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Mūsdienu paradigmas speciālajā
un sociālajā pedagoģijā
Kursa mērķis:
pilnveidot
doktorantu
kompetenci
par
mūsdienu paradigmām speciālajā un sociālajā
pedagoģijā, izpratni par to ietekmējošajiem
faktoriem un mijsakarībām.

Studiju rezultāti
Zināšanas un kompetentu izpratni par:
vēsturisko pieredzi un aktuālām tendencēm speciālajā un/vai sociālajā pedagoģijā un to
kontekstu Latvijā, Eiropā un pasaulē.
Kompetenci analizēt, sintezēt un izvērtēt:
pētījuma problēmas speciālajā un/vai sociālajā pedagoģijā dažādos izglītības līmeņos, to
savstarpējo saistību.
Kompetenci zināšanas pielietot:
balstoties uz teorijas un prakses analīzi, patstāvīgi formulējot, kritiski izvērtējot identificētās
problēmas speciālajā un/vai sociālajā pedagoģijā un piedāvājot inovatīvus risinājumus;
īstenojot starpdisciplinārus teorijā un praksē balstītus risinājumus savā izglītības institūcijā,
izglītības nozarē un sabiedrībā.
Komunikatīvo kompetenci:
pieņemt zinātniski pamatotus lēmumus pētījuma speciālajā un/vai sociālajā pedagoģijā
virzībai un secinājumu veikšanai, argumentēti aizstāvot savu viedokli;
mutiski un rakstiski komunicēt par pētāmo izglītības jomu, jaunām atziņām un sava
pētījuma rezultātiem ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā

Studiju kursa kalendārais plāns
1. Mūsdienu paradigmas speciālajā pedagoģijā
izpratne
2. Mūsdienu paradigmas sociālajā pedagoģijā
izpratne
3. Izglītības paradigmu speciālajā pedagoģijā
ietekmējošie faktori
4. Izglītības paradigmu sociālajā pedagoģijā
ietekmējošie faktori
5. Izglītības paradigmas realizēšana pedagoģiskā
procesa mērķos un sasniegumu kritērijos speciālajā
pedagoģijā
6. Izglītības paradigmas realizēšana pedagoģiskā
procesa mērķos un sasniegumu kritērijos sociālajā
pedagoģijā
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Prasības kredītpunktu iegūšanai
Starppārbaudījumi:
• Starppārbaudījuma veids – Kontakta/Skype seminārs - doktorantu prezentācijas
par mūsdienu paradigmas definīciju speciālajā pedagoģija un/vai sociālajā
pedagoģijā attiecībā uz izglītības mērķiem un ar tiem saistītajiem izglītības
elementiem. Stereotipu un citu šķēršļu pārvarēšana mūsdienu paradigmas
ieviešanā.
• Starppārbaudījuma veids – Kontakta/Skype seminārs - doktorantu prezentācijas
par ārējo un iekšējo faktoru reālo ietekmi uz speciālo un/vai sociālo pedagoģiju, tās
pilnveidi. Situācijas analīze kā izpētes metode.
• Starppārbaudījuma veids – Kontakta/Skype seminārs - doktorantu prezentācijas secinājumi par pārmaiņu būtību un inovatīviem risinājumiem.
Noslēguma pārbaudījuma veids – ieskaite
Studenti patstāvīgā darba ietvaros: analizē atbilstošo literatūru saistībā ar savu
pētījumu, gatavojas diskusijām semināros, nepieciešamos materiālus ievieto platformā

Modeļi efektīvai intervencei
speciālajā pedagoģijā
Kursa mērķis:
piedāvāt doktorantiem iespēju pilnveidot pētniecisko un
akadēmisko kompetenci efektīvas intervences modeļu
izvēlei un radošai veidošanai speciālajā pedagoģijā, spēju
kritiski izvērtēt to atbilstību konkrētajam vajadzībām un
kultūrvidei.

