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PEDAGOĢIJA – KAS TĀ TĀDA?!...

 Zinātne par mācīšanu un mācīšanos

 Zinātne par audzināšanu un pašaudzināšanu

 Mācību un audzināšanas procesa prakse



PEDAGOĢIJA – KĀPĒC TĀ MAN?!...

 Meistaram jāmāca un jāaudzina mācekli

 par aroda lietpratēju,

 par aroda entuziastu.

 Meistaram jāmāca un jāaudzina klientu

 par meistara darba produkta lietotāju,

 par unikālā produkta novērtētāju.



PEDAGOĢIJA – VAI TIKAI VIENA UN 
UNIVERSĀLA?!...

Pedagoģija

Skolas 
pedagoģija

Augstskolas 
pedagoģija

Arodpedagoģija

Pirmsskolas 
pedagoģija



PEDAGOĢIJAS MĒRĶIS – LAIMĪGS CILVĒKS!!!

Pedagoģiskās domas attīstība:

 Antīkā pasaule – laimīgs ir zinošs cilvēks

 Viduslaiki – laimīgs ir tikumīgs cilvēks

 Apgaismes laikmets – laimīgs ir protošs 

cilvēks

 Šodien – laimīgs ir zinošs, protošs un tikumīgs 

cilvēks



IZGLĪTĪBA – SLIKTA VAI LABA?

Izglītība ir process, kura rezultātā cilvēks apgūst 

un iegūst tās

zināšanas,

prasmes, iemaņas un

attieksmes,

kuras viņam individuāli ir nepieciešamas, lai

spētu atrisināt savas dzīves problēmas,

nepārkāpjot sabiedrības definētās normas.



PEDAGOĢISKAIS PROCESS

Pedagoģiskais 
process

Mācību process
(didaktika)

Audzināšanas 
process

(audzināšanas 
teorija)



MĀCĪBU PROCESS

Mācību 
process

Mācīšana Mācīšanās



MĀCĪBU PROCESS

 Mērķtiecīgi organizētas mācīšanas un 

mācīšanās tieša norise;

 Ciešā pedagoga un kursanta mijiedarbībā tiek 

apgūta jauna informācija;

 Papildinot zināšanas, tiek attīstītas jaunas 

prasmes un iemaņas.



MĀCĪBU PROCESA STRUKTŪRA

Mācību mērķis

(vadošais komponents)

Mācību saturs

Mācību metodes, organizācijas formas

un līdzekļi

Sasniegtie mācību rezultāti un to analīze



MĀCĪŠANĀS
Izziņas darbība = mācību vielas uztveršana (veidojas priekšstati)

Mācību vielas izpratne, apjēgšana (veidojas jēdzieni, atklājas lietu 
un parādību būtība un to savstarpējās likumsakarības)

Zināšanu iegaumēšana

Zināšanu izmantošana praksē

Iegaumēšana bez izpratnes – faktu noliktava

Izpratne bez iegaumēšanas – tukša spriedelēšana



MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS

 Mācīt nozīmē dot tās 

zināšanas, ko ietver 

noteikti mācību 

priekšmeti. Studentam 

tiek stāstītas teorijas, 

uzdevumu risināšanas 

metodes.

 Mācīšanās nozīmē iegūt 

zināšanas no reālu 

problēmu risināšanas, 

radoši pārstrādājot 

informāciju.



MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS

Mācīt-nozīmē koncentrēt 

uzmanību uz mācību 

procesa ieejas 

lielumiem, tas ir, tam, 

ko pedagogs sniedz

kursantiem.

Mācīties – nozīmē uzmanības 

koncentrēšanu uz to, ko 

iegūst kursants un cik 

iegūtais ir noderīgs viņam.



 Mācīšanas procesā 

atspoguļojas pedagoga

skatījums uz parādībām 

vai procesiem

 Mācīšanās procesā 

veidojas kursantu 

skatījums

MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS



ŠODIENĪGA MĀCĪBU PROCESA IZPRATNE



MĀCĪŠANĀS INDIVIDUĀLIE STILI

 Aktīvisti – “vienreiz visu var pamēģināt”, vispirms 
rīkojas, tad domā, jauna pieredze rada prieku.

