Studies, 8 (2), 159-178.
Gruber, H.E. (1986) The self-construction of the extraordinary. In: R. Sternberg et.al. (Eds).
Conceptions of Giftedness. Cambridge: Cambridge University Press, 247 – 263.
Maltby, F. (1984) Gifted Children and Teachers in Primary School 5-12. London: Falmer Press.
Renzulli, J.S. (1986) The three-ring conception of giftedness: A developmental model for creative
productivity. In: Sternberg R.J., Davidson J.E. (Eds.). Conceptions of Giftedness. Cambridge:
Cambridge Univ. Press, 53-92.
Renzulli, J.S. & Reis, S.M. (1984) The school wide enrichment model. Mansfield Centre, CT: Great
Learning Press.
Schneider, W. (1993) Acquiring expertise: Determinants of exceptional performance. In: Heller K.A.
et.al. (Eds). International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent. Oxford:
Pergamon Press, 311 – 324.
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Literatūra (03-ieteicamā periodika):
High Ability Studies
European Journal of High Ability
Teacher Development
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
B
Kursa nosaukums angļu valodā:
The Problems of Giftedness in Pedagogy
Kursa anotācija angļu valodā:
To develop theoretical and practical knowledge of doctoral degree program students, to create basis for
realization of giftedness‟ identification and development.
Piezīmes:
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Kursa nosaukums

Ekopedagoģija un ekopsiholoģija

Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

PedaD016

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits
Konsultācijas

18
3
21

Pedagoģija
Nozaru pedagoģijas apakšnozare
3
4,5
42

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. (Psiholoğijas doktors), prof. Anita Pipere
PhD. (Filozofijas doktors), asoc.prof. Dzintra Iliško
Dr. (Pedagoğijas doktors), pētn. Rudīte Grabovska
Dr. (Pedagoğijas doktors), prof. Ilga Salīte
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Ar ekoloģijas problēmām saistīti studiju kursi psiholoģijā un pedagoģijā bakalaura un maģistra studiju
programmās.
Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts doktorantu iepazīstināšanai ar cilvēka un vides mijiedarbības psiholoģiskajiem un
pedagoģiskajiem aspektiem, veicinot ar vidi saistītu pašizziņas prasmju un refleksijas iemaņu pilnveidošanos.
Kursā ekopsiholoģija tiek apskatīta temporālā zinātnes, kultūras un izglītības kontekstā. Doktoranti gūs
iespēju analizēt daţādas psiholoģiskās pieejas mūsdienu globālajiem draudiem pasaulei, saskatīt
ekopsiholoģijas saistību un mijiedarbību ar svarīgākajiem psiholoģijas virzieniem. Kurss īpaši uzsver
ekopsiholoģijas atziņu iestrādāšanas iespējas sākot no pirmsskolas mācību iestādēm līdz pat doktorantūras
studijām, kā arī analizē to kā svarīgu līdzekli skolotāju sagatavošanai darbam vides izglītībā. Tiek aplūkoti
tādi ekopsiholoģijai būtiski jēdzieni kā biofilija, biofobija, ekoloģiskā identitāte, motivācija, vērtības,
attieksmes. Doktorantiem tiek piedāvāts veikt lauka pētījumus, lai noteiktu vietējās sabiedrības ekoloģisko
vērtību īpatnības un izstrādātu izglītības stratēģijas atrasto problēmu pārvarēšanai. Doktorantiem tiek
piedāvāta iespēja iedziļināties arī ekopedagoģijas specifiskajā atskaites sistēmā, iepazīt satura un virssatura
struktūru mijiedarbību daţādu pedagoģisko pieeju gadījumos. Studējošiem tiks piedāvāta aktivitāte, kurā viņi
konstruēs ekopedagoģisku modeli, kurā tiks iestrādāts četrdimensiju ilgtspējīguma modelis un jēgpilnas
mācīšanās bioloģiskā, sociālā un individuālā potenciāla izmantošana.
Rezultāti:
Apguvuši studiju kursu studenti
Spēs pielietot kursā apgūtās teorētiskās zināšanas, identificējot savu attieksmi pret vidi un savas
personīgās izglītības filosofijas saskaņotību ar ekopedagoģijas un ekopsiholoģijas kritērijiem;.
Demonstrēs spēju kritiski analizēt psiholoģijas un pedagoģijas virzienus, kas var sniegt ieguldījumu
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veselīgā un ilgtspējīgā cilvēka un vides mijiedarbībā;
Pratīs pielietot teorētiskās zināšanas un pētnieciskās prasmes gan teorētiski formulētu, gan reālu ar
vidi saistītu psiholoģisku un pedagoģisku problēmu risināšanā;
Spēs izvērtēt starpdisciplināru un visatbilstošāko pieeju izmantošanas iespējas konkrētu ekoloģisko
problēmu risināšanā sabiedrības un indivīda kontekstā.

Kursa saturs:
1.tēma. Ekopedagoģija un ekopsihoģija: terminoloģijas problēmas. Ekopedagoģijas principi, pieejas,
saturs.

Lekcijas – 2 stundas
Semināri un praktiskās nodarbības – 3 stundas
1. seminārs. Ievads kursā, kursa mērķi, uzdevumi. Terminoloģijas diskurss: kas ir ekopsiholoģija un
ekopedagoģija? Praktiskais uzdevums globālo problēmu cēloņu formulēšanā.
2. lekcija. Ekopedagoģijas misija, mērķi, uzdevumi. Ekopedagoģijas pamatprincipi un pieejas.
Ekopedagoģija un Zemes harta. Ekopedagoģijas specifiskais virssaturs un saturs. Formālais,
neformālais un informālais ekopedagoģijā. Četrdimensiju ilgtspējības modeļa izmantošana
ekopedagoģijā. Mācīšanās respektējot bioloģisko pamatu cilvēkā, bioloģisko daudzveidību un to
uzturošo sistēmu pasaulē un paplašinot bioētisko cilvēka apziņā un darbībā.
3. seminārs. Aktivitāte ekopedagoģiskā modeļa konstruēšanai, kurā iestrādāts četrdimensiju
ilgtspējīguma modelis un jēgpilnas mācīšanās bioloģiskā, sociālā un individuālā potenciāla
izmantošana.

2.tēma. Psihodinamiskā pieeja psiholoģijā un ekopedagoģija

Lekcijas – 3 stundas
1. lekcija. Z.Freida mantojums un mūsu attiecības ar vidi: neapzinātā motivācija, konflikts, psiholoģiskā
aizsardzība, objekta attiecību teorija. Z.Freida perspektīvas ceļi uz ilgtspējīgu pasauli. Z.Freida
mantojums un ekopedagoģija.
2. lekcija. Biofilija un biofobija: ekopedagoģijas normatīvie jēdzieni. Galvenās biofilijas un biofobijas
atšķirības. Biofobijas saknes. Kāpēc biofobija nav attaisnojama? Biofilijas saknes un biofilijas
veicināšana. Biofilijas revolūcija.
3.tēma. Sociālā psiholoģija un mūsu attiecības ar vidi

Lekcijas – 4 stundas
1. lekcija. Sociālā psiholoģija un mūsu attiecības ar vidi: Kognitīvā disonanse, attieksmes un uzvedība,
kam rūp vide, atribūcijas teorija, no normām līdz ekoloģiski atbildīgai uzvedībai, dzimums un rūpes
par vidi, pārmērīga patēriņa sociālā psiholoģija. Sociālā psiholoģija un ekopedagoģija.
2. lekcija. Ekoloģiskā identitāte un tās darbs. Ar ekoloģisko identitāti saistītie jēdzieni. Ekoloģiskās
identitātes iespējas un izmantošana. Trīs vides pieredzes veidi. Attieksme pret vidi: definīcija un
galvenie veidi. Attieksme un vides aizsardzība. Attieksmju pret vidi apgūšana. Attieksmes pret vidi
un uzvedība. Vide un uzvedība: vienojošā struktūra. Atbildīgas ekoloģiskas darbības motivācija.
Uzvedības modeļa evolūcija. Atbildīgas ekoloģiskas darbības galvenie un palīgfaktori.
4.tēma Biheviorālā, veselības un kognitīvā psiholoģija un mūsu attiecības ar vidi

