Izmantotie informācijas avoti
1. Albrehta, Dz. Didaktika : [māc. līdz.] / Dz. Albrehta. - [Rīga] : RaKa, [2001]. - 168 lpp. : il., tab. - (Tālmācība
pedagoģijā). - Bibliogr.: 165.-166.lpp.
ISBN 9984153789.
Pedagoģija.
2. Alijevs, Romāns. Izglītības filosofija. 21. gadsimts / Romans Alijevs. - Rīga : Retorika A, 2005 (Tula : (Tulas
tipogrāfija). - 287 lpp. ; 21 cm. - Bibliogr.: 268.-284.lpp. . - Vārdu rād.: 285.-287.lpp. - Pedagoģisko zinātņu
doktors, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas direktors R.Alijevs grāmatā dziļi izpēta mūsdienu izglītības un
pedagoģiskās domāšanas krīzes parādības, kas atspoguļo kultūras un humānisma krīzi sabiedrībā. Darbs
adresēts visiem, kas profesionāli nodarbojas ar izglītību, studentiem, maģistrantiem, doktorantiem,
augstskolu pasniedzējiem, kā arī tiem, kurus interesē izglītības attīstības un pedagoģiskās problēmas.
ISBN 9984670597.
Izglītības filozofija.
3. Bikše, Kaspars. Lūdzu, skolotāj... : ievadlekciju kurss mūsdienu pozitīvajā pedagoģijā : lekciju konspekts /
Kaspars Bikše. - Rīga : Kvalitātes vadība, 2008. - 127, [1] lpp. : il. ; 21 cm.
1. daļa.
ISBN 9789984998107.
Pozitīvā psiholoģija - Mācību līdzekļi augstskolām. Skolotāji - Psiholoģija - Mācību līdzekļi augstskolām.
Izglītības psiholoģija - Mācību līdzekļi augstskolām.
Pedagoģija. -- Valsts Kultūrkapitāla fonds 2009.
4. Bikše, Kaspars, 1970-. Lūdzu, skolotāj... : ievadlekciju kurss mūsdienu pozitīvajā pedagoģijā : lekciju
konspekts / Kaspars Bikše ; lit. red. Gundega Blumberga ; zīm. Annemarta Kreituse. - Rīga : Kvalitātes vadība ;
Direktoru skola, 2008. - 125 lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 122.-125. lpp. - K. Bikše aicina skolotājus apgūt
jaunu domāšanas modeli, ar kura palīdzību spēsim uzlabot savu attieksmi pret darbu skolā, kā arī pret
skolēniem. Izmantojot jauno modeli, skolotāja darbs sakņosies pozitīvismā, kas savukārt ir pamats pozitīvas
attieksmes radīšanai skolēnos.
2. daļa.
ISBN 9789984998121.
Psiholoģija - Mācību līdzekļi augstskolām. Pedagogi - Psiholoģija - Mācību līdzekļi augstskolām.
Pedagoģija. -- Valsts Kultūrkapitāla fonds 2009.
5. Bikše, Kaspars, 1970-. Lūdzu, skolotāj... : ievadlekciju kurss mūsdienu pozitīvajā pedagoģijā : lekciju
konspekts / Kaspars Bikše ; lit. red. Vilma Kalme ; zīm. Annemarta Kreituse. - Rīga : Skola un Ģimene, 2009. 127 lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 122.-126. lpp.
3. daļa.
ISBN 9789984397801.
Pedagoģija. Pedagogi - Psiholoģija.
Pedagoģija.
6. Bikše, Kaspars. Lūdzu, skolotāj... / Kaspars Bikše. - [Rīga] : Pedagoģiskās meistarības skola, 2010. - 111, [1]
lpp. : il. ; 21 cm.
4. daļa.
ISBN 9789984491233.
Pedagoģija.
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7. Eko, Umberto. Kā uzrakstīt diplomdarbu : humanitārās zinātnes / Umberto Eko ; no itāļu valodas tulkojusi
Dace Meiere ; zinātniskā redaktore un priekšvārda, 5.-6.lpp., aut. Signe Mežinska ; māksliniece Gita
Okonova-Treice. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2006 (Jelgavas tipogr.). - 319 lpp. : tab. ; 21 cm. - Bibliogr.: 313.314.lpp. - Tulk. no izd.:Come si fa una tesi di laurea / Umberto Eco, (Milano, 1977).
ISBN 9984231925.
Izglītība, augstākā.
Zinātne.