 Domātāji – pamatīgi pārdomā pirms pieņem lēmumu, 
ir piesardzīgi, vāc datus gan no pirmavota, gan no 
citiem cilvēkiem.

 Teorētiķi – pārdomā problēmas loģiskā veidā, soli pa 
solim, visu cenšas sakārtot racionālās shēmās, 
izvairās no subjektīvisma.

 Pragmatiķi – izmēģina idejas, teorijas, pieņēmumus, 
lai redzētu, vai tie darbojas praksē, ja zināšanas, 
prasmes un iemaņas darbojas , tad tās tiek 
akceptētas.

* Ar anketas palīdzību nosakiet savu mācīšanās stilu!



MĀCĪBU PRINCIPI:
•Mērķtiecīguma princips

•Zinātniskuma un saprotamības princips

•Sistemātiskuma un secīguma princips

•Mācību saistījums ar dzīvi, ar praksi

•Mācību uzskatāmības un teorētiskās domāšanas 

attīstības princips

•Pozitīva mācību emocionālā fona princips

•Ievirze pašizglītībā

•Dažādu mācību formu saskaņošanas princips 

atkarībā no mācību uzdevumiem, satura un metodēm 

•Mācību rezultātu noturīguma princips



IZGLĪTOTĀJU KOMPETENCES RAKSTUROJUMS



AKADĒMISKĀS ZINĀŠANAS

Akadēmiskās 
zināšanas

Vispārīgās

Sociokulturālās
Profesionālās

pedagoģiskās

un

psiholoģijas

Arodspecifiskās

Mācībpriekšmeta

teorētiskās



PROFESIONĀLĀS PRASMES

Profesionālās prasmes

Arodspecifiskās

Aroda 

procesuālās

Tehnoloģiskās

Metodiskās

Metožu,

līdzekļu,

paņēmienu

izvēle

Mācību

Procesa

vadīšana



SOCIĀLĀS PRASMES

Sociālās prasmes

Komunikatīvās Organizatoriskās

verbālās neverbālās

Sadarbības

organizēšana

ar

kolēģiem

Sadarbības

organizēšana

ar

sociālajiem

partneriem



PROFESIONĀLĀS RĪCĪBSPĒJAS STRUKTŪRA

KVALITĀTES

Profesionālās/ Vispārpieņemtās/

Arodspecifiskās Visas profesijas 
aptverošās

Zināšanas/ spēja risināt                       spēja atbildība

Prasmes problēmas        saskaņoti

rīkoties

Ieradumi vērtības standarti/normas

Profesionālā kompetence Sociālā kompetence

Metožu kompetence

PROFESIONĀLĀ  RĪCĪBSPĒJA



METODES

 Metode ir izplānots un efektīvs veids, kādā 

sadarbojas meistars un māceklis, lai sasniegtu 

mērķus



METOŽU KLASIFIKĀCIJA

 Ilustratīvi 

skaidrojošās



METOŽU KLASIFIKĀCIJA

 Reproduktīvās



METOŽU KLASIFIKĀCIJA

Problēmiskais izklāsts



HEIRISTISKĀ  METODE

 Vēro, salīdzini, secini!



METOŽU KLASIFIKĀCIJA

 Pētnieciskās 

metodes



 Uzmanības pārnešana no pareizu atbilžu 

meklēšanas uz prasmi risināt problēmas, jo 

reālajā dzīvē ļoti bieži  nav pareizas un 

nepareizas atbildes. 

 Cilvēks iegūst to rezultātu, ko viņš var sasniegt, 

pielietojot noteiktus problēmu risināšanas 

veidus.