Lekcijas – 6 stundas
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1.lekcija. Biheviorālā psiholoģija: klasiskais un operantais nosacījuma refleksi un uzvedības inţenierija.
Apsteidzošās un seku uzvedības inţenierijas stratēģijas. Sociālie slazdi kā stimulu dilemmas. Uzvedības
paškontrole. Biheviorisms un ekopedagoģija.
2.lekcija. Biopsiholoģija un veselības psiholoģija: stress un stresoru veidi. Vides piesārņojums kā
stresors. Ar stresu saistīts veselības risks, uzvedības un psiholoģiskie traucējumi. Risinājumi: uzvedības
līmenis un atjaunojošā vide. Veselības psiholoģija un ekopedagoģija.
3.lekcija. Kognitīvā psiholoģija: informācijas apstrādes modeļi. Informācija un tās kvalitāte. Informācijas
apstrāde. Riska izvērtējums un emociju loma tajā. Kognitīvā psiholoģija un ekopedagoģija.
5.tēma. Integratīvās psiholoģiskās pieejas un psiholoģijas izmantošana ilgtspējīgas pasaules
veidošanai
Lekcijas – 3 stundas
1.lekcija. Holistiskās pieejas: geštaltpsiholoģija un ekopsiholoģija. Grupas efekti sociālās dilemmas
spēlēs. Geštaltpsiholoģijas izmantošana. Geštaltpsiholoģija un ekopedagoģija. Ekoloģiskais Es: Es ārpus
es. Ekopsiholoģija un diagnostika. Kā izmantot psiholoģiju, lai izveidotu ilgtspējīgu pasauli? Sešu
psiholoģisko skolu kritisks salīdzinājums. Seši uz psiholoģisko teoriju un pētījumiem balstīti darbības
principi. Ekopsiholoģijas izmantošana daţādos izglītības līmeņos ilgtspējīgas attīstības mērķa
sasniegšanai.
Kursa plāns:

1. Ekopedagoģija un ekopsihoģija: terminoloģijas problēmas. Ekopedagoģijas principi, pieejas, saturs.
2.
3.
4.
5.

L2, S3
Psihodinamiskā pieeja psiholoģijā un ekopedagoģija. L3
Sociālā psiholoģija un mūsu attiecības ar vidi. L4
Biheviorālā, veselības un kognitīvā psiholoģija un mūsu attiecības ar vidi. L6
Integratīvās psiholoģiskās pieejas un psiholoģijas izmantošana ilgtspējīgas pasaules veidošanai. L3

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Viens starppārbaudījums lauka pētījuma formā, lai noteiktu vietējās sabiedrības ekoloģisko vērtību
īpatnības un izstrādātu izglītības stratēģijas atrasto problēmu pārvarēšanai. Pētījuma rezultātu un
izglītības stratēģiju prezentācija rakstiskā formā – 30%.
Ieskaite: Uzdevums: Definējot un diagnosticējot dzīvās sistēmas (pēc E.Satorisas grāmatas “Zemes
deja: dzīvo sistēmu evolūcija”). No piedāvātā saraksta izvēlētās vides problēmas/pretrunas psiholoģijas
vai pedagoģijas kontekstā rakstiska analīze, izmantojot 3-4 dzīvo sistēmu pamatiezīmes – 70%.
Mācību pamatliteratūra:
1. Winter, D.N & Koger, S.M. The Psychology of Environmental Problems (2nd ed.). Lawrence Erlbaum
Associates, Publishers, 2004.
2. Kahn, P.H. Jr., & Kellert, S.R. (Ed.) (2002) Children and Nature: Psychological, Sociocultural, and
Evolutionary investigations. The MIT Press.
3. Дерябо С.Д. & Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психология. Ростов-на-Дону. Феникс,
1996.
4. Калмыков А. А. Введение в экологическую психологию. МНЭПУ, М., 1999.
Papildliteratūra:
1. Ǻhlberg, M. (1998) Ecopedagogy and Ecodidactics: Education for Sustainable Development, Good
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2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Environment and Good Life. Bulletins of the Faculty of Education. No: 69.University of Joensuu.
Cajete, G. (1994) Look to the Mountain. Kivaki Press.
Freire, P. (2004) Pedagogy of Indignation. Boulder, CO: Paradigm Publishers.
Gadotti, M. (2003) Pedagogy of the Earth and the culture of sustainability. Paper presented at
Lifelong Learning, Participatory Democracy and Social Change: Local and Global Perspectives
conference, Toronto, Canada.
Gronemeyer, M. (1987) Ecological education a failing practice? Or: Is the ecological movement an
educational movement? In W. Lierman & J. Kulich (Eds.), Adult Education and the Challenge of the
1990s. London: Croom Helm.
Illich, I. & Verne, E. (1981) Imprisoned in the Global Classroom. London: Writers & Readers.
Jardine, D. W. (2000) “Under the Tough Old Stars”: Ecopedagogical Essays. Brandon, Vermont:
Solomon Press.
Kahn, R. (2010) Critical Pedagogy, Ecoliteracy, and Planetary Crisis: The Ecopedagogy Movement.
New York: Peter Lang.
Kahn, R. (2009) Producing Crisis: Green Consumerism as an Ecopedagogical Issue. In J. Sandlin and
P. McLaren (Eds.), Critical Pedagogies of Consumption: Living and Learning Beyond the
Shopocalypse. New York: Routledge.
Kahn, R. (2008) Towards Ecopedagogy: Weaving a Broad-based Pedagogy of Liberation for
Animals, Nature and the Oppressed Peoples of the Earth. In A. Darder, R. Torres and M. Baltodano
(Eds.), The Critical Pedagogy Reader (2nd ed.). New York: Routledge.
Kahn, R. (2007) The Ecopedagogy Movement: From Global Ecological Crisis to Cosmological,
Technological and Organizational Transformation in Education. Doctoral Dissertation. Graduate
School of Education & Information Studies, University of California, Los Angeles.
Kahn, R. (2006) The educative potential of ecological militancy in an Age of Big Oil: Towards a
Marcusean
ecopedagogy.
Policy
Futures
in
Education,
4(1),
pp. 31–44
http://dx.doi.org/10.2304/pfie.2006.4.1.31
Lummis, G. (2002) Globalisation: Building a partnership ethic for an ecopedagogy in Western
Australia. The Australian Journal of Teacher Education 27(1).
Mauriņa, Z. (1997) Pasaules vienotība un indivīda uzdevumi. Esejas. Rīga: Zvaigzne ABC.
Mūsu ekoloģiskais pēdas nospiedums (2000) Rīga: Apgāds “Norden AB”.
Payne, P. (2005) Growing up green. Journal of the HEIA, 12(3): 2–12.
Petrina, S. (2000) The political ecology of design and technology education: An inquiry into
methods. International Journal of Technology and Design Education, 10(3): 207–237.
Pratarelli, M. (2003) Niche Bandits: Why Big Brains Consumed an Ecosystem. Medici Publishing.
Psychology and Social Responsibility: Facing Global Challenges (1995) Boston Press.
Roszak, T. (1992) The Voice of the Earth. Simon&Schuster, New York.
Schmuck, P. & Schultz, W.P. (Ed.) (2002) Psychology of Sustainable Development. Kluwer
Academic Publishers.
Simmons, I.G. (1995) Interpreting Nature. University Press.
Stola, I. (2001) Vides izglītības pamatskolā. Rīga: Zvaigzne ABC.
Thomashow, M. (1996) Ecological Identity: Becoming a Reflective Environmentalist. Mit Press.
Vide un mūsu sabiedrība (1996) Rīga: Preses nams.
Vidnere, M. (1999) Pārdzīvojuma pieredzes psiholoģija. Rīga: RaKa.
Yang, S. K. & Hung, R. (2004) Towards construction of an Ecopedagogy based on the Philosophy of
Ecocentrism. Journal of Taiwan Normal University, 49(2).
Zemes harta (2006) Skat. 3.pielikumu grāmatā Mičule, I. (Red.) (2006) Studenti par ilgtspējību.
Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”.
Walsh, R. (1985) Staying Alive. New Science Library.
Winter, D.Du Nann & Koger, S.M. (2004) The Psychology of Environmental Problems. Lawrence
Erlbaum Associates, Publishers.
Бейтсон Г. (2000) Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и
эпистемологии. М. Смысл.
Гроф С., Гроф К. (Ред.) (2000) Духовный кризис: Когда преобразование личности становится
кризисом. М. Изд. Трансперсонального института.
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33. Черноушек М. (1989) Психология жизненной среды. М. Мысль.
Ilgtspējīgas izglītības institūta akadēmisko grāmatu kolekcija. Sarakstu var pieteikt iii@du.lv
Periodika un citi informācijas avoti
Ţurnāli: “Vide un laiks”, “Vides vēstis”, “Terra”.
The Trumpeter: Journal of Ecosophy ISSN 0832-6193
http://trumpeter.athabascau.ca/index.php/trumpeter/index
Journal of Future Studies: Epistemology, Methods, Applied and Alternative Futures
http://www.jfs.tku.edu.tw/
Ecopsychology. Online ISSN: 1942-9347 http://www.liebertpub.com/products/product.aspx?pid=300
Green Theory & Praxis: The Journal of Ecopedagogy. ISSN 1941-0948. Ecopedagogy Association
International http://greentheoryandpraxis.org/journal/index.php/journal
Piezīmes:
Kurss adresēts Izglītības un vadības fakultātes Ilgtspējīgas izglītības institūta doktora studiju programmas
pedagoģijas nozarē (nozaru pedagoģiju apakšnozarē) B daļai 2.kursa studentiem