8. Fadels, Čārlzs. Četru dimensiju izglītība : skolēnu panākumiem nepieciešamās kompetences / Čārlzs Fadels,
Maja Bialika, Bērnijs Trilings ; priekšvārdu sarakstīja Andreas Šleihers. - 2. izdevums. - Lielvārde : Lielvārds,
2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 112 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, shēmas, tabulas ; 25 cm. Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Oriģinālnosaukums: Four-dimensional education: the competencies
learners. - Par autoriem: 112. lpp.
ISBN 9789984115481. . - ISBN 9789984115481.
Izglītības reforma. Izglītības plānošana. Izglītība - Mērķi un nolūki. Mācīšanās.
9. Filjoza, Izabella. "Bērns mani neklausa!" : pretestība, raudāšana un dusmu lēkmes- kā vieglāk vecākiem
pārdzīvot bērna 1- 5 gadu vecuma posmu / Izabella Filjoza ; ilustrācijas Anuka Dibuā ; no franču val. tulkojusi
Lelde Braķe-Klaverī ; atb. redaktore Ilze Fogele ; lit. redaktore Ligita Smilga ; tehn. redaktore Irēna Soide ;
maketētāja Margarita Stoka. - Rīga : "J.L.V.", 2015. - 172, [3] lpp. : il. - Grāmatā apkopoti iztirzājumi par bērnu
uzvedību dusmu brīžos; katrai bērnu dusmu krīzei tiek sniegts padoms kā veiksmīgi tikt ar to galā.
ISBN 9789934116100.
Bērnu uzvedības novērtējums. Bērna audzināšana.
10. Frīls, Džons. Pieaugušie bērni : disfunkcionālo ģimeņu noslēpumi : iespēja izprast un novērst pagātnes
pieredzes ietekmi uz savu dzīvi / Džons Frīls, Linda Frīla ; no angļu valodas tulkojis Vilis Kasims ; Ilzes Isakas
vāka dizains ; redaktore Zane Seņkova. (Jelgavas tipogrāfija). - Rīga : Zvaigzne ABC, 2019. - Rīga : Poligrāfists. ,
©2019. - 199 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm. - Bibliogrāfija: [195.]-197. lpp. - Oriģ. nos.: Adult children / John C.
Friel and Linda D. Friel.
ISBN 9789934056697.
Disfunkcionālo ģimeņu pieaugušie bērni - Psiholoģija. Disfunkcionālo ģimeņu pieaugušie bērni - Amerikas
Savienotās Valstis - Gadījumu izpēte. Disfunkcionālas ģimenes. Disfunkcionālas ģimenes - Amerikas
Savienotās Valstis - Gadījumu izpēte. Vecāki un pieaudzis bērns. Vecāki un pieaudzis bērns - Amerikas
Savienotās Valstis - Gadījumu izpēte.
11. Geidžs, N.L. Pedagoģiskā psiholoģija / N.L.Geidžs, D.C.Berliners ; no angļu val. tulk. Z.Rozenberga. - [Rīga] :
Zvaigzne ABC, [1999]. - XXIII, 662 lpp. : tab. - Skaidrojošā vārdnīca - glosārijs: 596.-619.lpp. . - Izmantotā liter.:
620.-653.lpp. . - Temat. alfab. rād.: 654.-662.lpp.
ISBN 9984172813.
Pedagoģija. Psiholoģija.
12. Gosvami, Amits. Kvantu radošums : kā apzināties un attīstīt savu radošumu, izmantojot jaunu realitātes
uztveri / Amits Gosvami ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktore Diāna Spertāle, Antra Legzdiņa ;
vāka dizains Māris Garjānis. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2019. - 221, [3] lpp. - Bibliogrāfija 218.-[221]. lpp.
ISBN 9789934576126.
Kvantu teorija. Radošās spējas.
13. Gudjons, Herberts. Pedagoģijas pamatatziņas / Herberts Gudjons ; no vācu val. tulk. Ieva Sproģe. - Rīga :
Zvaigzne ABC, 2007. - 394, [2] lpp. - (Cilvēks un sabiedrība). - Bibliogr. nod. beigās. . - Citēto aut. alf. rād.:
386.-390.lpp. . - Jēdzienu alf. rād.: 391.-394.lpp.
ISBN 9789984170510.
Pedagoģija.

2

14. Hahele, Rudīte, 1970-. Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība / Rudīte Hahele ; red. Rita Cimdiņa ; vāka
dizains: Baiba Lazdiņa. - 2., papild. izd. - Rīga : RaKa, 2011 (Izdevniecība RaKa tipogrāfija). - 73 lpp. : il., tab. ;
22 cm. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija, pieredze, prakse). - Bibliogr.: 47.-48. lpp. (24 nos.).