Studiju rezultāti
Zināšanas un kompetentu izpratni par:
1. modeļu daudzveidību efektīvai intervencei speciālajā pedagoģijā, kas pamatota
zinātniskās teorijās;
2. attīstības un korekcijas likumību raksturojumu konkrētā modelī; mācību/studiju
procesa komponentu saturu un īpašībām, to funkcijām un vienotību atbilstoši pētījuma
jautājumiem.
Kompetenci analizēt, sintezēt un izvērtēt:
3. modeļu efektīvai intervencei speciālajā pedagoģijā atbilstību pētāmajai problēmai,
piedāvājot teorijās balstītas inovācijas to pilnveidei;
Kompetenci zināšanas izmantot:
4. patstāvīgi izvirzot un formulējot pētījuma ideju un kritiski analizējot speciālās
pedagoģijas problēmas atbilstoši pētījuma jautājumam un izvēlētajam intervences
modelim;
5. piedāvājot inovācijas intervences modeļu pilnveidei un teorētiski pamatotus kritērijus
tās efektivitātes novērtējumam
Komunikatīvo kompetenci:
6. gan mutvārdos, gan rakstiski komunicēt par savu zinātniskās darbības jomu specialajā
pedagoģijā ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā, sekmējot inovāciju
ieviešanu speciālās izglītības praksē.

Studiju kursa kalendārais plāns
1.
Speciālās pedagoģijas teorijas Latvijā, ES
un pasaulē. Speciālās pedagoģijas izpētes
specifika.
2.
Pedagoģiskās intervences būtība un
modeļi daudzveidības vidē
3.
Holistiska politika visu izglītojamo
atbalstam un uzlabota sadarbība starp
speciālistiem teorijā un praksē
4.
Speciālās pedagoģijas analīze, pedagoga
kompetences pašnovērtēšana un novērtēšana
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Prasības kredītpunktu iegūšanai
Starppārbaudījumi:
•1.
Starppārbaudījuma veids – Kontakta/Skype seminārs - diskusijas pētnieka
kompetences pilnveidošanai specifiskajā speciālās pedagoģijas jomā, saistot ar savu
pētījumu, speciālās pedagoģijas un intervences teorijas un intervences izpēte: izpētes
priekšmeta un objekta būtība, subjektīvā un objektīvā, iekšējā un ārējā vienotība
intervences procesa pētījumā speciālajā pedagoģijā, zinātniskās metodes/kategoriju
vienotība un loģika izpētē.
•2.
Starppārbaudījuma veids – Kontakta/Skype seminārs - teorija praksei:
speciālā pedagoga prakse dažādās pieejās, pedagoģiskās transformācijas.
•3.
Starppārbaudījuma veids – Kontakta/Skype seminārs - resursu
koncentrēšana un aktivēšana intervencei speciālajā pedagoģijā, intervences teorijas un
prakses aktuālās problēmas, to izpēte un risināšanas pieredzes analīze, intervences
transformējošais potenciāls.
4.Noslēguma pārbaudījuma veids – ieskaite
Studenti patstāvīgā darba ietvaros: ieteiktās un izraudzītās literatūras apzināšana un
publicēto atziņu analīze pedagoģiskās intervences, transformācijas un kompetences
apguves kontekstā un saistībā ar savu pētījumu, gatavojas diskusijām semināros,
nepieciešamos materiālus ievieto platformā

Modeļi efektīvai intervencei
sociālajā pedagoģijā
Kursa mērķis:
izprotot modeļu efektīvai intervencei saturiskās komponentes,
veikt to salīdzinošo analīzi Latvijas, Eiropas un pasaules kontekstā,
piedāvāt doktorantiem iespēju pilnveidot moduļa profilam
atbilstošo pētniecisko un akadēmisko kompetenci patstāvīgas un
inovatīvas pētnieciskās darbības veikšanai un akadēmiski
profesionālās domāšanas attīstībai

Studiju rezultāti
• Zināšanas un kompetentu izpratni par:
1. modeļiem efektīvai intervencei, par pieejām to klasifikācijā sociālajā pedagoģijā;
2. promocijas pētījumam atbilstošā intervences modeļa teorijām, prakses līmeni un
metodēm, atbilstoši pētījumam noteiktajām zinātniskajām kategorijām;
• Kompetenci analizēt, sintezēt un izvērtēt:
3. modeļu atbilstību konkrēto sociālo problēmu risināšanai;

• Kompetenci zināšanas pielietot:
4. izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, veikt pētniecisku darbību, radot jaunas zināšanas
par efektīvu intervenci;
5. veikt izvēlētajam pētījumam atbilstošu sociālu problēmu risināšanu, modeļu analīzi un
ieviešanas izvērtēšanu, atbilstoši noteiktajiem kritērijiem un rādītājiem;
• Komunikatīvo kompetenci:
6. diskutēt un risināt akadēmiskas un sociālas problēmas, izmantojot izpratni par modeļu
efektīvu pielietošanu intervencē atbilstoši mūsdienu labklājības un sociālajai politikai
valstī, Eiropas kopienā.