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
B
Kursa nosaukums angļu valodā:
Ecopedagogy and Ecological psychology
Kursa anotācija angļu valodā:
The study course introduces the doctoral students with the psychological and pedagogical aspects of
interaction between the human beings and environment, therefore facilitating their skills of self-inquiry and
reflection in relation to environment. The course views ecopsychology in the temporal context of science,
culture and education. The doctoral students will get the possibility to analyse the different psychological
approaches toward the contemporary global threats to the world, to discern the links and interaction of
ecopsyhology with the most significant schools of modern psychology. The course emphasizes the
possibilities to introduce the ideas of ecopsychology in different educational levels beginning from preschool
to doctoral studies, as well as analyse the ecopsychology as an important tool for teacher preparation for work
in environmental education. The students will acquire the concepts with the relevance to ecopsyhology and
ecopedagogy such as biophilia, biophobia, ecological identity, ecological motivation, ecological values and
attitudes. The participants of this course will be asked to carry out the field research to reveal the peculiarities
of ecological values in their community and to elaborate the education strategies to overcome emerging
problems. The students will have the possibility to go deep in the specific framework of ecopedagogy, to
analyse the interaction of content and meta-content within different pedagogical approaches. The students
will be involved in the activity where they will construct the ecopedagogical model containing the four
dimensional model of sustainability while applying the biological, social and individual potential of
meaningful learning.
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Nosaukums

Mūzikas pedagoģija

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti

2 KP

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

28 stundas

Zinātnes nozare

Pedagoģija

Zinātnes apakšnozare

Nozaru (mūzikas) pedagoģijas apakšnozare

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Jeļena Davidova, Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedra, Izglītības un vadības fakultātes
profesore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Mūzikas pedagoģijas pamati bakalaura studiju programmā.
Kursa mērķis:
Palīdzēt studējošajiem izprast mūzikas pedagoģijas koncepciju daudzveidību, attīstības tendences, sekmēt
pedagoģiskās domāšanas attīstību.
Rezultāti:
Pēc kursa apgūšanas studenti:

Demonstrēs izpratni par mūzikas pedagoģijas problēmām un to risināšanas iespējām;
Spēs kritiski izvērtēt koncepcijas mūzikas pedsagoģijas jomā un izvērtēt to komplementāras
izmantošanas iespējas savā promocijas darbā.

Kursa apraksts - plāns:
Mūzikas pedagoģijas vieta mūsdienu pedagoģijas zinātnē.
Mūzikas pedagoģijas attīstības vēsturiskā analīze.
Mūzikas pedagoģijas attīstības īpatnības Latvijā. Mūsdienu mūzikas pedagoģijas koncepciju salīdzinošā
analīze. Mūsdienu mūzikas pedagoģijas attīstības tendences un problēmas.
Mūzikas mācību procesa subjekti: teorija un prakse.
Mūzikas pedagoģijas pētījuma organizēšanas metodoloģiskie principi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Referāts, ieskaite
Literatūra (01-mācību literatūra):
Birzkops, J. (1999). Muzicēšana kā labākā intelektuālo spēju attīstītāja. Rīga, Liepāja.
Mūrniece, L, (1998). Jaunatnes garīgo vērtību veidošanās mūsdienu mūzikas kultūrsituācijā. Rīga: Vārti.
Davidova, J. (Red.) (1998). Mūzikas pedagoģijas problēmas. 1. laidiens. Daugavpils: Saule.
Davidova, J. (Red.) (2000). Mūzikas pedagoģijas problēmas. 2. laidiens. Daugavpils: Saule.
Davidova, J. (Red.) (2003). Mūzikas pedagoģijas problēmas. 3. laidiens. Daugavpils: Saule.
Mūzika kā līdzeklis personības veseluma veidošanās procesā: Starptautiskās zinātniskās konferences rakstu
krājums (2001). Rīga: Vārti.

107

Albert, K.A. (2002). Using educational technology to enhance music learning. Music Education
International, 1, 57-66.
Best, D. (2004). Relationship – musical and personal: theme and variations. International Journal of Music
Education, 22 (1), 205-216.
Bowman, W. (2005). To what question(s) is music education advocacy the answer? International Journal of
Music Education, 23 (2), 21-34.
Bruhn, M., Oerter, R. & Rosing, H. (Hg) (1993). Musikpsihologie: Ein Handbuch. Hamburg.
Deliege,I. & Sloboda, J. (Eds.) (2000). Musical Beginnings: Origins and development of musical
competence. Oxford, Oxford University Press.
Green, B. & Gallway, W.T. (1987). The Inner Game of Music. London: Pan Books.
Hodges, D.A. (2005). Why study music? International Journal of Music Education, 23 (2), 111-116.
Kemp, A. (2000). The Musical Temperament. Oxford, Oxford University Press.
Kertz-Welzel, A. (2004). Didactics of music: A German concept and its comparison to American music
pedagogy. International Journal of Music Education, 22 (3), 277-287.
McCarthy, M (Ed) (1996). Cross Currents: Setting an agenda for music education in community culture.
University of Maryland, College Park.
Philpott, Chr. (Ed.) (2001). Learning to Teach Music in the Secondary School. London, New York:
Routledge.
Swanwick, K. (2001). A Basic for Music Education. London: Routledge.
Swanwick, K. (1999). Teaching Music Musically. London – New York: Routledge.
Swanwick, K. (2000). Music, Mind and Education. London – New York: Routledge.
Williamon, A. (2004). Musical Excellence. Oxford: Oxford University Press.
Literatūra (02-ieteicamā):
Oliveira, A. (2005). Music teaching as a culture: Introducing the pontes approach. International Journal of
Music Education, 23 (3), 205-216.
Olson, B. (2005). A credo of music pedagogy. International Journal of Music Education, 23( 2), 121-124.
Skelton, K.D. (2004). Should we study music and/or as culture? Music Education Research, 6 (2), 169-178.
Swanwick, K. (2002). Music Education before the National Curriculum. Spruce, G. (Ed). Teaching Music.
London: New York.
Young, S. & Glover, J. (1998). Music in the Early Years. London: The Falmer Press.
Younker, B.A. (2003). Fifth grade students‟ involvement in composition: A teacher‟s intentionality. Music
Education International, 3, 22-35.
Бочкарев, Л. (1997). Психология музыкальной деятельности. Москва, Институт психологии РАН.
Петрушин, В. (1997). Музыкальная психология. Москва: Владос.
Ражников, В. (1980). Резервы музыкальной педагогики. Москва: Знание.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1.
2.
3.
4.

Music Education Research
Music Educational Research
International Journal of Music Education
Problems in Music Pedagogy

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
B
Kursa nosaukums angļu valodā:
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Music Pedagogy
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is designed for the students of the doctoral study programme in Pedagogy and aims to help
students to understand the diversity of conceptions in music pedagogy, and facilitate the development of
pedagogical thinking. The objectives of the study course are: to acquaint students with the topical issues of
contemporary music pedagogy, and the conceptions of Latvian and foreign scholars; to help students
perceive music teacher‟s activity as a united multicomponent system; to reveal practical application
possibilities of theoretical findings.
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Nosaukums

