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PERSONĪBAS SOCIALIZĀCIJAS

PĒTĪJUMU INSTITŪTS ZINĀTNISKĀS

DARBĪBAS PAMATVIRZIENI

Zinātniskās darbības pamatvirzieni

 Sociālās pedagoģijas un rehabilitācijas tehnoloģijas

 Speciālā pedagoģija

 Pedagoģijas tehnoloģijas



Project "Evaluation toolkit on seniors education 
to improve their quality of life“ (No 518227-
LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-GMP)

 pētījuma veikšana saistībā ar dzīves kvalitātes 
uzlabošanu senioriem,  

 izglītības metodoloģiju analīze 7 Eiropas valstīs, 
rezultātu statistiskā apstāde un analīze, rezultātu 
popularizēšana;

 ceļveža (vadlīniju) izstrāde un publicēšana



 Lat-Lit programmā „Designing a Model Geared towards
Participation of People at Social Risk Groups in the Labour
Market” LLIV-223

 Veikt praktisku darba tirgus pētījumu Ziemeļlietuvas –
Austrumlatvijas reģionos un izstrādāt modeli, piemērojot 
inovatīvās tehnoloģijas sociālā riska grupas personu profesionālai 
rehabilitācijai un veselības nostiprināšanai.

 Veikt ilgstošu, nepārtrauktu pētījumu sociālā riska grupas personu 
psihofizisko īpašību, kas nepieciešanas darba tirgū, novērtējumam.

 Izmantojot inovatīvās tehnoloģijas, izstrādāt, praksē pārbaudīt un 
izvērtēt jaunas profesionālās rehabilitācijas un veselības 
nostiprināšanas metodikas, kas veicinātu personu no sociālā riska 
grupām līdzdalību darba tirgū.



DINAMOMETRA BIODEX SYSTEM 4 

izmanto kāju un roku  muskulatūras testēšanai un attīstīšanai. 



BIOSWAY

Izmanto  pacienta spēju 

noturēt līdzsvaru uz stabilas 

un nestabilas virsmas 

novērtēšanā un šo spēju 

trenēšanā



VIBROMASĀŽAS APARĀTS LOKĀLAI VIBROSTIMULĀCIJAI

iespēja iedarboties uz muskuļu cīpslām un saitēm, mazināt muskuļu 
saspringumu, iedarbojas arī uz posturālajiem muskuļiem (šo efektu 

grūti sasniegt ar masāžas paņēmienu palīdzību)



PROJEKTS “IMPROVEMENT OF SOCIAL

PEDAGOGUES PROFESSIONAL

QUALIFICATION BY MEDIATION

IMPLEMENTATION” LLP-LDV-TOI-2013-LT-

0141

Projekta mērķis: nodot apmācību paketi un 

metodiskos materiālus un sagatavot mediatoru

Uzdevumi:

 izstrādāt metodiskos līdzekļus mediatoru 

sagatavošanai; 

 veicināt speciālistu pieredzes pilnveidi, lai strādātu 

ar citiem sociālajiem pedagogiem un sekmētu jaunu 

mediatoru sagatavošanu;

 izveidot tīklu mediatoru. 
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