
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes  

Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs  

piedāvā sekojošus pedagogu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus: 

 

N.p.k. Programmas nosaukums un stundu skaits Mērķauditorija 

1. "Pedagoģiskās darbības pamati", 72 stundu programma Personas ar vidējo profesionālo vai augstāko izglītību, kurām  nepieciešama 

pedagoģiskā izglītība. Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par 

tiesībām veikt pedagoģisko darbību. 

2. "Mūsdienīga mācību procesa organizēšana izglītojamiem, 

kuriem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības traucējumi vai 

vairāki smagi attīstības traucējumi", 72 stundu programma 

Izglītības iestāžu skolotāji bez atbilstošas izglītības, kuri strādā ar izglītojamiem, 

kuriem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības traucējumi, vai vairāki smagi 

attīstības traucējumi. Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām 
strādāt atbilstošās programmās. 

3. "Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, 

kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības 

aizture un mācīšanās traucējumi", 72 stundu programma 

Izglītības iestāžu mācību priekšmetu skolotāji bez speciālās izglītības, kuri realizē 
atbilstošu speciālās izglītības programmu. Programmas apguves rezultātā tiks iegūts 

Sertifikāts par tiesībām strādāt atbilstošās programmās. 

4. „Pirmsskolas saturs un didaktika”, 80 stundu programma Personas, kurām ir  augstākā izglītība pedagoģijā. Programmas apguves rezultātā tiks 
iegūts Sertifikāts par tiesībām strādāt pirmsskolas izglītības programmās. 

5. “Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs un 

didaktika”, 160 stundu programma 

Atbilstošās izglītības jomas un cita mācību priekšmeta skolotāji. Programmas  apguves 
rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām  mācīt sociālās zinības. 

6. “Mācību priekšmeta “Sociālās zinības” mācību saturs un 

didaktika”, 240 stundu programma 

Citas izglītības jomas un cita mācību priekšmeta skolotāji. Programmas  apguves 
rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām  mācīt sociālās zinības. 

7. “Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar 

pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības”, 

72 stundu programma 

Personas, kurām ir pirmsskolas un sākumizglītības skolotāja kvalifikācija. Programmas 
apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām strādāt atbilstošās programmās.  

8. Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse, 160 stundu 

programma 

Koledžu un augstskolu akadēmiskais personāls. Programmas  apguves rezultātā tiks 
iegūta profesionālās kvalifikācijas Apliecība. 

9. “Vispārējās pamatizglītības angļu, franču, krievu un vācu 

valodas skolotājs”, 160 stundu programma 

Kvalificēti valodu jomas mācību priekšmeta (svešvalodas-angļu vai franču, vai krievu, 
vai vācu valodas, kā arī latviešu valodas) skolotāji, kuri vēlas strādāt par cita šīs jomas 

vispārējās pamatizglītības mācību priekšmeta skolotāju. Programmas  apguves 

rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām  mācīt atbilstošo svešvalodu. 

10. “Atbalsts pozitīvai uzvedībai”, 36 stundas, A programma Vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi. Programmas apguves 

rezultātā tiks iegūta Apliecība. 

11. "Pedagogu caurviju prasmju pilnveide skolēnu rakstura 

audzināšanas un izcilības veicināšanai", 36 stundu programma 

Vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi, speciālie pedagogi, 

pedagogi karjeras konsultanti, izglītības iestādes vadītāji, vadītāja vietnieki, izglītības 

metodiķi. Programmas apguves rezultātā tiks iegūta Apliecība. 

 

https://www.lu.lv/typo3/index.php?route=%2Frecord%2Fedit&token=666ab181c5d9c20fd555d37852a20bc1f8e0502f&edit%5Btt_content%5D%5B77540%5D=edit&returnUrl=%2Ftypo3%2Findex.php%3FM%3Dweb_layout%26moduleToken%3D2ac66c7e2b1991b7141906002fecbdd1049aa142%26id%3D58587%23element-tt_content-77540
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