Apdāvinātības problēmas pedagoģijā

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P)
Kredītpunkti

2 KP

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

28 stundas

Zinātnes nozare

Pedagoģija

Zinātnes apakšnozare

Skolas pedagoģija, nozaru pedagoģija,
augstskolas pedagoģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Jeļena Davidova, Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedra, Izglītības un vadības fakultātes
profesore
Irēna Kokina, Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedra, Izglītība sun vadības fakultātes
asoc.profesore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Priekšmets apgūstams pēc A daļas
Kursa anotācija:
Attīstīt doktorantu teorētiskās un praktiskās zināšanas apdāvinātības attīstības jomā, veidot pamatus
apdāvinātības identificēšanas un attīstības realizācijai skolotāju praktiskajā pedagoģiskajā darbībā.
Rezultāti:
Pēc kursa apgūšanas studējošie:
Demonstrēs izpratni par apdāvinātības problēmām un to risināšanu mūsdienu pedagoģiskās
paradigmas kontekstā;
Spēs raksturot apdāvinātības diagnosticēšanas un attīstības prognozēšanas pieejas;
Demonstrēs prasmi pamatot apdāvināto skolēnu izglītības stratēģijas izvēli.
Kursa apraksts - plāns:
10. Apdāvinātības fenomena skaidrojums.
11. Apdāvinātības kritēriji un rādītāji.
12. Apdāvinātības struktūrmodeļi daţādu zinātnieku skatījumā: A.Gagne, Dţ. Renzulli, K.Hellers, R.
Sternbergs u.c.
13. Apdāvināto bērnu psiholoģiskais un pedagoģiskais raksturojums: kognitīvais un personības aspekts,
sociālās un emocionālās attīstības dinamika.
14. Apdāvinātības diagnosticēšana un attīstības prognozēšana.
15. Intelektuālā apdāvinātība mūsdienu psiholoģijā un pedagoģijā.
16. Apdāvināto skolēnu izglītības stratēģijas: uz kvantitatīvo vai kvalitatīvo parametru izmaiņām
balstīts izglītības saturs. Apdāvināto skolēnu izglītības satura izstrādes galvenie virzieni. Izglītības
satura bagātināšanas modelis (horizontālā un vertikālā bagātināšanās).
17. Mācību programmu izstrādāšanas īpatnības apdāvinātiem skolēniem; Programmu „Mācīties
domājot”, „Sociālā kompetence” struktūra un saturs.
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Kursa saturs
1.tēma. Apdāvinātības fenomena skaidrojums
Lekcijas – 2 stundas
1. lekcija. Kvalitatīvās izmaiņas skatījumos uz apdāvinātiem cilvēkiem.
Semināri– 2 stundas
1. seminārs. Mīti par apdāvinātiem bērniem: argumenti par un pret.
2.tēma. Apdāvinātības kritēriji un rādītāji
Lekcijas – 2 stundas
3. lekcija. Pieeju daţādība apdāvinātības identificēšanā.
3.tēma. Apdāvinātības struktūrmodeļi dažādu zinātnieku skatījumā
Lekcijas – 2 stundas
3. lekcija. A.Gagne, Dţ. Renzulli, K.Hellers, R. Sternbergs u.c. koncepciju raksturojums.
Semināri– 2 stundas
2. seminārs. Apdāvinātības struktūrmodeļu kritiskā analīze atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem.
4.tēma. Apdāvināto bērnu psiholoģiskais un pedagoģiskais raksturojums
Lekcijas – 2 stundas
4. lekcija. Kognitīvais un personības aspekts, sociālās un emocionālās attīstības dinamika.
Semināri– 2 stundas
3. seminārs. Apdāvinātības izpausmes sfēras. Apdāvinātības veidi.
5.tēma. Apdāvinātības diagnosticēšana un attīstības prognozēšana
Lekcijas – 2 stundas
5. lekcija. Apdāvinātības diagnosticēšanas attīstības prognozēšanas pieejas: salīdzinošā analīze.
Semināri– 2 stundas
4. seminārs. Vides ietekme un personības potenciāla attīstības prognozēšana. Apdāvinātības
diagnosticēšanas problēmas mūsdienu pedagoģijā.
6.tēma. Intelektuālā apdāvinātība mūsdienu psiholoģijā un pedagoģijā
Lekcijas – 2 stundas
6. lekcija. Apdāvinātības attīstības geterohronija un disinhronija.
Semināri– 2 stundas
5. seminārs. Koncepcijas par intelektuālo apdāvinātību.
7.tēma. Apdāvināto skolēnu izglītības stratēģijas
Lekcijas – 2 stundas
7. lekcija. Uz kvantitatīvo vai kvalitatīvo parametru izmaiņām balstīts izglītības saturs. Apdāvināto
skolēnu izglītības satura izstrādes galvenie virzieni. Izglītības satura bagātināšanas modelis (horizontālā
un vertikālā bagātināšanās).
Semināri– 2 stundas
6. seminārs. Individualizācijas un diferenciācijas pieejas darbā ar apdāvinātiem un talantīgiem
skolēniem.
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18. tēma. Mācību programmu izstrādāšanas īpatnības apdāvinātiem skolēniem
Lekcijas – 2 stundas
8. lekcija. Programmu „Mācīties domājot”, „Sociālā kompetence” struktūra un saturs.
Veikt visus praktiskos un teorētiskās analīzes uzdevumus.
Piedalīšanās kolokvijos un diskusijās.
Referāts apdāvinātības attīstības jomā.
Literatūra (01-mācību literatūra):
15. Armstrong, T. (1994). Multiple Intelligences in the Classroom. Alexandria, VA: Association for
Supervision and Curriculum Development.
16. Balogh, L. & Toth, L. (2001). Gifted Development at Schools: Research and practice.
University of Debrecen, Departament of Educational Psychology.
17. Heller, K.A. & Monks, J.F. (2000). International Handbook of Giftedness and Talent. Elsevier.
18. Carroll, L. & Tober, J. (2006). An Indigo Celebration: More messages, stories, and insights
from the indigo children. Hay House, Inc. Carlsbad, California, Sydney, Australia.
19. Heller, K.A., Monks, F.J. & Passow, A.H. (Eds) (1993). International Handbook of Research
and Development of Giftedness and Talent. Oxford: Pergamon Press.
20. Levine, M. (2003). A Mind at a Time. New York, London, Toronto, Sydney: Simon and
Schuster.
21. Renzulli, J.S. & Reis S.M. (1984) The School Wide Enrichment Model. Mansfield Center, CT:
Great Learning Press.
22. Sternberg, R.I. & Davidson, I.E. (Eds.) (1986). Conceptions of Giftedness. Cambridge:
Cambridge University Press.
23. Torrance, E.P. (1988 A) Teaching for Getting beyond aha! Priorities in curriculum planning for
the gifted/ talented. Ventura, CA: Ventura County Superintendent of Schools Office.
24. Taylor, S. (2001). Gifted & Talented Children: A planning guide. Athenaeum Press, Gateshead,
Tyne and Wear.
25. Vernon, Ph. (1999). The Psychology and Education of Gifted Children. New York: Cambridge
University Press.
26. Шумакова, Н.Б. (2004). Обучение и развитие одаренных детей. М: Издательство
Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО “МОДЭК”.
27. Wieczerkowski, W. (1996). Ungewissheiten und Schwierigkeiten im Umgang mit einem
hochbegabten Kind. Munchen, Basel: Ernst Reinhardt.
28.
Literatūra (02-papildliteratūra):
Hany, E.A. (1997). Modeling teachers‟ judgment of giftedness: A methodological inquiry of biased
judgement. High Ability Studies, 8 (2), 159-178.
Gruber, H.E. (1986) The self-construction of the extraordinary. In: R. Sternberg et.al. (Eds).
Conceptions of Giftedness. Cambridge: Cambridge University Press, 247 – 263.
Maltby, F. (1984) Gifted Children and Teachers in Primary School 5-12. London: Falmer Press.
Renzulli, J.S. (1986) The three-ring conception of giftedness: A developmental model for creative
productivity. In: Sternberg R.J., Davidson J.E. (Eds.). Conceptions of Giftedness. Cambridge:
Cambridge Univ. Press, 53-92.
Renzulli, J.S. & Reis, S.M. (1984) The school wide enrichment model. Mansfield Centre, CT: Great
Learning Press.
Schneider, W. (1993) Acquiring expertise: Determinants of exceptional performance. In: Heller K.A.
et.al. (Eds). International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent. Oxford:
Pergamon Press, 311 – 324.
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Literatūra (03-ieteicamā periodika):
High Ability Studies
European Journal of High Ability
Teacher Development
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
B
Kursa nosaukums angļu valodā:
The Problems of Giftedness in Pedagogy
Kursa anotācija angļu valodā:
To develop theoretical and practical knowledge of doctoral degree program students, to create basis for
realization of giftedness‟ identification and development.
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Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

Mācību grāmatu un līdzekļu izveidošanas un
vērtēšanas metodoloģiskais pamats
PedaD024
Pedagoģija
2
3
28
14
14
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. Pedagoğijas doktors, prof. Elfrīda Krastiņa
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija:

Piedāvāt iespēju izpētīt mācību grāmatu vēsturi. Iepazīt mācību grāmatu un mācību līdzekļu
veidošanas principus. Veicināt mācību grāmatu un mācību līdzekļu izvērtēšanas prasmju attīstību.
Rezultāti:

Studējošie:
Demonstrē kritisku izpratni par daţādām konceptuālām un didaktiskiem modeļiem mācību
gramatu un mācību līdzekļu veidošanā;
Spēj izvērtēt mācību gramatu un mācību līdzekli atbilstoši izstrādātiem kritērijiem kā
zinātniskais recenzents.
Kursa plāns/ saturs:
1.
Mācību grāmatas vēsturiskā skatījumā.
2.
Mācību grāmatu un mācību līdzekļu veidošanas principi, prasības modernismā un postmodernismā.
3.
Daţādas konceptuālās pieejas mācību grāmatu un līdzekļu veidošanā.
4.
Mācību grāmatu un līdzekļu atbilstība daţādiem didaktiskiem modeļiem.
5.
Mācību individualizācijas iespējas realizēšana sabiedrībai ar daudzveidīgajām vajadzībām.
6.
Mācību grāmatu un līdzekļu izvērtēšana un tās kritēriji.
7.
Kāda mācību grāmata ir vajadzīga mūsdienās katrā no mūţizglītības posmiem?
Katrai tēmai piesaistīta atbilstoša semināra nodarbība. Aktīva līdzdalība nodarbībās un veiktais patstāvīgais
darbs. Patstāvīgs darbs:
Izvēlētas mācību grāmatas/macību līdzekļa izveides konceptuālās pamatnostādnes vai zinātniskā
recenzija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Veikt visas piedāvātās aktivitātes un nokārtot ieskaiti
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Mācību pamatliteratūra:

