
29.01.2016. 1 

 
 
 

 

Viesturs Kreicbergs 

PEDAGOĢIJAS  
 

OBJEKTĪVIE UN SUBJEKTĪVIE 

  
ASPEKTI 
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Tēmas izvēle 

 

Sena gudrība - 

• ja nezini par ko runāt, tad nesaki 
neko, vai arī pastāsti par savu  
pieredzi 
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Hipotēze  

 

Jaunā pasniedzēja pedagoģiskā 

meistarība ir nozīmīgs studiju 
procesa faktors 



29.01.2016. 4 

Iepriekšējā pieredze  

• nekad neesmu sistemātiski studējis 

pedagoģiju 

 

• (studiju gados bija pārliecība 
pedagogs nebūšu nekad) 

 

• nekad nesaki nekad  
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Kā apgūt pedagoģijas pamatus? 

•  mācīties no saviem kolēģiem 

  

• atcerēties  savu skolotāju un 
pasniedzēju darba stilu un metodes  

 

• pedagoģijas kursi 
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Pedagoģijas objektīvie aspekti 
(kolēģa Nikolaja Jansona padoms)   

ir jārēķinās ar 

 trīs objektīviem nosacījumiem  

•  studiju kursa programmas 
saturs  

• nodarbībām atvēlēto stundu 
skaits 

• studentu gatavību apgūt 
atvēlētajā laikā šo studiju kursu 

 

 



Ideāli sabalansēti 
objektīvie nosacījumi 
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klausītāju 
gatavība 

atvēlētais 
laiks 

saturs 

neviens no aspektiem nav prioritārs  



Studentu gatavība  mācīties 
ķīmiju 

 

• Skolu absolventu zināšanas ķīmijā 
gadu no gada kļūst vājākas 

• Trūkst elementāru pamatzināšanu 

• Pirmo kursu studenti neprot domāt 
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Kā sabalansēt objektīvos 
nosacījumus? 
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Pastāvēs kas mainīsies 

Izmaiņas studiju kursa saturā un KP ir 

neizbēgamas 

Jautājums - cik bieži tas notiek un kā tas 

ietekmē darba kvalitāti 

Objektīvo nosacījumu sabalansētībai 
man nepieciešami divi trīs gadi  
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90 → 60 → 45 
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Subjektīvie aspekti 

Subjektīvie aspekti –  

tā ir pasniedzēja spējas realizēt 
objektīvos nosacījumus 

  

Subjektīvos aspektus veido divi faktori 

 talants un prasmes izmantot 
pedagoģisko arsenālu  
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Pedagoga talants 

 

• Talants var būt iedzimts 

• Talantu var attīstīt 

• Pedagoga antitalants  
(reti sastopams)  
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Pasniedzēja pedagoģiskais 
arsenāls 

 

• Metodika 

• Retorika 

• Kontakts ar auditoriju 
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 Metodika  

Mans ķīmijas skolotājs - Roberts 
Akermanis 

 

• Atstāt tikai būtisko 

• Regulāra zināšanu pārbaude 



 
 

 Retorika  

Jauno pasniedzēju skola 

 Antonija Apele  

  

• Runā konkrētam klausītājam 

• Runā “no galvas” 

• Vingrini savu runas aparātu  
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Kontakts ar auditoriju  
(kā piesaistīt klausītāju uzmanību) 

 

• Saruna ar klausītāju 

• Līdzību izmantošana 

• Piemēri no dzīves 

• Anekdotes un asprātības 
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Kvalifikācijas iegūšana un 
celšana  

 

• Pieredzējušiem pasniedzējiem 
pedagoģiskā kvalifikācija ir 
jāpaaugstina 

 

• Jaunajam pasniedzējam  
pedagoģiskā kvalifikācija ir jāiegūst 
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Tēze  

 

Studiju procesa nozīmīgs faktors ir 
pasniedzēju pedagoģiskā meistarība 
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Paldies par uzmanību 