IZGLĪTĪBAS MĒRĶIEM ATBILSTOŠĀS 

MĀCĪBU METODES

Neatkarīgi uzdevumi

Izpētes projekti

Stažēšanās uzņēmumos

Grupu darbs

Integrācija

Vingrinājumi un uzdevumi

Problēmu risināšana

Jautājumi un jaunas problēmas

Diskusijas

Datorsimulācija

Pielietošana

Grupas diskusija

Vadīta pašatklāsme

Demonstrēšana
Sapratne

Klasiskā lekcija

Grāmatu lasīšana

Video skatīšanās
Zināšanas

Mācību metodeIzglītības mērķis



PEDAGOĢISKĀ PROCESA ORGANIZĀCIJAS FORMAS

1. MĀCĪBDARBĪBAS FORMAS

Teorētiskā apmācība

 Stunda

 Seminārs

 Konsultācija

 Laboratorijas nodarbība

 Papildus nodarbība

 Ieskaite

 Eksāmens

Praktiskā apmācība

 Arodapmācības stunda

 Arodapmācības prakse

 Kvalifikācijas eksāmens



PEDAGOĢISKĀ PROCESA ORGANIZĀCIJAS FORMAS

2. ĀRPUSSTUNDU DARBĪBAS FORMAS

Pēc specializācijas profila

 Fakultatīvi

 Profesionālie pulciņi

 Izgudrotāju pulciņi

 Zinātniski tehniskie pulciņi

 Apvienības

Pēc interesēm

 Priekšmetu pulciņi

 Tehniskās jaunrades pulciņi

 Lietišķi radošās darbības 
pulciņi

 Interešu klubi

 Mākslinieciskās pašdarbības 
pulciņi

 Sporta sekcijas



PEDAGOĢISKĀ PROCESA ORGANIZĀCIJAS FORMAS

3. PAŠIZGLĪTĪBAS FORMAS

 Darbošanās atbilstoši interesēm

 Patstāvīga zinātņu un mākslu apguve

 Patstāvīga radoša darbība

 Apkārtnes un dzīves vērojums



MĀCĪBU LĪDZEKĻI

 Materiālie objekti  Mācību iekārtas, instrumenti

 Mācību ražošanas iekārtas

 Demonstrācijas iekārtas

 Mācību tehniskie līdzekļi



MĀCĪBU LĪDZEKĻI

 Zīmju sistēmas  Mācību grāmatas un mācību 

metodiskie līdzekļi

 Didaktiskais materiāls

 Uzdevumu kartītes

 Instrukciju kartes

 Atbalsta konspekti

 Darba burtnīcas



MĀCĪBU LĪDZEKĻI

 Darbības loģikas regulatori  Teorētiskais līmenis

1. Principi

2. Noteikumi

3. Metodes

4. Mācību metodika

 Empīriskais līmenis

1. Darbības 

2. Operācijas

3. Mācību darbības paņēmieni



Vērtēšana



MĀCĪBU REZULTĀTU KONTROLES FUNKCIJAS

 Informatīvā – informācija par virzību

 Izglītojošā  – vērtēšanas procesā nostiprina 

zināšanas un prasmes

 Audzinošā – radina studentu sistemātiski 

strādāt, veicina atbildību

 Regulējošā – vērtēšanas rezultātā tiek izdarītas 

korekcijas studiju procesā



IZZIŅAS DARBĪBAS REZULTĀTU VĒRTĒŠANAS 

FUNKCIJAS

 Informatīvā - students gūst informāciju par 

savu mācību apguves līmeni un mācību darba 

kvalitāti

 Audzinošā – pozitīvi mācību sasniegumi, 

acīmredzama virzība paaugstina pašapziņu

 Stimulējošā – objektīvs vērtējums motivē 

turpmākai darbībai



B.BLŪMA TAKSONOMIJA MĀCĪBU 

SASNIEGUMU NOVĒRTĒŠANĀ

Zināšanas atcerēties, pazīt, definēt ...

Izpratne pārveidot, izskaidrot, atklāt sakarības

Lietošana vispārināt, organizēt, ...