Studiju kursa kalendārais plāns
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Prasības kredītpunktu iegūšanai
Starppārbaudījumi:
• 1.
Starppārbaudījuma veids – Kontakta/Skype seminārs - teorija praksei
doktoranta kritiska teorētisko un metodisko zināšanu konstruēšana, diskusijas
pētnieka kompetences pilnveidošanai/intervencei specifiskajā sociālās pedagoģijas
jomā, saistot ar savu pētījumu
• 2.
Starppārbaudījuma veids –Kontakta/Skype seminārs - teorija praksei:
doktorants diskusijās prezentē kritiskas teorētisko un metodisko zināšanu
konstruēšanas kompetenci, pamatojot modeļu izvēli un mērķtiecīgu modificēšanu.
• 3.
Starppārbaudījuma veids – Kontakta/Skype seminārs - teorija praksei;
doktoranta kritiska teorētisko un metodisko zināšanu konstruēšana (Ieteicama sava
pētījuma datu interpretēšana): doktoranta dalība diskusijās par darbības teorijas
likumību izpausmēm sociālpedagoģiskā darba intervences procesā; darba metožu
un izpētes metodikas izvēles pamatotību, indivīda vajadzību un vides iespēju
attiecībām sociālpedagoģiskā darba organizēšanā.
4.
Noslēguma pārbaudījuma veids – ieskaite
Studenti patstāvīgā darba ietvaros: analizē atbilstošo literatūru saistībā ar savu
pētījumu, gatavojas diskusijām semināros, aktīvi iesaistās foruma diskusijās,
nepieciešamos materiālus ievieto platformā (sīkāk skat. pie katras tēmas)

Atbalstošas tehnoloģijas
speciālajā izglītībā un sociālajā
darbā I
Kursa mērķis:
pilnveidot doktorantu pētniecisko un inovāciju kompetenci
izglītības zinātnēs, izstrādājot tehnoloģiska risinājuma
projektu vai sensorās integrācijas attīstības programmu, kas
balstās uz indivīda sensoro spēju novērtēšanas rezultātiem
skolas un/vai sociālās iestādes izglītības kvalitātes
veicināšanai.

Zināšanas

Studiju rezultāti

1.Izprot izglītības zinātņu attīstības aktuālās tendences un to kontekstu Latvijā, Eiropā un pasaulē;
2.Izprot izglītības zinātņu nozares pētnieka lomu sabiedrības attīstībā, izglītības problēmu risināšanā
salīdzinošās izglītības politikas un prakses kontekstā.
3.Izprot sociālo, izglītības un tehnoloģisko inovāciju aktualitāti izglītības teorijas un prakses problēmu
risināšanai.
Prasmes

4. Prot patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt pētījuma problēmas dažādos izglītības līmeņos.
5. Prot risināt izglītības zinātņu pētniecībā un praksē aktuālas problēmas, lai paplašinātu un dotu jaunu
izpratni esošajām zināšanām un piedāvātu pētniecībā balstītus risinājumus profesionālās prakses pilnveidei.
6. Prot piedāvāt inovatīvus risinājumus un perspektīvu skatījumu uz izglītības dažādu aspektu attīstību
nākotnē.
7. Prot rosināt un īstenot pētījumos balstītas pārmaiņas savā izglītības institūcijā, izglītības nozarē un
iespēju robežās sabiedrībā kopumā.
Kompetence

8. Veic izglītības zinātņu nozarē aktuālu, kompleksu pētniecības problēmu patstāvīgu, kritisku analīzi un
izvērtēšanu, dodot ieguldījumu izglītības zinātņu nozares zināšanu paplašināšanā un padziļināšanā;
9. Patstāvīgi, pamatoti izvirza inovatīvas pētījumu idejas, tās kritiski izvērtē un sintezē izglītības zinātnēs un
starpdisciplinārā kontekstā;
10. Patstāvīgi un atbildīgi plāno, strukturē un līdzdarbojas praktiskos projektos.
11. Patstāvīgi, atbildīgi un kritiski veic izglītības zinātnē nozīmīgus zinātniskos pētījumus, sekmē inovāciju
ieviešanu pedagoģiskajā praksē;
12. Zinātniskās un akadēmiskās darbības attīstības kontekstā atbildīgi veicina tehnoloģisko, sociālo un
kultūras attīstību zināšanu sabiedrībā.