1. Andersone, R. (2007) Izglītības un mācību priekšmetu programmas. – R.: Raka
2. Pret, D. (2000) Izglītības programmu pilnveide. – R.: Zvaigzne ABC
3. Gudjons, H. (1998) Pedagoģijas pamatatziņas. – R.: Zvaigzne ABC.
Papildliteratūra:
Mācību grāmatas un mācību līdzekļi, kas atbilst doktoranta pētījumu tēmai (skolas, augstskolas, citu
mūţizglītības posmu)
Periodika un citi informācijas avoti

Current Issues in Comparative Education http://www.tc.columbia.edu/cice/index.html

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
C
Kursa nosaukums angļu valodā:
Methodological Basis of Creating and Evaluating Course Books and Teaching Aids
Kursa anotācija angļu valodā:

Course books from a historical perspective. Principles of creating course books and teaching aids,
their requirements in modernism and postmodernism. Different conceptual approaches to creating
course books and teaching aids. Correspondence of course books and teaching aids to various didactic
models. Realising the individualisation of learning in a society with diverse needs.
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Kursa nosaukums

Zinātnisko publikāciju struktūras un satura
recenzēšana

Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

PedaD027

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits
Konsultācijas

Pedagoģija
Augstskolas, Skolas, Nozaru pedagoģijas apakšnozare
2
3
28
9
5
14

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. (Psiholoğijas doktors), prof. Anita Pipere
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Pētnieciskās metodoloģijas kursi bakalaura un maģistra programmās pedagoģijā, bakalaura un maģistra darba
rakstīšanas un aizstāvēšanas pieredze.
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt doktorantūras studentu prasmes veidot zinātniskas publikācijas, kā arī kritiski analizēt
un recenzēt publicētus akadēmiskos rakstus. Kursa gaitā studenti iepazīsies ar tradicionālo zinātniskā raksta
struktūru, tās variācijas iespējām un ietekmējošiem faktoriem, daţādu rakstu veidu īpatnībām. Studenti dalīsies
ar savu iepriekšējo pieredzi un diskutēs par problēmām, kuras jaunie zinātnieki varētu sastapt savu zinātnisko
publikāciju veidošanas un publicēšanas gaitā. Studenti apgūs pasaules zinātniskajā telpā pieņemtās prasības
akadēmisko publikāciju noformējumam un struktūrai, kā arī iepazīsies ar starptautisko ţurnālu prasībām rakstu
pieņemšanai. Kursa praktiskajā daļā studentiem tiks sniegta iespēja analizēt iepriekš publicētus rakstus, kā arī
apgūt publikācijas plānošanas un struktūras veidošanas prasmes, izmantojot gan izdomātas, gan reālas
individuālās pētnieciskās tēmas. Kursa noslēgumā studenti prezentēs savu topošo publikāciju struktūru un
diskutēs par šo publikāciju galvenajiem satura un struktūras principiem.
Rezultāti:
Apguvuši studiju kursu studenti
Spēs izvērtēt zinātnisko publikāciju veidus, tipus, struktūru, saturu savā zinātnes jomā;
Pratīs sagatavot un izvērtēt prasībām atbilstošu anotāciju zinātniskai konferencei vai publikācijai
ţurnālam;
Pratīs izstrādāt un izvērtēt starptautiskām prasībām atbilstošu zinātnisko publikāciju un izvērtēt savas
priekšrocības un trūkumus akadēmiskās publicēšanās jomā;
Spēs modelēt savas subjektīvās un objektīvās iespējas zinātniskajā pētniecībā konkrētas pētnieciskās
stratēģijas izmantošanā, lai sasniegtu sava promocijas darba mērķi;
Spēs pieņemt adekvātu lēmumu par ţurnāla vai cita izdevuma izvēli savas akadēmiskās publikācijas
iesniegšanai.
Spēs izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes savas pētnieciskās identitātes attīstībai;
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Kursa saturs:
1.tēma. Ievads kursā, pieredzes apkopojums un publicēšanās aktualitātes pamatojums

Lekcijas – 1 stunda
Semināri un praktiskās nodarbības – 1 stunda
1.lekcija. Ievads kursā, kursa mērķi un uzdevumi, aktivitātes. Studentu konteksta un pieredzes apkopojums,
publicēšanās aktualitātes un nepieciešamības argumentācija.
2.seminārs. Studentu aptauja par akadēmiskās publicēšanās pamatjautājumiem. Diskusija par aptaujas
rezultātiem. Darbs grupās pie publikāciju dizaina un struktūras plānošanas, balstoties uz iepriekšējo
publicēšanās pieredzi.
2.tēma. Akadēmiskās publikācijas saturs un struktūra, noformēšanas prasības

Lekcijas – 6 stundas
Semināri un praktiskās nodarbības – 2 stundas
1.lekcija. Zinātniska raksta veidošanas process: personiskie, kognitīvie, sociālie, ētiskie u.c. aspekti.
Publikācijas saturs un struktūra: īss pārskats par publikācijas sastāvdaļām. Virsraksts, autors(i), anotācija,
ievads, raksta galvenā daļa, secinājumi, atsauces. Publikāciju tipi.
2.lekcija. Kā rakstīt konferenču un akadēmisko publikāciju anotācijas? Konferenču/rakstu anotāciju veidi.
Anotācijas mērķis. Anotācijas sastāvdaļas. Padomi anotāciju rakstīšanā. Daţāda veida anotāciju paraugu
kritiska analīze.
3.praktiska nodarbība. Anotācijas rakstīšana par izvēlēto tēmu, izstrādātās anotācijas satura un struktūras
analīze grupā.
3.lekcija. Raksta manuskripta sagatavošana kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem pētījumiem: teorija un prakse.
Tēma (virsraksts), ievads, metode, rezultāti, diskusija (iztirzājums), secinājumi, atsauces, tabulas un zīmējumi.
Iespējamās problēmas manuskripta sagatavošanas gaitā. Publikāciju noformējuma īpatnības. Datorprogrammu
un interneta izmantošana publikāciju veidošanā. Cmap programma un tās izmantošana:
http://cmap.ihmc.us/download/
3.tēma. Rakstu iesniegšana žurnāliem un to recenzēšanas un publicēšanas problemātika

Lekcijas – 2 stundas
Semināri un praktiskās nodarbības – 2 stundas
1.praktiska nodarbība. Personīgo vai citu autoru ţurnālu rakstu (izglītības pētījumu) kritiska analīze individuāli
un grupā pēc raksta struktūras un satura analīzes plāna.
2.lekcija. Raksta sagatavošana un iesniegšana ţurnāliem. Prasības/recenzēšanas process un rakstu izvērtēšanas
kritēriji starptautiskās datu bāzēs iekļautiem ţurnāliem (ietekmes faktors, datu bāzes, citēšanas indekss). Rakstu
recenzēšanas process un saturs. Galvenās rakstu publicēšanas problēmas no ţurnāla redaktora viedokļa. Rakstu
kvalitātes uzlabošanas iespējas. Doktorantu publicēšanās iespējas un prasības DU Ilgtspējīgas izglītības
institūta starptautiskajos ţurnālos.