Analīze salīdzināt, pretstatīt, sagrupēt, klasificēt ...

Sintēze izveidot, konstruēt, formulēt ...

Izvērtēšana spriest, argumentēt, secināt ...



NODARBĪBAS PLĀNOŠANA
 Temats

 Mērķi:

 Izglītojošais

 Attīstošais

 Socializējošais

 Apgūstamās zināšanas, prasmes un iemaņas.

 Nodarbības gaita

Posms laiks saturs metodes

Ievads 4 min. Tēmas aktualitāte, lietderība, vieta 

starp citām zināšanām, prasmēm

Izklāsts

Jaunā viela 25 

min.

Nodarbības plānošanas didaktiskie 

nosacījumi

Lekcija

Demonstrējums

Nostiprināšana 11 

min.

Grupās pa 4 izveidot nodarbības 

plānu

Grupu darbs

Diskusija

Izvērtējums 20 

min.

Prezentācijas Demonstrējums

Noslēgums 5 min. Nodarbībā padarītā kopsavilkums, 

patstāvīgie uzdevumi, nākošās 

nodarbības tēma

Izklāsts



MĀCĪBU DARBĪBAS VADĪŠANA

Nodarbību organizācijā ir jāievēro šādi nosacījumi:

 uzsākot nodarbību, pasniedzējam ir precīzi jāpasaka, kādi 
jautājumi tiks izklāstīti un kāda kontroles forma tiks 
īstenota;

 pasniedzējs iepazīstina, kā tiks strukturēta nodarbība 
(sākumā izklāsts, tad praktiski vingrinājumi ar uzdevumiem 
utt.);

 izklāstot tematu, jānorāda, kuras zināšanas un teorētiskās 
prasmes tiks papildinātas praktiskajās nodarbībās, 
tādejādi aktualizējot teorētisko zināšanu praktisko 
nozīmīgumu;

 pasniedzējs nodarbības beigās iepazīstina ar patstāvīgā 
darba uzdevumu un izdara kopsavilkumu par nodarbībā 
izskatītajiem jautājumiem;

 nobeigumā jāpasaka, kas tiks apskatīts nākošajā 
nodarbībā, tādejādi veidojot pāreju uz jauno vielu.



SPĒJU VEIDI

 Lingvistiskais

 Loģiski matemātiskais

 Telpiskais

 Ķermeņa-kinētiskais

 Muzikālais

 Interpersonālais

 Intrapersonālais



PIEAUGUŠO MĀCĪBU PROCESA PAMATIEZĪMES

 Apmācības rezultāts ir optimāls tad, ja pasniedzējs ir 
speciāli sagatavots darbam ar pieaugušajiem un 
pārzina:

 Pieaugušo izziņas procesu atšķirības;

 Pieaugušo cilvēku iepriekšējo mācību pieredzi;

 Mācību motīvus;

 Pieaugušo cilvēku mācību formas un metodes;

 Pieaugušo cilvēku kontroles un paškontroles metodiku.

 Pieaugušo mācību process ir veiksmīgs, ja paši 
apmācāmie iesaistās mācību procesa plānošanā un 
norises strukturēšanā, kā arī pieeju veidošanā;

 Apmācības process ir daudz veiksmīgāks, ja tiek 
respektēta un izmantota apmācāmo personiskā 
pieredze;

 Pieaugušo mācību veiksmīgs rezultāts ir atkarīgs no 
mācāmo motivācijas



MOTIVĀCIJA

 Vēlme pilnīgāk apgūt teorētiskās zināšanas un 

nepieciešamās prasmes, lai tās varētu izmantot savu 

individuālo profesionālo vai interešu īstenošanas mērķu 

sasniegšanai;

 vēlme iegūt kursu vai izglītības programmas apguvi 

apliecinošu dokumentu, bez pietiekamas zināšanu 

apguves un izkoptām profesionālajām prasmēm un 

iemaņām;

 vēlme iegūt izglītības apguves apliecinošu dokumentu, lai 

nodrošinātu veiksmīgu konkurenci, sevi piedāvājot darba 

tirgū;

 darba vieta liek pretendentam iegūt konkrēto kvalifikāciju, 

lai varētu viņu daudzpusīgāk izmantot profesionālo 

pienākumu izpildei;