Studiju kursa kalendārais plāns
Studiju kursā doktorants izstrādā sensorās integrācijas attīstības programmu, kas
balstās uz indivīda sensoro spēju novērtēšanas rezultātiem.
I seminārs (3. semestra pirmā puse).
1. Tehnoloģiskie risinājumi izglītībā. Sensorās integrācijas traucējumu teorētiskais
pamatojums un pamatnostādnes (L). Sensoro sistēmu kairinājumu (redze, dzirde, oža,
tauste, līdzsvars) fizioloģiskās iedarbības pamatprincipi (L).
2. Seminārs: Zinātnisko pētījumu par sensorās integrācijas traucējumiem izpēte,
apkopojums un kritiskā analīze (S).
3. Seminārs: Sensorās integrācijas pamatprincipi speciālajā izglītībā un sociālajā
rehabilitācijā (S).
4. Seminārs: Tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma izmantošana un citu resursu pielāgošana
skolas un/vai sociālās iestādes videi aktuāla produkta projekta vai sensorās integrācijas
attīstības programmas, kas balstās uz indivīda sensoro spēju novērtēšanas rezultātiem
izveidei (S).
II seminārs (3. semestra otrā puse).
1. Izglītības inovācijas un sociālās pārmaiņas. Sociālo inovāciju dimensijas. (L4)

Studiju kursa kalendārais plāns
Studiju kursā doktorants izstrādā sensorās integrācijas attīstības
programmu, kas balstās uz indivīda sensoro spēju novērtēšanas
rezultātiem.
II seminārs (3. semestra otrā puse).
1. Izglītības inovācijas un sociālās pārmaiņas. Sociālo inovāciju
dimensijas. (L4)
2.
Seminārs kopā ar sociālajiem partneriem: tehnoloģiskie risinājumi
skolā un/vai sociālā iestādē. (S4)
3. Seminārs
kopā ar sociālajiem partneriem: Izglītības praksei
nozīmīga tehnoloģiska risinājuma idejas identificēšanai.(S4)
4. Seminārs
kopā ar sociālajiem partneriem: Izglītības praksei
nozīmīga tehnoloģiska risinājuma projekta apraksta vai sensorās
integrācijas attīstības programmas, kas balstās uz indivīda sensoro
spēju novērtēšanas rezultātiem izveide (S4).

Prasības kredītpunktu iegūšanai
• Studentu vērtējumu veido:
1. Starppārbaudījumi :
1.1. Aktīva līdzdalība seminārnodarbībās
(30%);
• 1.2. Individuāls patstāvīgais darbs pie izglītības
praksei nozīmīga tehnoloģiska risinājuma
projekta izveides (40%);
• 2. Ieskaite: Izglītības praksei nozīmīga
tehnoloģiska risinājuma projekta apraksta
izveide (vērtējums ieskaitīts/
neieskaitīts.(30%).

Izziņa un attīstība:
daudzveidības raksturojums,
novērtēšanas metodes un
korekcijas modeļi
Kursa mērķis:
piedāvāt doktorantiem iespēju pilnveidot
speciālās un sociālās pedagoģijas profilam
atbilstošo pētniecisko un akadēmisko kompetenci
patstāvīgas un inovatīvas pētnieciskās darbības
veikšanai
un
akadēmiski
profesionālās
domāšanas attīstībai

Studiju rezultāti
Zināšanas un kompetentu izpratni par:
1. traucējumu ietekmi uz personības intelektuālo, sociālo un emocionālo attīstību, akcentējot
komplicētības paradigmu speciālās un sociālās pedagoģijas pētījumos;
2. teorētiskās un empīriskās pētniecības specifiku speciālās/sociālās pedagoģijas jomā, tostarp zinātnisko
disciplīnu dialoģisko attiecību daudzveidību, novērtēšanas un attīstības dinamikas specifiku;
3. sakarībām starp izglītības zinātņu teorētiskajiem aspektiem un to implikācijām speciālās/sociālās
pedagoģijas jomā, izglītības politikā, pedagoģiskajā praksē vietējā un starptautiskā kontekstā;
Kompetenci analizēt, sintezēt un izvērtēt:
4.identificēto aktuālo speciālās/sociālās pedagoģijas problēmu risinājuma iespējas Latvijā un pasaulē
izstrādāto korekcijas modeļu un novērtēšanas metožu kontekstā;
Kompetenci zināšanas izmantot:
5. nosakot galvenos indikatorus esošās situācijas novērtēšanai un piedāvājot iespējamos pētniecībā
balstītus risinājumus profesionālās prakses pilnveidei speciālās/sociālās pedagoģijas jomā un perspektīvu
skatījumu uz izglītības dažādu aspektu attīstību nākotnē.
6. patstāvīgi izvirzot inovatīvas pētījumu idejas, tās kritiski izvērtējot un sintezējot izglītības zinātnēs un
starpnozaru kontekstā un radot jaunas zināšanas speciālās/sociālās pedagoģijas jomā, kam seko teorijas
un prakses pilnveide un inovācija, nosakot virzību uz augstāku pakāpi, ko raksturo pētāmās
pazīmes/parādības līmeņa paaugstināšanās.
Komunikatīvo kompetenci:
7. sagatavot teorētiski pamatotā empīriskā pētījuma rezultātus speciālās/sociālās pedagoģijas jomā
prezentācijai starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un publicēšanai Latvijā un ārzemēs starptautiski
atzītos, tai skaitā, starptautiski citējamos izdevumos;
8. sadarboties ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā, gūstot starptautiskiem