Kursa plāns:
1. Ievads kursā, pieredzes apkopojums un publicēšanās aktualitātes pamatojums. L1, S1
2. Akadēmiskās publikācijas saturs un struktūra, noformēšanas prasības. L6, S2
3. Rakstu iesniegšana starptautiskiem ţurnāliem un to recenzēšanas un publicēšanas problemātika. L2, S2
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Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Starppārbaudījums: sava vai citu autoru zinātniskā raksta kritiska analīze pēc raksta struktūras un satura
analīzes
plāna
(20%).
Ieskaite: Savai promocijas darba tēmai atbilstošas zinātniskās publikācijas struktūras izstrāde un mutiska
prezentācija doktorantu grupā (80%).
Mācību pamatliteratūra:
Journal of Teacher Education for Sustainability. Institute of Sustainable Education. ISSN 1691-4147
Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes (2011). (sast. K.Mārtinsone). Rīga: RaKa.
Geske, A., & Grīnfelds, A. (2006) Izglītības pētniecība. LU Akadēmiskais apgāds.
Geske, A., & Grīnfelds, A. (2001) Izglītības pētījumu metodoloģija un metodes. Rīga: RaKa.
DU pieejamajās datu bāzēs iekļautie ar izglītības pētniecību saistītie izdevumi.
Papildliteratūra:
1. American Psychological Association (2001) Publication Manual of the American Psychological
Association (5th ed). Washington, DC: Author.
2. Boice, R. (2009). Writing your Journal Article in Twelve Weeks: A Guide to Academic Publishing
Success. Sage Publications, Inc.
3. Booth,W., Colomb, G.G., & Williams, J.M. (1995) The Craft of Research. Chicago: University of
Chicago Press.
4. Cantor, J.A. (1993) A Guide to Academic Writing. Praeger: Westport, CT.
5. Craswell, G. (2004). Writing for Academic Success: A Postgraduate Guide (Sage Study Skills Series).
Sage Publications Ltd.
6. Eko, U. (2006) Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds.
7. Elander, J., Harrington, K., Norton, L., Robinson, H., & Reddy, P. (2006). Complex skills and
academic writing: a review of evidence about the types of learning required to meet core assessment
criteria. Assessment & Evaluation in Higher Education, 31(1), 71-90.
8. Frajs, R. (2001) Radošas personības rokasgrāmata. Rīga: Jāņa Rozes apgāds.
9. Gay, L.R., & Airasian, P.W. (1999). Educational Research: Competencies for Analysis and
Application (6th ed.). New York: Prentice Hall.
10. Girden, E. R. (2001). Evaluating Research Articles (2nd ed.). Sage Publications.
11. Hartley, J. (2008). Academic Writing and Publishing: A Practical Handbook. Routledge
12. Markham, R., Markham, P.T., & Wadell, M.L. (2000) 10 Steps in Writing the Research Paper.
Barron‟s Educational Series.
13. McEwan, E.K., & McEwan, P.J. (2003) Making Sense of Research: What’s Good, what’s Not, and
How to Tell the Difference. Corwin Press, Inc. A Sage Publications Company.
14. Murray, R. (2005) Writing for Academic Journals. London: Open University Press.
15. Phillips, E.M., & Pugh, D.S. (2006) How to Get a PhD: A Handbook for Students and Their
Supervisors. Open University Press.
16. Richards, J. C., & Miller, S. K. (2005). Doing Academic Writing in Education: Connecting the
Personal and the Professional. Mahwah, London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
17. Rosen, L. J. (2006). The Academic Writer's Handbook. New York, Hong Kong, Paris: Pearson
Longman.
18. Rozakis, L. (1999) Schaum’s Quick Guide to Writing Great Research Papers (Quick Guides).
McGraw-Hill.
19. Silvia, P. J. (2007). How to Write a Lot: A Practical Guide to Productive Academic Writing. APA.
20. Thody, A. (2006) Writing and Presenting Research (Sage Study Skills Series). Sage Publications Ltd.
21. Vesilind, P. A. (2007). 10. The Responsible conduct of academic research. In A. L. Deneef & C. D.
Goodwin (Eds.), The Academic's Handbook (3rd ed.) (pp. 112-119). Durham, London: Duke
University Press.
22. Wellington, J. (2003) Getting Published: A Guide for Lecturers and Researchers. Routledge
Falmer: New York.
118

23. Yates, L. (2004). What Does Good Education Research Look Like? Situating a Field and its Practices.
Open University Press.
Periodika un citi informācijas avoti
Jebkuri divi akadēmiski recenzējami un datu bāzēs iekļauti starptautiski ţurnāli par izglītības tematiku, kas
atbilst doktoranta promocijas darbam izvēlētajai tēmai.
Piezīmes:
Kurss adresēts Izglītības un vadības fakultātes Ilgtspējīgas izglītības institūta doktora studiju programmas
pedagoģijas nozarē (augstskolas pedagoģijas, nozaru pedagoģiju un skolas pedagoģijas apakšnozarēs) C daļai
3.kursa studentiem

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
C
Kursa nosaukums angļu valodā:
Reviewing the structure and content of scientific papers
Kursa anotācija angļu valodā:
This course is intended to develop the skills of doctoral students to design scientific publications as well as to
critically analyse and review the published academic papers. During the course doctoral students will get
acquainted with the traditional structure of scientific paper, its peculiarities and problems which young
scientists could encounter while designing their own scientific publications. Students will learn the globally
recognised requirements for the format and design of academic publications. In the practical part of this course
doctoral students will have an opportunity to analyse previously published papers, as well as to master the
technique of designing the structure of a publication, using both made-up and real individual research topics. At
the end of this course doctoral students will present the structure of their own publication and discuss the main
design principles for this peculiar publication.

119

Doktora studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla
zinātniskā un radošā darbība 2009.-2011.gads

