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 Izvērtēt studējošo analītiskās un kritiskās domāšanas 

aktivizēšanas iespējas studiju procesā.  

 Attīstīt un pilnveidot prasmi izstrādāt pēc iespējas 

daudzpusīgāku didaktisko nodrošinājumu darbā ar 

klientu/pacientu profesionālajā vidē.  

 Sekmēt topošā speciālista pārdomātu un mērķtiecīgu 

darbošanos, īstenojot konkrētas psiholoģiskās palīdzības 

sniegšanas metodes, tostarp kompetenci izstrādāt izglītojošu 

programmu konkrētai mērķauditorijai. 

Pētījuma mērķis 
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Profesionālās darbības pamatuzdevumu           

veikšanai nepieciešamās prasmes: 
 

 veikt psiholoģisko konsultēšanu vai pielietot citas psiholoģiskās 

palīdzības sniegšanas metodes (piemēram, vecāku mācību 

seminārus) atbilstoši klienta vajadzībām un izvirzītajiem 

mērķiem; 

 izmantot psiholoģiskās palīdzības sniegšanas metodes, kas 

palīdz indivīdiem vai grupām apgūt patstāvīgas problēmu 

risināšanas pieejas; 

 izvirzīt kritērijus, ar kuriem novērtēt psiholoģiskās palīdzības 

sniegšanas efektivitāti; 

 novērtēt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas efektivitāti. 

Psihologa profesijas standarts ? 
Kādēļ  
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 Izglītojošas programmas    

»Veselīga dzīvesveida sekmēšanai. 

»Prasmei «sadzīvot» ar noteiktu diagnozi. 

»Savas veselības saglabāšanai un uzlabošanai u.c. 

 

 

Metodisko materiālu izstrāde un lekcijas 
psiholoģijā  praksē 

Kā?  

Fiziskās aktivitātes Veselīgs uzturs Stress un trauksme 
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prasme risināt problēmas, 

neparedzētas situācijas un 

konfliktus, kritiski vērtēt un 

pieņemt lēmumus 

Profesionalitāte  

mācīšanās mācīties,  

mācīšanās darot,  

mācīšanās no citiem, 

mācīšanās būt kopā ar citiem 

Kompetence 

izglītoties, pilnveidoties 

individuāli un pierādīt 

savu varēšanu 

Iespēja 

? 
t.i. savu iespēju,  

kompetences un 

profesionalitātes  

izvērtēšana. 

attīsta,  

pilnveido, bagātina 

programmas autoru kā 

profesionāli  

Izglītības 

programma 

Kādēļ  
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 Prezentē izstrādāto  

izglītības programmu  

 studiju grupā  

 

Praktiskais  

Īsteno praksē 

 profesionālajā darbībā 

Profesionālais  

Students izstrādā 

programmas teorētisko 

modeli 

Teorētiskais  

? 
IP kā 

 izglītojošās darbības 

teorētiskais un 

praktiskais pamats 

Izstrādes 

 aspekti 

Izglītības  

programmas 

Kā  
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Programmas izstrāde kā process 

Situācijas 

izvērtēšana 

Mērķa izvirzīšana 

(stratēģiskie un 

konkrētie) 

Stratēģijas analīze 

(loģiskais pamatojums)  

Programmas 

uzdevumi (kontekstā 

ar sasniedzamajiem 

rezultātiem) 

Programmas 

izstrāde 

PROGRAMMAS   ĪSTENOŠANA   KĀ   PROCESS: 

Mērķa, uzdevumu, sasniegto un plānoto rezultātu, resursu izvērtēšana. 

Programmas un savas profesionālās kompetences izvērtēšana.  

DARBA TIRGUS 

(ekonomiskie, politiskie, 

sociālie priekšnosacījumi) 

IZGLĪTĪBAS POLITIKA un 

tiesiskais regulējums 
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Vērtētājs 

Iesniedz prakses atskaiti, kas ietver 1) pašas programmas izvērtējumu, 

2) savas darbības pašvērtējumu un (iekšējo un ārējo vērtējumu) 

3) programmas dalībnieku, prakses vadītāja un/vai  nozares eksperta 

(uzņemošās puses, institūcijas) vērtējumu. 

Izstrādātājs 
 

Saskata mērķa, 

uzdevumu un 

sasniedzamo rezultātu 

savstarpējo saistību. 
 

Izvēlas profesionālajām 

interesēm atbilstošu 

saturu un 

mērķauditoriju.   

Plānotājs 
 

Izprot savu vietu 

un iespējas 

formālās / 

neformālās 

izglītības 

kontekstā.  

Īstenotājs 
 

Pilda savu kā veselības 

aprūpes speciālista misiju 

– izglītoties pašam, 

VĒLĒTIES  un PRAST 

izglītot sabiedrību 

(pacientu / klientu). 
 

Prot izvēlēties un lieto 

adekvātas mācību 

metodes un didaktiskos 

paņēmienus.  

Studējošais kā programmas  
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Studentu vērtējums 

IEGUVUMI  
 

 

Iegūta pedagoģiskā darba 

pieredze 

darbā ar auditoriju 
 

Iespēja iedziļināšanās konkrētā 

tēmā 
 

Programma kā atsevišķas tēmas 

strukturēts izklāsts.  
 

Mācīšanās rezultātu (ZPK) 

precīzāka izpratne 
 

Prasme izteikt viedokli, 

ieklausīties, 

argumentēt  
 

Skaidrība atsevišķu juridisko 

jautājumu risināšanā 

POTENCIĀLIE  RISKI 
 

 

Līdzšinējās pedagoģiskās 

pieredzes trūkums 
 

Izvēlētās tēmas apjoms  (plašums), 

cenšanās “aptvert  neaptveramo” 
 

Neprasme objektīvi novērtēt 

situāciju, resp., to, ko zina (vai 

nezina) potenciālais programmas 

klausītājs 

  

Metodes izvēle atbilstoši 

mērķauditorijai  
 

Izklāsta / valodas skaidrība; 

balanss starp teorētisko un 

praktisko 
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Rezultāts 

 Izglītības un izglītošanās kā saturiski un strukturāli vienotas 

sistēmas izpratne. 

 Psiholoģijas un pedagoģijas kontekstuāla izpratne un .  

 Kopumā izstrādāti vairāki desmiti pieaugušo neformālās izglītības 

programmu.   

 Tiek veidota izstrādāto programmu datu bāze, kas  pieejama 

interesentiem un speciālistiem.  

https://failiem.lv/u/ngwxshmp#/view/Peecha+Kaiva_programmas+prezentacija.ppt 

 Maģistrantūras studijas beigušie izstrādātās programmās 

sistemātiski īsteno praksē savā profesionālajā darbībā jau divus 

gadus. 

https://failiem.lv/u/ngwxshmp/view/Peecha+Kaiva_programmas+prezentacija.ppt
https://failiem.lv/u/ngwxshmp/view/Peecha+Kaiva_programmas+prezentacija.ppt
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Paldies par uzmanību! 

“Ja plānojiet programmu gadam, sējiet 
labību. Ja plānojiet programmu 
desmitgadei, stādiet kokus. Ja plānojiet 
programmu visam mūžam, māciet un 
izglītojiet cilvēkus.”  

 

(senās Ķīnas traktāts, «Guandzi», 645.g.p.m.ē.) 

 