Studiju kursa kalendārais plāns
Kognitīvās attīstības teoriju (Ž.-Ž. Piaže, Ļ.Vigotska, Dž.
Brunera...) un neiropedagoģijas pamatnostādnes attīstības
traucējumu izpētei, izpratībai un mazināšanai speciālās un
sociālās pedagoģijas jomā.
Komplicētības paradigma (complexity theory) atbalsta
pasākumu nodrošināšanai speciālās un sociālās pedagoģijas
pētījumos: izziņa (domāšana) mācīšanās, pētnieciskajā un
praktiskajā darbībā vienotībā ar socializāciju.
Efektīvāko attīstības korekcijas modeļu apzināšana to
kultūrkontekstā: analīze, novērtēšana, modificēšanas
pamatojums izmantošanai Latvijā; individuālās attīstības
būtības un izziņas individuāli attīstošā nozīmīguma
identificēšana izpētē attīstības problēmu kontekstā.
Sociālpedagoģiskā darba daudzveidīgā potenciāla izpēte cilvēka
personalizētai holistiskai (vienotībā - fiziskā, emocionālā,
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Prasības kredītpunktu iegūšanai
Starppārbaudījumi:
1.
Starppārbaudījuma veids – Kontakta/Skype seminārs - teorija praksei doktoranta
kritiskai teorētisko un metodisko zināšanu konstruēšanai: pētnieka kompetences
pilnveidošanai/intervencei specifiskajā sociālpedagoģiskā darba jomā prezentācija, akcentējot
izziņas darbības un vispusīgas attīstības problēmas un to praktisku risinājumu iespējas un
saistību ar savu pētījumu
2.
Starppārbaudījuma veids – Kontakta/Skype seminārs - teorija praksei doktoranta
kritiska teorētisko un metodisko zināšanu konstruēšana: doktorants prezentē doktoranta
līmenim atbilstošas izziņas un attīstības vienotības izpēti speciālajā izglītībā un/vai
sociālpedagoģiskajā darbā: izpētes problēmu specifikas pamatojums; izpētes mērķa un
uzdevumu, hipotēze/izpētes jautājumu teorētiskā pamatība un praktiskais nozīmīgums;
iespējamo pētīšanas metožu izvēles nosacījumi, to atbilstības mērķim un problēmai, kā arī
iegūto rezultātu ticamības pamatojums.
3.
Starppārbaudījuma veids – Kontakta/Skype seminārs - teorija praksei doktoranta
kritiska teorētisko un metodisko zināšanu konstruēšana pētīšanas procesā: diskusijas
doktoranta kompetences pilnveidošanai/intervencei specifiskajā speciālās un sociālās
pedagoģijas jomā, saistot ar savu pētījumu (doktorantu diskusijas un sagatavotie materiāli
ievietoti platformā izmantošanai seminārā).
4.
Noslēguma pārbaudījuma veids – ieskaite
Studenti patstāvīgā darba ietvaros: analizē atbilstošo literatūru saistībā ar savu pētījumu,
gatavojas diskusijām semināros, nepieciešamos materiālus ievieto platformā

Atbalstošas tehnoloģijas
speciālajā izglītībā un sociālajā
darbā II
Kursa mērķis:
pilnveidot doktorantu pētniecisko un inovāciju kompetenci
izglītības zinātnēs, izstrādājot tehnoloģiska risinājuma
projektu vai sensorās integrācijas attīstības programmu, kas
balstās uz indivīda sensoro spēju novērtēšanas rezultātiem
skolas un/vai sociālās iestādes izglītības kvalitātes
veicināšanai.