ISBN 9789984461663.
Pētnieciskā mācīšanās.
15. Helminga, Helēne. Montesori pedagoģija / Helēne Helminga ; no vācu valodas tulkojusi Ņina Opmane ;
atbildīgā redaktore Ingrīda Mičāne ; literārā redaktore Santa Rutka ; māksliniece Vita Lēnerte. - Rīga :
Jumava, 2006 (SIA "EKLV"). - 154, [1] lpp. ; 23 cm.
ISBN 9984380866.
Montesori pedagoģija.
16. Karlgrēns, Franss. Valdorfa pedagoģija / Franss Karlgrēns ; no vācu val. tulk. Raita Lapiņa. - Rīga : Jumava,
[2008]. - 191, [4] lpp. ; 23 cm.
ISBN 9789984383965.
Valdorfa pedagoģija.
Pedagoģija.
17. Kraģis, Indars. Radošums un kritiskā domāšana / Indars Kraģis ; redaktors Jānis Oga ; vāks un makets: Māris
Garjānis. - Rīga : Mansards, 2019. - 107, [2] lpp. : diagrammas, tabulas. - ("Mansards" izglītībai). - Izmantotā
literatūra: 79.-87. lpp.
ISBN 9789934585043.
Radošā domāšana. Kritiskā domāšana.
18. Kopeloviča, Anna, 1938-. Skolotāju izglītība Latvijā 1940-2000 / Anna Kopeloviča, Leonards Žukovs. - Rīga :
RaKa, 2004 (RaKa). - 223 lpp. : il., ģīm., tab. ; 22 cm. - (Pedagoģiskā bibliotēka. Pedagoģijas vēsture). Bibliogr.: 216.lpp. . - Personu rād.: 218.-223.lpp.
ISBN 9984152960.
Skolotāji - Apmācība.
Pedagoģija. Pedagoģijas vēsture.
19. Ķestere, Iveta, 1960-. Pedagoģijas vēsture : skola, skolotājs, skolēns / Iveta Ķestere. - [Rīga] : Zvaigzne ABC,
[b.g.]. - 181, [1] lpp. - Bibliogr. nod. beigās.
ISBN 9984367029.
20. Lemešonoka, Inta. Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā : rokasgrāmata skolotājiem / Inta Lemešonoka
; Guntas Plotkas vāka dizains ; redaktore Inese Auziņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas
tipogrāfija. , ©2018. - 95 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 39.-40. lpp. "Metodiskie materiāli"--Uz vāka.
ISBN 9789934075964.
Karjeras izglītība. Profesionālā orientācija.
Uzziņu līdzekļi. Uzdevumi, vingrinājumi utt.
21. Millere-Hohāgena, Ingeborga. Vai Montesori skola ir manam bērnam vispiemērotākā? / Ingeborga un
Jirgens Milleri-Hohāgeni ; no vācu valodas tulkojusi Brigita Kabuce ; atbildīgā redaktore Kristīne Kirkila ;
literārā redaktore Iveta Kalniņa ; Zandas Marķitānes vāka mākslinieciskais iekārtojums. - Rīga : Jumava,
[2011] (Rēzekne : Latgales druka). - 118, [1] lpp. ; 23 cm. - Bibliogr.: 117.-[119.] lpp. - Oriģin.nos.: Montessori
- das Richtige für mein Kind?. . - Oriģ. nos.: Montessori - das Richtige für mein Kind?.
ISBN 9789984389486.
Pedagoģija. Alternatīvā izglītība. Montesori pedagoģija.
22. Montesori, Marija. Bērns ģimenē / Marija Montesori ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Keviša. - Rīga :
Jumava, 2019. , ©2019. - 141 lpp.
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ISBN 9789934203480.
Izglītības psiholoģija. Bērna attīstība. Bērnu psiholoģija. Montesori pedagoģija.
23. Montgomerija, Hedviga. Vecāku maģija : septiņi vienkārši soļi veiksmīgai bērnu audzināšanai / Hedviga
Montgomerija ; no norvēģu valodas tulkojusi Guna Gavare ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC,
[2019]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2019. - 182, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Vecāku maģija). Neviens nepiedzimst par labu māti vai tēvu. Taču vairums cilvēku spēj par tādiem kļūt - un visi var kļūt labāki.