 ģimenes locekļi deleģē apmācāmo iegūt jaunas zināšanas 

un prasmes, lai uzlabotu ģimenes sociālo statusu vai 

funkcionālo kvalitāti



KURSANTU TIPI

 centīgie kursanti, kuri vēlas perfekti apgūt
nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas, 
aktīvi iesaistoties un līdzdarbojoties mācību procesa
gan teorētiskajās nodarbībās, gan praktiskajos
treniņos. 

 negatīvisti ir tie apmācāmie, kuri nekad un ne ar ko
nav apmierināti, kuri skeptiski izturas pret jebkurām
prasībām. Viņiem šķiet, ka apgūstamie profesionālās
darbības sfēras teorētiskie nosacījumi bieži vien ir
neloģiski un cilvēka profesionālās rīcības brīvību
ierobežojoši, šo nosacījumu ievērošana tikai kavē
radošas pieejas veidošanu un attīstīšanu
apgūstamajā darbības sfērā. 



KURSANTU TIPI (2)

 impulsīvie apmācāmie ir tādi cilvēki, kuru galvenā rakstura 
izpausme ir biežās garastāvokļa maiņas, kā arī spontāna un 
neprognozējama darbība. Mācību procesā viņi parasti ir 
emocionāli un aktīvi. Cenšas apgūt visu jauno un interesanto, 
kas viņiem nesagādā īpašas apguves grūtībās. Praktiskajās 
nodarbībās viņi precīzi izpilda noteiktos uzdevumus līdz brīdim, 
kad jāpārvar kāda ekstremālāka situācija. 

 optimistiskais tips apmācību procesā izglītības iestādē attiecības 
ar pasniedzējiem veido pozitīvas, viņiem galvenais ir saglabāt 
labas attiecības ar grupas locekļiem un apmācību personālu. 
Mācību saturs viņiem nesagādā grūtības, jo viņi uzskata, ka viss 
apgūstamais ir vajadzīgs veiksmīgai savas tālākās pašizpausmes 
īstenošanai. Viņi cenšas teorijā  un praksē saredzēt un sajust 
racionālus elementus, kas viņuprāt, vislabāk palīdz veiksmīgi un 
droši justies, patstāvīgi izpildot konkrētus profesionālās darbības 
uzdevumus . 



KURSANTU TIPI (3)

 riskējošie apmācāmie ir specifiska rakstura tipi, kuru būtiskākā 

iezīme ir sevi apliecināt riskantās situācijās. Saskarsmi ar 

pasniedzējiem viņi cenšas veidot racionālu, taču vienmēr mēģina 

dominēt sarunā ar savām idejām, iepriekšējiem piedzīvojumiem, 

kas var tikt arī pārspīlēti. Mācību personālam ir objektīvi jāvērtē 

šo cilvēku izteikumi un jācenšas paaugstināt viņu paškritikas un 

pašapziņas robežas. 

 nepārliecinātie apmācāmie ir tie, kuru rakstura dominante ir 

nespēja objektīvi novērtēt savas spējas, prasmes un zināšanas. 

Viņu pašvērtējums ir pazemināts jebkurā jomā. Šie cilvēki parasti 

gan darbā, gan mācībās ir vienpatņi, skaļi nepauž savu viedokli, 

baidīdamies izskatīties mazāk zinoši vai  varoši. Apmācības 

procesā teorētisko priekšmetu pasniedzējiem ir jāvelta īpaša 

uzmanība šo cilvēku mācību rezultātu analīzei un izvērtēšanai, 

akcentējot šo cilvēku panākumus un iedrošinot viņus turpināt 

apguves procesu. 