1.2.1. Zinātniskās publikācijas (par 2009., 2010., 2011. gadu)
1.2.1.1. Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos (Thomson Reuters Web of Science)
Davidova J. & Kokina I. (2011) Latvian teachers‟ view about gender differences in intellectual giftedness
development. SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION. Proceedings of the International Scientifical
Conference. Volume II: School Pedagogy; Lifelong Learning; Overviews, Rēzekne, 2011. pp.91-105. ISSN
1691-5887, Thomson Reuters Web of Knowledge, ISI Conference Proceedings.
1.2.1.2. Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos (SCOPUS)
Reunamo, J. & Pipere, A. (2011). Doing research on education for sustainable development. International Journal
of Sustainability in Higher Education, 12(2), 110-124 (Datu bāzēs SCOPUS, ERIC, A+ Education,
Australian Education Index, e-psyche, Environmental Abstracts, LexisNexis Environmental).
Iliško, Dz., Ignatjeva, S., Mičule, I. (2010). Teachers as researchers: Bringing teachers‟ voice to the educational
landscape. Journal of Teacher Education for Sustainability, 12(1), 51-65 (ISSN 1691-4147). DOI:
10.2478/v10099-009-0046-x.
Pipere, A., Grabovska, R., & Jonane, L. (2010). Inspiring teachers for energy education: Illustrative case study in
Latvian context. Journal of Teacher Education for Sustainability, 12(1), 37-50. (Datu bāzēs SCOPUS,
CABI).
1.2.1.3. Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos ERIC
Reunamo, J. & Pipere, A. (2011). Doing research on education for sustainable development. International Journal
of Sustainability in Higher Education, 12(2), 110-124 (Datu bāzēs SCOPUS, ERIC, A+ Education, Australian
Education Index, e-psyche, Environmental Abstracts, LexisNexis Environmental).
1.2.1.5. Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos (EBSCO)
Pipere, A., & Jakovļeva, J. (2011). Professional identity of first-year university students from Latvia and UK.
International Business: Innovation, Psychology, Economics, vol. 2, 1(2), 52-70.
Guseva, S., Dombrovskis, V., & Kokina, I. (2010) Identification of professions: psychological peculiarities of
acquiring a professional identity of teachers. Problems of Education in the 21st Century, 10 (10), 30-37.
2009. ISSN 1822-7864, EBSCO, Copernicus Index.
1.2.1.6. Zinātniskās publikācijas citos starptautiskajos izdevumos
Belousa, I., Uzulina, S. (2011). Social and Emotional Aspect of Pedagogical Competence: Elementary School
Teachers‟ Understanding. In C. Prachalias (ed.), Proceedings of the 7th International Conference on
Education, 2. Samos Island: National and Kapodistrian University of Athens, pp. 438-446 [ISBN: 978-960466-080-3].
Belousa, I., Grants, J., Kravalis, I., Zidens, J. (2011). Dual Career in Latvia Higher Education. In M. Banhidi (ed.),
Rekreologia. Leisure. Science: Dual Career Training and Education, 1. Gyor: WH AF. pp. 21-26.
Zariņa, S., Belousa, I. (2011). Environment for meaningful development of reading literacy in pre-school. In
A.Skrinda (ed.), Discourse and Communication for Sustainable Development, 1 (1). Daugavpils: Daugavpils
University Academic Press „Saule” [ISBN 978-9984-14-487-0].
Bolgzda, I., Olehnovica, E.(2011) The relation between the doctoral students’ research freedom and institutional
responsibility in Latvia: the definition of innovation in research. “EUA-CDE-news”, Brisele, EUA-CDE.
Bolgzda, I., & Oļehnoviča, E. (2011). Компетенции докторантов в использовании интернет-ресурсов в
исследовательской деятельности в среде сетевого общества. Starptautiskās zinātniskās konferences
„Сетевое общество-сетевая экономика в центральной и восточной Европе” rakstu krājums, 2. daļa,
2011. g. 16.-18. maijs, John Paul II Catholic University of Lublin, Nalenčova, Polija, 182.-188. lpp. [ISBN
978 – 83-7702-221-4]
Davidova, J., Znutiņš, E. (2011)Practically oriented approach to writing a professional master's thesis in the field of
music pedagogy. S. Vaitekunas & A. Rauckiene (Ed.) Spring University: Changing education in a changing
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In Proceedings of the 9th JTEFS/BBCC conference Sustainable Development. Culture. Education: BBCC
Mission: BBCC Mission – Reorientation of Teacher Education and Research in Education for Sustainable
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MATHEMATICS Boţena Maj, Ewa Swoboda, Konstantinos Tatsis red.
Poland, Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszownictwo [ISBN: 978-83-7338-561-0]
Zari ņa , S., B elo u sa. ( 2 0 1 0 ) . I . Reading acquisition among 5 – 6 –year – old children in the programme of
compulsory preparation for school. In A.Skrinda (ed.) Discourse and Communication for Sustainable
Development, 1 (1). Daugavpils: Daugavpils University Academic Press „Saule”, pp. wwww [ISBN 9789984-14-487-0].
2009.gads
Davidova, J. & Kokina, I. (2009a) Music teacher‟s innovative activity in contemporary conditions: Latvian music
teachers‟ view. The Changing Face of Music Education: Music and Environment. Tallinn: Tallinn
University, 58-67. ISBN 978-9985-58-632-7
Davidova, J. & Kokina I. (2009b).Latvia‟s Teacher‟s Innovative Activity in Contemporary Conditions. Innovations
and Technologies.Nature sciences, Engineeringand Technologies, Humanities and social sciences, Economy
and Business, Education, 1(2), 21-36. ISSN 1691-4937.
Dombrovskis, V., Guseva, S., & Ilisko, D. (2009). Sport as a Socialization Institute for Latvian Students. Long
Abstracts of the 12th ISSP World Congress of Sport Psychology “Meeting New Challenges and Bridging
Cultural Gaps in Sport and Exercise Psychology”. 17 – 21 June, 2009, Marrakesh (Morocco). (CD).
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Latvia. In J. Calvo de Mora (ed). Sharing responsibilities and networking through school process. Granada:
University of Granada, 169-187.[ISBN: 978-84-338-4907-6].
Iliško, Dz. (2009). Challenges of multicultural education in Latvia. Proceedings of International Conference
“Citizenship-Multiculturalism–Cosmopolitanism” Nicosia: University of Cyprus, Vol.1, 487-502 [ISBN
978-9963-9442-1-7].
Jonāne L., Salītis A. (2009). Non-formal energy education in the context of sustainability: perspective of Latvian
educators // Journal of Teacher Education For Sustainability. Volume 11,no1, p.65-74, Institute of
Sustainable
Education
Daugavpils
University.
ISSN
1691
–4147.
http://versita.metapress.com/content/2014864460nr5h5p/
Макаревич, В. (2009) Личностные корреляты толерантности. (Personality correlates of tolerance). .Tolerance
and Intolerance in the Modern Society: Perspectives and Reality. International Science-Practical
Conference Materials. St.Peterburg, April 24-25, 2009. Edited by Prof. Irina.L.Pervova. 387-395.
Макаревич, В. (2009) Особенности коммуникативной культуры пользователей латвийского Интернета. Egospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej I Wschodniej. Pod redakcją Sławomira Partyckiego.
Lublin. Widawnictwo KUL. 149-153.
1.2.1.7. Zinātniskās publikācijas Latvijas izdevumos
Bolgzda, I.,Oļehnoviča, E. (2011) Tīklojumu sabiedrības resursi doktorantu pētniecisko kompetenču pilnveidē.
Daugavpils Universitātes 53. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums.
Davidova, J. & Savicka, G. (2011) The Model for the Acquisition of Scales and Arpeggio to Develop Pupils‟
Technical Skills during the Piano Teaching/Learning Process. A.Šļahova (Ed.) Arts for Sustainable
Development: Scientific articles of 7th International Conference “Person. Color. Nature. Music”. Daugavpils:
DU Akadēmiskais apgāds “Saule”.
Davidova, J. & Savicka, G. (2011) Audzēkņu tehnisko iemaņu attīstība klavierspēles mācību procesā: Pašreizējās
situācijas analīze. J. Davidova (Ed.) Problems in Music Pedagogy: Proceedings of the 7th International
Scientific Conference. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”,
Grabovska, R. (2011). Mācību process ilgtspējīgai ekonomikai un sabiedrībai: gadījuma izpēte Latvijas kontekstā.
Daugavpils Universitātes 53. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2011.g. 13.-15. aprīlis.
Daugavpils.
Krastiņa, E., & Drelinga, E.(2011). Evaluation of primary school pupil‟s mental calculation skills: problems and
perspectices. Proceedings of the 11 thInternational Conference „Teaching Mathematics: Retrospective and
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Ed u ca t io n ”. R es ea r ch a n d Imp le men ta tio n o f E d u ca tio n fo r S u sta in a b l e Deve lo p m en t.
Co n f e ren ce p ro ceed in g s . Da u g a vp il s U ni v er si tāt e: a k ad ē mi s k ai s ap g ād s „Sa u le” ,5 9 .
R.1.2.5. . Darbība zinātniskajos un akadēmiskajos projektos un programmās par 2011. gadu
Belousa, I., 2010.g. 23.decembris – 2011.g. 30.aprīlis, Valsts izglītības satura centra projekts VISC 2010/159
„Metodisko ieteikumu izstrāde pilnveidotā mācību satura īstenošanai atbilstoši izglītojamo vecumposmam
(II)” sadaļa „Metodisko ieteikumu izstrāde atbilstoši sākumskolas izglītojamo vecumposmam mācību
priekšmeta „Kristīgā mācība” satura īstenošanai”
Belousa, I., (nacionālā koordinatore)LIFELONG LEARNING programmas ERASMUS IP projekts “Educational
contributions to building cohesion within European social and institutional life”, reģistrācijas Nr. 47653-IC1-2002-1-HU-ERASMUS-EUC-1
Belousa, I., 2010.g.-2011.g. LIFELONG LEARNING programmas ERASMUS IP projekts “Education for
sustainable development: exploring hopeful pathways to preferable local and global futures”, reģistrācijas
Nr. 10/0242-E/4004; projekta koordinēšana Latvijā un līdzdalība īstenošanā
Belousa, I., 2009.g.-2011.g. LSPA koordinētais Eiropas Komisijas Sagatavošanas darbības sporta jomā projekts
„Dual Career for young athletes in Europe – DC - SPORT”, reģistrācijas Nr. EAC/21/2009/096, (EUR
253.176,00); līdzdalība īstenošanā
Belousa, I., Rudīte Grabovska, Mārīte Kravale-Pauliņa, Eridiana Oļehnoviča 2010. g. - 2013. g.LU koordinētais ESF
projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” Nr.
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2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001
Drelinga, E. 2009. g. augusts - 2011. g. jūnijs COMENIUS programma “Being European in the language of the arts”
(Ungārija, Turcija, Latvija)
Drelinga, E. 2009. g. novembris - 2011. g. novembris „Skolas kā satelīti attīstības izglītībā” ESF, SFL, IAC, GLEN,
LEEDS DEC (Nr. DCI – NSA ED/2009/202-219)
Drelinga, E. 2010. g. novembris- 2011. g. marts, ESF projekts "Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība,"
vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītības programmu un izdales materiālu izstrādei" sadaļā „1.-4. klašu
skolotāju profesionālo kompetenču pilnveide”
Drelinga, E. 2010. g. decembris- 2011. g. aprīlis “Metodisko ieteikumu izstrāde pilnveidotā mācību satura
īstenošanai atbilstoši izglītojamo vecumposmam” Iepirkuma daļa Nr.2010/145 „Metodisko ieteikumu
izstrāde pilnveidotā mācību satura īstenošanai atbilstoši izglītojamo vecumposmam”
Grabovska, R. 2010. g. – 2012. g Field Studies Council projekts „Lessons from Nature: innovation towards teaching
and learning for a green economy and society” (Nr. 11 510199-LLP-1-2010-1-UK-COMENIUS-CMP)
Grabovska, R. 2011. gads ESF projekts “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru
profesionālā pilnveide” (Nr. 2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001) eksperta darbs programmas un
materiālu izstrādē
Kokina,
I.
2010.-2011.gg.
ESF
projekts
„Vispārējās
izglītības
pedagogu
tālākizglītība”
Nr.2010/0062/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/003, projekta LU reģistrācijas Nr. VISC 2010/91 ESF ,
pedagogu tālākizglītības programma „Izglītības iestāţu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide un
prasmju atjaunošana”., Nr. 17.3.-04/2010/91/-130., iekšējais eksperts.
Kokina,
I.
2010.-2011.gg.
ESF
projekts
„Vispārējās
izglītības
pedagogu
tālākizglītība”
Nr.2010/0062/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/003, projekta LU reģistrācijas Nr. VISC 2010/91 ESF ,
pedagogu tālākizglītības programma „Pedagogu kompetenču pilnveide darbā ar talantīgiem un apdāvinātiem
bērniem”., Nr. 17.3.-04/2010/91/-41., iekšējais eksperts.
Kokina, I. 2010.-2011. gg. ESF projekts "Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru
profesionālā pilnveide" Nr. 2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001 , projekta LU reģistrācijas
Nr.2010/19_B_ESF., iekšējais eksperts.
Kravale- Pauliņa,M. 2010. -2011.g.ESF projekts „Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un
mentoru profesionālā pilnveide”. Materiālu izstrāde, autore.
Kravale- Pauliņa,M. 2010.-2011.g. ESF projekts „Profesionālo mācību priekšmetu un prakses vadītāju teorētisko
zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana”. Darba grupā eksperte.
Paškeviča A. no 01.01.2010. - Neiroimūnās regulācijas iespējas neirodeģeneratīvo slimību ārstēšanā ar jauna tipa
priviliģētām struktūrām. Nr. 2009/0217/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/031, pētniece
Pipere, A. (Latvijas grupas koordinatore)Latvijas grupas koordinatore Singapūras Nacionālā izglītības institūta
starptautiskajā projektā „Nekognitīvās prasmes un Singapūras skolēni – starptautiskais salīdzinājums” [Noncognitive skills and Singaporean students – International comparisons] (2010 – 2012)
Pipere, A. (starptautiskā eksperte – Latvijas pārstāve)Starptautiskais eksperts (Latvijas pārstāvis) NorBa projektā
“Ziemeļvalstu-Baltijas salīdzinošais pētījums matemātikas izglītībā” [Nordic-Baltic comparative research in
mathematics education/ NorBa-project]. (2010 – 2012)
Salīte, I. (nacionālā koordinātore) „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto
jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Identifikācijas nr. 1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002) 2011. gads
Salīte, I. koordinatore. Dalībnieki: Dzintra Iliško, Anita Pipere, Ilona Mičule, Astrīda Skrinda, Rudīte Grabovska,
Stakle, A., Valērijs Makarevičs, Mārīte Kravale-Pauliņa, Eridiana Oļehnoviča LZP projekts “Ilgtspējīgas
izglītības teorijas radīšana izglītības darbības pētījumā augstskolā” (2009 – 2012)
Silova, L., 2011.g. ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos”, reģistrācijas Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001, programma „Integrētās
rotaļnodarbības sešgadīgo bērnu pēctecīgai attīstībai”, (Daugavpils Universitāte, Latvija), akadēmiskā darba
veikšana
Salīte, I. 2010. g. oktobris – 2012. g. oktobris – nacionālā koordinatore Erasmus Lifelong Learning Programme
projekts “ICT-enabled Education for Sustainable Development” [IKT-sekmēta izglītība ilgtspējīgai attīstībai]
(2010-2012)
Salīte, I. – nacionālā korrdinatore2007.-2013.g. Latvijas-Lietuvas pārrobeţu sadarbības programmas 2007.-2013.
projekts “Synergetic approach with e-learning, TV and mobile technologies to promote new business
development (eBig3)”, ESF līdzfinansējums
Salīte, I., Astrīda Skrinda, Rudīte Grabovska, Dzintra Iliško, Elga Drelinga ekspertes2010. g. - 2011. g. Valsts
izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas 2007. - 2013. gadam „Cilvēkresursi un
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nodarbinātība” 1.2.1.2.3. apakšaktivitātes „Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana”
projekts
„Vispārējās
izglītības
pedagogu
tālākizglītība”
(vienošanās
Nr.
2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/003)
R.1.2.6. Patenti, licences, dizainparaugi, datorprogrammas par 2011. gadu
LZP eksperta darbība (sākot no 2006. gada)
Belousa, I., 2010.g.-2013.g., LZP eksperta darbība pedagoģijas nozarē augstskolu pedagoģijas apakšnozarē
Belousa, I., 2008.g. oktobris - 2009.g. februāris., IZM projekts Nr.08/73 “Obligātās pirmsskolas un sākumskolas
izglītības izvērtējums un pilnveides iespējas”, reģ. Nr. 2741000222, projekta eksperta darbības veikšana
Belousa, I., 2008.g. 24. – 26.februāris, eksperta pienākumu veikšana UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas,
UNESCO Starptautiskā izglītības biroja un Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā starptautiskajā
konferencē ''Iekļaujošā izglītība: no politiskā dialoga līdz saskaņotai rīcībai''
Davidova, J. Kopš 2004. gada – LZP eksperte pedagoģijā.
Iliško, D. 2010. g. - 2013. g., LZP eksperta darbība pedagoģijas nozarē augstskolu pedagoģijas apakšnozarē
Pipere, A. 2011. g. novembris LZP eksperta darbība psiholoģijas nozarē pedagoģiskās psiholoģijas apakšnozarē
Pipere, A. 2011. g. oktobris VZKK eksperta darbība psiholoģijas nozarē