Vecāku loma prasa gudrību, zināšanas, daudz drosmes un godīgu ieskatīšanos sevī. Dažkārt tā prasa vairāk,
nekā bijāt iedomājies, taču pozitīvais ir tas, ka, kļūstot par labāku māti vai tēvu, jūs kļūstat par labāku cilvēku.
Citiem vārdiem sakot, visi jūsu pūliņi ir tā vērti. Kā izaudzināt laimīgu bērnu? Kā radīt viņā drošības izjūtu un
veselīgu pašapziņu? Un kā tikt galā ar visām bērna emocijām, kas nāk pār vecāku galvu? Kādas kļūdas vecāki
pieļauj visbiežāk, un kā no tām izvairīties? Norvēģu psiholoģes H. Montgomerijas grāmata kalpos gan kā
ceļvedis strīdos un konfliktos, gan kā mudinājums palūkoties uz savu bērnības pieredzi, lai saprastu, kā jūsu
neapzinātās emocionālās reakcijas ietekmē attiecības ar bērnu. Šī ir praktiska, gudra un viegli lasāma
grāmata, kura palīdzēs piedzīvot prieku, ko sniedz tuvas attiecības ar bērnu visas dzīves garumā.
ISBN 9789934081866.
Bērna audzināšana. Vecāku funkcijas veikšana. Bērnu psiholoģija.
Gadījumu izpēte.
24. Neformālās un informālās mācīšanās rezultātu atzīšana Latvijā / izdevumu sagat.: Vita Žunda, Liene Pintāne...
[u.c.]. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2013. - 56 lpp.
ISBN 9789984850115.
Mūžizglītība.
25. Nīlsens ,Larss. Praktiskā pedagoģija / Larss Nīlsens, Leifs Šunks ; no dāņu val. tulk. Inga Mežaraupe. - Rīga :
NAA, 2002. - 309 lpp. : il.
ISBN 9984625400.
Armija. Izglītība - Mācību un studiju programmas.
26. Nīmante, Dita. Klasvadība : rokasgrāmata skolotājiem / Dita Nīmante ; red. Inese Auziņa ; Jutas Tīrones il. ;
Māras Alševskas māksl. noform. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007] (a/s "Poligrāfists"). - 143, [1] lpp. : il., tab. ; 20
cm. - Bibliogr.: 141.-[144.] lpp. - D. Nīmantes grāmata ir teorētisku pētījumu un praktiskas darbības rezultāts,
apkopojot gūto pieredzi skolotājas darbā, gatavojot lekciju kursu studentiem un vadot tālākizglītības
semināru "Nevaldāma klase" Izglītības attīstības centrā. Tā ne tikai iedrošina skolotāju meklēt un atrast
labākos paņēmienus klasvadības problēmu risināšanā, bet arī piedāvā praktiskus padomus disciplīnas
nodrošināšanai un pozitīvas gaisotnes radīšanai klasē.
ISBN 9789984403663.
Pedagoģija - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.
27. Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca : aptuveni 1500 terminu latviešu, angļu, vācu un krievu valodā /
sast. V.Skujiņa. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2000]. - 248 lpp. - Angļu terminu rād.: 195.-212.lpp. . - Vācu terminu
rād.: 213.-229.lpp. . - Krievu terminu rād.: 230.-244.lpp. . - Bibliogr.: 245.-248.lpp. - Teksts paral. latv., angļu,
vācu, krievu.
ISBN 9984362353.
Pedagoģija. Enciklopēdijas un vārdnīcas.
28. Pieaugušo izglītība : rakstu krājums / sastādītāja un ievada autore Kristīne Mārtinsone ; galvenais redaktors
Vilnis Purēns ; redaktore Rita Cimdiņa ; dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : RaKa, 2012 (Izdevniecība RaKa
tipogrāfija). - 216 lpp. : il., tab. ; 23 cm. - Bibliogr. rakstu beigās un norādes parindēs.
ISBN 9789984462127.
Mūžizglītība.
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29. Plaude, Ilze. Sociālā pedagoģija / Ilze Plaude. - 2. papildin. izd. - [Rīga] : RaKa, [2003]. - 187, [1] lpp. : sh., tab.
- (Pedagoģiskā bibliotēka. Teorija. Pieredze. Prakse). - Bibliogr.: 184.-[188.]lpp.
ISBN 9984154793.