Studiju rezultāti

Zināšanas
1. Izprot izglītības zinātņu attīstības aktuālās tendences un to kontekstu Latvijā, Eiropā un pasaulē;
2. Izprot izglītības zinātņu nozares pētnieka lomu sabiedrības attīstībā, izglītības problēmu risināšanā
salīdzinošās izglītības politikas un prakses kontekstā.
3. Izprot sociālo, izglītības un tehnoloģisko inovāciju aktualitāti izglītības teorijas un prakses problēmu
risināšanai.
Prasmes
4. Prot patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt pētījuma problēmas dažādos izglītības līmeņos.
5. Prot risināt izglītības zinātņu pētniecībā un praksē aktuālas problēmas, lai paplašinātu un dotu jaunu
izpratni esošajām zināšanām un piedāvātu pētniecībā balstītus risinājumus profesionālās prakses pilnveidei.
6. Prot piedāvāt inovatīvus risinājumus un perspektīvu skatījumu uz izglītības dažādu aspektu attīstību
nākotnē.
7. Prot rosināt un īstenot pētījumos balstītas pārmaiņas savā izglītības institūcijā, izglītības nozarē un
iespēju robežās sabiedrībā kopumā.
Kompetence
8. Veic izglītības zinātņu nozarē aktuālu, kompleksu pētniecības problēmu patstāvīgu, kritisku analīzi un
izvērtēšanu, dodot ieguldījumu izglītības zinātņu nozares zināšanu paplašināšanā un padziļināšanā;
9. Patstāvīgi, pamatoti izvirza inovatīvas pētījumu idejas, tās kritiski izvērtē un sintezē izglītības zinātnēs un
starpdisciplinārā kontekstā;
10. Patstāvīgi un atbildīgi plāno, strukturē un līdzdarbojas praktiskos projektos.
11. Patstāvīgi, atbildīgi un kritiski veic izglītības zinātnē nozīmīgus zinātniskos pētījumus, sekmē inovāciju
ieviešanu pedagoģiskajā praksē;
12. Zinātniskās un akadēmiskās darbības attīstības kontekstā atbildīgi veicina tehnoloģisko, sociālo un
kultūras attīstību zināšanu sabiedrībā.

Studiju kursa kalendārais plāns
Studiju kursa ietvaros tiek īstenoti divi zinātniski praktiskie
semināri (16 stundu apjomā katrs), kuru laikā doktoranti
darbojas pie izglītības prakses izaicinājumu risināšanai nozīmīga
produkta izstrādes, aprobācijas un prezentēšanas.
I seminārs (5. semestra pirmā puse).
1. Seminārs kopā ar sociālajiem partneriem: Izglītības praksei
nozīmīga tehnoloģiska risinājuma projekta vai sensorās
integrācijas attīstības programmas, kas balstās uz indivīda
sensoro spēju novērtēšanas rezultātiem prezentācija. (S8)
2. Seminārs kopā ar sociālajiem partneriem: Izglītības praksei
nozīmīga tehnoloģiska risinājuma projekta vai sensorās
integrācijas attīstības programmas, kas balstās uz indivīda
sensoro spēju novērtēšanas rezultātiem izvērtēšana.(S8)

Studiju kursa kalendārais plāns
Studiju kursa ietvaros tiek īstenoti divi zinātniski praktiskie
semināri (16 stundu apjomā katrs), kuru laikā doktoranti
darbojas pie izglītības prakses izaicinājumu risināšanai nozīmīga
produkta izstrādes, aprobācijas un prezentēšanas.
II seminārs (5. semestra otrā puse).
1. Izglītības tehnoloģiskie risinājumi. Konference/ideju
laboratorija izglītības zinātņu pētniekiem un sociālajiem
partneriem. (S8)
2. Izglītības tehnoloģiskie risinājumi. Meistarklases/ideju
laboratorija izglītības zinātņu pētniekiem un sociālajiem
partneriem. (S8)

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Studentu vērtējumu veido:
1. Starppārbaudījumi :
1.1. Aktīva līdzdalība seminārnodarbībās (20%);
• 1.2. Individuāls patstāvīgais darbs pie izglītības
praksei nozīmīga tehnoloģiska risinājuma
produkta izstrādes un aprobācijas (50%);
• 2. Ieskaite: Izglītības praksei nozīmīga
tehnoloģiska produkta aprobācija un
prezentācija konferencē un/vai meistarklasē
(vērtējums ieskaitīts/ neieskaitīts.(30%).

Ilga Prudņikova