PEDAGOĢISKĀS DARBĪBAS VIRZĪBA

 Organizētība

 Orientācija uz mācāmo disciplīnu

 Saskarsme

 Atzinības motivācija

 Inteliģence

* Ar anketas palīdzību nosakiet savas pedagoģiskās darbības virzību!



MĀCĪBU SASNIEGUMU IZZINĀŠANA UN VĒRTĒŠANA

Jāatceras!

•Pieaugušais cilvēks ļoti personiski uztver vērtējumu, 

tādēļ pasniedzējam jāatgādina, ka tiek vērtēts kursanta 

darbības produkts;

•Pieaugušo apmācībā vērtē to, ko cilvēks ir apguvis, 

nevis otrādi;

•Pirms vērtēšanas ir jāpaskaidro, kas konkrēti tiks 

ņemts vērā (ko vērtēs);

•Individuālo vērtējumu nepublicē grupā, taču sniedz 

katram kursantam atsevišķi;

•Par kļūdām grupā runā tad, ja tās ir vairākumam 

kursantu, taču nemin kļūdījušos vārdus.



AUDZINĀŠANA

◼ Mērķtiecīgs pieaugušo paaudzes 
ietekmes process  uz jaunāko paaudzi 

◼ Mērķtiecīga vecākās paaudzes 
zināšanu, pieredzes un attieksmju 
sistēmas informatīvā nodošana jaunās 
paaudzes pieredzes veidošanās 
iespēju paplašināšanai



SOCIALIZĀCIJAS PROCESS

Līmenis Komponenti

1. Sabiedrība Ekonomiskā, sociālā, politiskā, 
kulturālā struktūra

2. Institūcijas Uzņēmumi, masu saziņas līdzekļi, 
skola, universitāte, armija, 
baznīca

3.Aktivitātes un darbības Bērnu un vecāku attiecības, 
skolas mācību process, vienaudžu 
komunikācija, attiecības starp 
draugiem un radiem

4. Subjekts Pieredzes modeļi, attieksmes, 
zināšanas, emocionālās 
struktūras, kognitīvās spējas



CILVĒKA ATTĪSTĪBAS LIKUMSAKARĪBAS, TO 

IEVĒROŠANA AUDZINĀŠANAS PROCESĀ

Sociālās pamatvajadzības

 Būt akceptētam un gribētam

 Lai vecāki bērnu ievērotu

 Identifikācijas vajadzība

 Vajadzība būt iekļautam konfliktbrīvā aizsargājošā 
kopienā

 Prasības pēc adekvātas mācības

 Akceptētam un iesaistītam vienaudžu sabiedrībā

 Vajadzība iesaistīties pieaugušo ikdienišķajā sadzīvē 
atbilstoši saviem spēkiem



CILVĒKA ATTĪSTĪBAS LIKUMSAKARĪBAS, TO 

IEVĒROŠANA AUDZINĀŠANAS PROCESĀ

Kategoriālās kvalitātes

 Uzticība – pirmatnējā neuzticība

 Autonomija – kauns šaubas

 Iniciatīva – vainas sajūta

 Panākumi – mazvērtības izjūta

 Identitāte – lomu difūzija

 Intimitāte – izolācija

 Radošums, produktivitāte – stagnācija

 “es” integritāte - bezcerīgums



PAAUDŽU KONFLIKTU CĒLOŅI

 Nav viennozīmīgi nosakāma bērna pāreja pieaugušā statusā

 Audzināmajiem nav viennozīmīgi saprotama pieaugušo 
paaudzes uzvedība un rīcība

 Ģimenes struktūras (vērtību) izmaiņas notiek daudz lēnāk 
nekā sabiedrībā

 Jaunās paaudzes lomu konflikts integrācijas procesā 
sabiedrībā

 Pielāgošanās un piespiestās uzvedības disharmonija ar 
jaunā cilvēka personisko identitāti

 Jaunā paaudze nav vienots sociāls strukturējums

 Sociālās vides pretrunīgums
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