30. Rimma, Silvija. Sekmīgas mācīšanās noslēpumi : praktiski padomi vecākiem un skolotājiem bērnu mācīšanās
problēmu efektīvai risināšanai / Silvija Rimma ; tulk. un koment. uzrakst. Anita Pipere ; lit. red. Inguna Miļūna
; māksl. Agate Apkalne. - Rīga : Jumava, 2000 (a/s "Preses nams"). - 374 lpp. : zīm., ģīm., diagr., tab. ; 23 cm. Bibliogr.: 368.-371. lpp. - Oriģ. nos.: Why bright kids get poor grades / Sylvia Rimm (1995).
ISBN 9984052885.
Pedagoģija. Mācīšanās.
31. Students, Jūlijs Aleksandrs, 1898-1964. Vispārīgā paidagoģija : zinātne un māksla sevis un citu audzināšanā /
Jūlijs Aleksandrs Students ; priekšv. sarakst. Jānis Anspoks. - [Rīga] : RaKa, [1998]. - 329, [1] lpp., [1] lp. portr.
- Bibliogr. norādes parindēs.
I daļa.
ISBN 9984150542.
Pedagoģija.
32. Students, Jūlijs Aleksandrs, 1898-1964. Vispārīgā paidagoģija : zinātne un māksla sevis un citu audzināšanā /
Jūlijs Aleksandrs Students. - [Rīga] : RaKa, [1998]. - 224 lpp. : tab. - Pers. saraksts: 214.-218.lpp. . - Svarīgāko
jēdz. saraksts: 219.-224.lpp.
II daļa.
ISBN 9984150550.
Pedagoģija.
33. Špona, Ausma, 1934-. Audzināšanas teorija un prakse / Ausma Špona. - [Rīga] : RaKa, [2001]. - 162 lp. : tab.,
sh. - (Žurnāla "Skolotājs" mazā pedagoģiskā bibliotēka : Teorija.Prakse). - Bibliogr.: nodaļu beigās.
ISBN 9984153525.
Pedagoģija - Teorija un prakse.
34. Višķere, Zane. Spēlējies un audz! : Montesori pedagoģijas iedvesmotas attīstošās rotaļas pirmsskolas
vecuma bērniem / Zane Višķere ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ieva Heimane. [Rīga] : J.L.V., [2017]. , ©2017. - 143 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 143. lpp.
ISBN 9789934200854.
Montesori pedagoģija. Bērna attīstība. Spēles. Pirmsskolas vecuma bērni. Radošās spējas, bērnu.
35. Zelmenis, Voldemārs, 1911-2006. Pedagoģijas pamati / Voldemārs Zelmenis. - [Rīga] : RaKa, 2000. - 291 lpp.
: il.
ISBN 9984151468.
Pedagoģija.
*****
36. Judina, Dace, Kad mēs augām... Un šodien? : [par bērnu un jauniešu visatļautību] / Dace Judina-Nīmane ;
tekstā stāsta Lielupes pamatskolas skolotājs Agris Andžāns, Ogresgala pamatskolas skolotāja Ruta Skrebele,
klīniskā psiholoģe Ilze Veitnere, Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas audzinātāja Ruta Zimnoha, žurnālists
Aivis Biķernieks. Mājas Viesis, Nr.1 (2018, 11./24.janv.), 20.-23.lpp. : ģīm. ISSN 1691-0931.
http://articleid.news.lv/6592498
37. Kuzmina, Ilze Augstskolas gatavas skolotāju izglītības restartam : [par jaunas skolotāju sagatavošanas
sistēmas ieviešanu Latvijas augstskolās] / Ilze Kuzmina ; tekstā stāsta Latvijas Universitātes Pedagoģijas,
psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne Malgožata Raščevska, Liepājas Universitātes rektore Dace Markus,
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Daugavpils Universitātes rektors Arvīds Barševskis, Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks,
fizikas skolotājs Valdis Zuters. Latvijas Avīze, Nr.42 (2018, 28.febr.), 9.lpp. ISSN 1691-1229.
http://articleid.news.lv/6623590
38. Ozola, Liene, Skolotājs – pakalpojuma sniedzējs : [par pedagogu vakancēm Pierīgas skolās, skolu reitingu,
skolotāja amata prestižu] / Liene Ozola. Rīgas Apriņķa Avīze, Nr.65 (2019, 30.aug.), 1.,3.lpp. ISSN 1407-5857
*****
39. Noderīgas saites: [izglītībai un citām nozarēm veltīts resursu saraksts] [Elektroniskais resurss]. – Tiešsaistes
pakalpojums. – Nos. no tīmekļa lappuses. – Stopiņi : Stopiņu novada dome, 2019. Pieejas veids: tīmeklis
WWW.URL: https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/noderigas-saites
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