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Prezentācijas saturs

• Veidi, kā kļūt par skolotāju

• Studiju programmas

• Tālākizglītības programmas

• C daļas kurss par pedagoģiju

• Idejas, kā atbalstīt topošos 
pedagogus
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Kā var kļūt par skolotāju?

• Iestāties, kādā no skolotāju 
sagatavošanas studiju programmām

• Mācoties citas jomas studiju 
programmā, apgūt studiju kursu par 
pedagoģiju

• Apgūt tālākizglītības programmu, lai 
iegūtu tiesības strādāt par pedagogu

• Atgriezties izglītības nozarē pēc tās 
pamešanas
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SKOLOTĀJS

Kā kļūt par skolotāju?

1.līmeņa studiju 
programma IZ

bakalaura līmeņa 
profesionālās 

programmas IZ

2.līmeņa studiju 
programma IZ

maģistra studiju 
programma IZ

Citu jomu
studiju

programmas

Kurss par 
pedagoģiju

Tālākizglītība citas
kvalifikācijas

ieguvei

Nozarē vairs
nestrādā

Profesionālās
pilnveides kursi



Matemātikas joma Sociālā un
pilsoniskā joma

Valodu joma Dabaszinātņu joma Tehnoloģiju
joma

Matemātikas skolotājs 82
KP

Sociālo zinību
un vēstures
skolotājs 82 KP

Latviešu valodas un
literatūras skolotājs 82 KP

Bioloģijas skolotājs
50 KP

Datorikas
skolotājs 50 KP

Krievu valodas un
literatūras skolotājs 82 KP

Fizikas skolotājs 50
KP

Angļu valodas skolotājs 50
KP

Ģeogrāfijas
skolotājs 50 KP

Dizaina un
tehnoloģiju
skolotājs 50 KP

Vācu valodas skolotājs 50
KP

Ķīmijas skolotājs 50
KP

Datorikas
skolotājs 32 KP

Matemātikas skolotājs 32
KP

Sociālo zinību
skolotājs 32 KP

Angļu valodas skolotājs 32
KP

Bioloģijas skolotājs
32 KP

Krievu valodas kā
svešvalodas skolotājs 32
KP

Dabaszinību,
Fizikas,
Ģeogrāfijas,
Ķīmijas skolotājs
32 KP jebkurā to
divu savstarpējā
kombinācijā

Latviešu valodas kā valsts
valodas un svešvalodas
skolotājs 32 KP

Dizaina un
tehnoloģiju
skolotājs 32 KP

Vācu valodas skolotājs 32
KP
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Studiju iespējas filiālēs
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Septiņas LU filiāles, kurās var iestāties

• 1.līmeņa profesionālā studiju programmā «Pirmsskolas skolotājs»

• Profesionālā bakalaura studiju programmā «Sākumizglītības 
skolotājs»

• Akadēmiskā maģistra studiju programmā «Izglītības zinātnes»



C daļas kurss par pedagoģiju

• Mācīšanas un mācīšanās pedagoģiskie principi

• 4 KP apjomā

Kursa uzdevumi ir:
1. Iepazīstināt studentus ar mācīšanās procesa plānošanas, organizēšanas un 
vadīšanas likumsakarībām;
2. Iepazīstināt studentus ar zināšanu, prasmju un kompetenču attīstības 
nosacījumiem; 

3. Sekmēt pedagoģiskās kompetences attīstību, lai studenti prastu izmantot 
iegūtās zināšanas praktiskā darbā ar skolēniem un palīdzētu viņiem attīstīt 
noteiktas zināšanas, prasmes un kompetences.
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https://www.ppmf.lu.lv/studijas/muzizglitiba

Tālākizglītības kursi (PPIC)

Kursi Stundas

Pedagoģiskās darbības pamati 
Mūsdienīga mācību procesa organizēšana izglītojamiem, kuriem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības
traucējumi vai vairāki smagi attīstības traucējumi
Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, 
psihiskās attīstības aizture un mācīšanās traucējumi 
Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir speciālās 
vajadzības

72

Pirmsskolas saturs un didaktika 80

Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs un didaktika
Dizaina un tehnoloģiju skolotājs
Datorikas skolotājs 
Latviešu valodas un literatūras skolotājs 
Otrās svešvalodas skolotājs
Vispārējās pamatizglītības angļu, franču, krievu un vācu valodas skolotājs

160

Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs un didaktika 240h 240
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Ko mēs varam darīt jau tagad?
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• Sadarbībā ar pašvaldībām apkopot informāciju par cilvēkiem, kas būtu 
gatavi apmeklēt tālākizglītības kursus.

• Apkopot informāciju par pašvaldību aktualitātēm un pēc tam veidot kursu 
piedāvājumu atbilstoši vajadzībām (pilnas grupas vai nepilnas grupas)

• Piedāvāsim C daļas kursu par pedagoģiju citu fakultāšu studentiem

• Uzsāksim ziemas uzņemšanu

• No janvāra aicināsim pieteikties programmā «Mācītspēks»

• Vasarā sāksim studentu uzņemšana visās studiju programmās

• Tālākizglītībai var pieteikties nepārtraukti



Dažas idejas, ko pašvaldības varētu darīt 

• Stipendijas studējošajiem

• Cita veida atbalsts pedagogiem, vai tiem, kas vēlas kļūt par pedagogiem

• Mentoru nodrošināšana

• Studiju maksas segšana

• Pārliecināt citu jomu studentus, ka viņi varētu kļūt par pedagogiem un 
tāpēc viņiem jāapmeklē C daļas kurss par pedagoģiju

• Pārliecināt citu jomu pārstāvjus, ka viņi varētu kļūt par pedagogiem

• Atbalstīt tālākizglītības kursu apmeklēšanu, lai iegūtu nepieciešamo 
kvalifikāciju (vai papildus kvalifikāciju)

• Uzrunāt no nozares aizgājušos un stimulēt viņu atgriešanos nozarē 
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Paldies!
linda.daniela@lu.lv

26408896
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