127

2.pielikums
Studējošie Pedagoģijas doktora programmā

Skat.informāciju 35.-36.lpp.

128

3.pielikums
DU promocijas padome Pedagoģijā, priekšaizstāvēšanās un aizstāvētie darbi
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Doktora studiju programma „Pedagoģija” (51141)

1.

Studenta
vārds,
uzvārds
Astrīda
Skrinda

Promocijas darba nosaukums

Promocijas darba
vadītājs

Promocijas darbs
aizstāvēts

“Studentu komunikatīvās kompetences
attīstība angļu leksikas apguvē”, promocijas
darba vadītāja
“Kontekstuālās pieejas īstenošana dabaszinību
kompetences pilnveidei vispārējā vidējā
izglītībā”
“Studentu radošās darbības attīstība mākslas
studiju procesā”
“Vācu valodas kompetences veidošanās
studiju procesā”, promocijas darba vadītāja

prof., Dr. habil.
paed., I.Ţogla

2008.gads

2009.gads

2.

Lolita Jonāne

3.

Māris Čačka

4.

Jeļena Ķipure

5.

Aina Strode

“Studentu patstāvīgā profesionālā darbība
pedagoģiskajā praksē”

Dr. habil.phys.,
emeritētais profesors
E.Šilters
prof., Dr.paed.
A.Šļahova
prof., Dr. philol.,
I.Kangro, zin.
konsult. prof.,
Dr. habil. paed.,
J.Pokulis
prof., Dr.paed.
A.Šļahova

6.

Ţenija
Bērziņa

“Mentorings sadarbības kultūras veicināšanai
iekļaujošā skolā”

prof., Dr.paed.
I.Salīte

2010.gads

7.

Inta
Ostrovska
Daiga Zaķe

prof., Dr.habil.paed.,
Dr.habil.psych.
A.Vorobjovs
prof., Dr. habil.
paed., I.Ţogla

2011.gads

8.

9.

Alnis Stakle

„Latvijas iedzīvotāju izglītība sociālās
audzināšanas kontekstā”, promocijas darba
vadītājs
„Multikulturāla pedagoģiska procesa
īpatnības čigānu (romu) skolēnu iekļaušanai
vispārējā izglītībā”
„Mediju kompetence ilgtspējīgā skolotāju
izglītībā”
„Komunikatīvā pieeja pirmsskolas vecuma
bērnu ar īpašām vajadzībām iekļaušanai
vispārizglītojošā mācību iestādē”
„Humanā pieeja sporta izglītības saturā un
karatēdo mācību procesa organizācijā”

prof., Dr.paed.
Aleksandra Šļahova
prof., Dr.paed.
E.Krastiņa

2011.gads

10. Sandra
Kraukle

11.

Sergejs
Čapulis

12.
Jurijs Spigins

13.

Sandra
Zariņa

14. Olga
Arhipova

„Improvizācijas pamatu apguve topošo
mūzikas skolotāju stuidju procesā”

prof., Dr.habil.paed.,
Dr.habil.psych.
A.Vorobjovs
prof.,
Dr.paed.J.Davidova

„Konstruktīva mācību vide lasītprasmes
attīstībai pirmsskolā”

asoc.prof., PhD
I.Belousa

„Izglītības iestāţu profesionalās pilnveides
variatīvo moduļu sistēma”

prof., Dr.psych.
I.Kokina

2009.gads
2009.gads

2010.gads

2011.gads

Promocijas darba
aizstāvēšana plānota
2011.gada beigās
Promocijas darba
aizstāvēšana plānota
2012.gada pavasarī
Promocijas darba
aizstāvēšana plānota
2012.gada pavasarī
Promocijas darba
aizstāvēšana plānota
2012.gada pavasarī
Promocijas darba
aizstāvēšana plānota
130

„Audzēkņu intergratīvā sadarbība
profesionālajā vidusskolā”

prof., Dr.psych.
I.Kokina

16. Olga Grišāne

Zinātnisko pētniecību veicinoša izglītības vide
vidusskolā

prof., Dr.paed.
I.Salīte

17. Vija Guseva

Diferencētu mācību modelis iekļaujošās
pieejas īstenošanai pamatizglītības pirmajā
posmā

asoc.prof., PhD
I.Belousa

15.

Nataļja van
Gejeka

2012.gada pavasarī
Promocijas darba
aizstāvēšana plānota
2012.gada pavasarī
Promocijas darba
aizstāvēšana plānota
2011.gada beigās
Promocijas darba
aizstāvēšana plānota
2011.gada beigās

Sīkāku informāciju skat. http://du.lv/lv/zinatne/promocija
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