5. pielikums

Profesionālo studiju programma
„Mājturības skolotājs”
Akadēmiskā personāla atjaunošanas, apmācības un attīstības plāns
2002./2003. studiju gads
1. Akadēmiskā personāla atjaunošana (Studijas doktorantūrā u.t.t.).
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2. Akadēmiskā personāla apmācība (Kvalifikācijas celšana Latvijas un
ārvalstu augstskolās vai zinātniskās pētniecības iestādēs: kursi, semināri,
ERASMUS programma, darbs pētnieciskajās laboratorijās utt.).
• Kvalifikācijas celšana notika caur doktorantūru pedagoģijas nozarē
skolas pedagoģijā (I.Timinska, S.Saulīte).
• Ņemot vērā studiju programmas specifiku, darbība ERSAMUS un
citās apmaiņas programmās nenotika.
• Mājturības studiju programmu pilnveides īstenošanai notika
sadarbība ar LLU Izglītības un Mājsaimniecības institūtu, LPA
Vizuālās mākslas un darbmācības katedru.

3. Akadēmiskā personāla attīstība (granti, publikācijas, semināri,
konferences utt.).
Nr.
p.k.

Pētnieciskās tēmas
(projekta) nosaukums

Vadītājs un
izpildītāji

1.

Vispārīgās didaktikas un
priekšmetu metodiku
integrācijas
likumsakarības

2.

Latgales etnogrāfija

prof. J.Pokulis
izpildītāji:
I.Timinska,
H.Pokule,
S.Saulīte
Z.Barševska

3.

Dabas parka
“Daugavas loki” dabas
objekti mācīšanas
metodikā dabaszinībās

A.Ivanova

Finansēša-nas
avots un
apjoms
-

-

Pētījuma
uzdevumi

Pētījuma
rezultāti

Pilnveidot
mājturības
mācīšanas saturu skolā un
augstskolā

Publikācijas
starptautiskajās zin.
konferencēs
Publikācijas
zin. konferencēs
Noteikti
pētījuma
virzieni.
Publikāci-ja.

Publikācijas vietējos un starptautiskajos izdevumos (bibliogrāfiskas
ziņas)
1. J.Pokulis, I.Timinska, H.Pokule. Vispārīgās didaktikas un
priekšmetu metodiku saiknes īstenošana mācību procesā.// Lauku
vide. Izglītība. Personība. LLU Jelgava,2003 – 0,3 iesp.l.
2. S.Mosāne. Развитие творческого мышления школьников.
Материалы
II
Международной
научно-практической
конференции. The World of arts and children: problems of art
pedagogics. – Изд-во ВГХ им. П.М. Машерова, 2001.- 19.-20
стр.
3. S.Mosāne. Papīra plastikas izmantošanas iespējas mājturības
mācību procesā skolā. // Daugavpils Pedagoģiskās universitātes 9.
ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums.– Daugavpils:
Saule, 2001. – 102. lpp.
4. S.Mosāne.
Cooperative learning at school. ATEE Spring
University conference. Realising educational Problems. –
Klaipedos universitetas, 2001. – 416 p.
5. S.Mosāne. Development of Teaching Methodology of some
Subjects in Latvia. // Research papers of The fifth international
scientific conference. current issues of cultural and spiritual
development. – Kauņas lauksaimniecības akadēmija, 2001. – 354.
– 355. p.
6. S.Mosāne Kreatīvās metodes izmantošanas iespējas skolas
mājturības kursā. // Personība. Laiks. Komunikācija. Starptautiski

zinātniski praktiskās konferences materiāli. – Rēzekne: Rēzeknes
augstskola, 2001. – 87.-88. lpp.
7. S.Mosāne Kooperatīvā mācīšanās kā viena no komunikatīvo
prasmju attīstīšanas stratēģijām. // Jelgava.
8. S.Mosāne Darba vides nodrošinājums mācību / studiju procesā.//
Liepājas Pedagoģijas akadēmijas un Melardalenas augstskolas 4.
starptautiski zinātniskā konference.

