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1. Novecošana
Studiju
modulis
Novecošana —
dzīves
sastāvdaļa

Saturs: Zināšanas, prasmes un kompetence
Zināšanas

Kā, kad un kur (arī prakses vieta)

• nodarbības – piemēram,
sarkanā, dzeltenā un zaļā gaisma

Students zina:

• nodarbība par psiholoģisko,

• par psiholoģisko, fizisko un sociālo novecošanu
• par novecošanu dažādās Eiropas valstīs, ekonomisko
situāciju, senioru sociālo statusu, izmaiņām dzīvē,
veselību, sadzīves apstākļiem, pakalpojumiem
Prasmes

fizisko un sociālo novecošanu
(teorija)

• diskusija par novecošanu
(YouTube)

• Lucky You interviju noskatīšanās,

Students prot:

senioru dzīves atšķirību un/vai
līdzību dažādās valstīs
salīdzināšana

• komunicēt ar senioriem

• Lucky You anketas izmantošana

• sazināties ar senioriem no citas Eiropas valsts vai citā

seniora intervēšanai vienā valstī

Eiropas valstī

• projekti — seniora
intervēšana — dzīves stāsta

• palīdzēt senioriem (vai tūristam, kurš ir nonācis slimnīcā)
meklēt informāciju par sociālo un veselības aprūpi savā
valstī vai konsultēt par to

noklausīšanās un tā analīze
saistībā ar valsts vēsturi

• strādāt ar senioriem dažādās Eiropas valstīs
Kompetences
Students:

• patstāvīgi un atbildīgi strādā ar senioriem Eiropā
Novecošanas
izmaksas

Zināšanas
Students zina:

• nodarbības
• saruna par atšķirībām un līdzīgo,

Islandes un Spānijas) sociālekonomisko situāciju

kāpēc tas ir interesanti un
kāpēc — noderīgi

• par attieksmi pret senioriem un novecošanu Eiropas

• piedalās grupas darbā, meklējot

• par Eiropas valstu (Beļģijas, Somijas, Čehijas, Latvijas,

valstīs (Beļģijā, Somijā, Čehijā, Latvijā, Islandē un
Spānijā).

• senioru aprūpes izmaksas Eiropas valstīs (Beļģijā,
Somijā, Čehijā, Latvijā, Islandē un Spānijā)

• ka senioru aprūpi Eiropā regulē normatīvie akti, un tie ir
atšķirīgi (Beļģija, Somija, Čehija, Latvija, Islande un
Spānija)

šāda veida informāciju

• lomu spēle: jums ir pacients no
citas valsts — kā pastāstīt
viņam/viņai par

• sazinās ar vietējiem sociālo
pakalpojumu sniedzējiem, lai iegūtu
vairāk informācijas

• kur atrast likumus un noteikumus (katrā valstī)
• par katra cilvēka tiesībām, kādas viņam ir, ja viņš
saslimst (tiesības uz informāciju, tiesības atteikties no
ārstēšanas, tiesības izvēlēties ārstu u.c.)

• ka seniori dzīvo dažādos apstākļos un katrs no viņiem ir
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citāds; viņus ir vieglāk aprūpēt, ja kaut kas ir zināms par
viņu ikdienu
Prasmes
Students prot:

• meklēt informāciju.
• paust savu viedokli par veselības aprūpes sistēmām
Eiropā

• palīdzēt senioriem (vai tūristam, kurš ir nonācis slimnīcā)
atrast informāciju par sociālās un veselības aprūpes
izmaksām pacienta valstī vai konsultēt par to

• izskaidrot normatīvos aktus un sekot līdzi to izmaiņām,
kā arī informēt par tām pacientus, lai viņu rīcībā būtu
pareiza un aktuāla informācija.

• ieteikt senioram piemērotu personu vai pakalpojumu, ja
viņam rodas jautājumi par kādu tēmu
Kompetences
Students:

• prot sazināties ar pacientu no citas valsts
• prot palīdzēt pacientam (vai tūristam, kurš ir nonācis
slimnīcā) atrast informāciju par sociālās un veselības
aprūpes izmaksām pacienta valstī vai konsultēt par to

• patstāvīgi un atbildīgi strādā ar senioriem Eiropā
Novērtējums

• eksāmens par teorētiskiem jautājumiem vai studiju darbs
• projekts ar senioriem
• gadījuma izpēte: konkrēta situācija — nosaukt likumus un noteikumus, kas attiecas uz šo gadījumu
• prakse mājas aprūpē, sociālo pakalpojumu sniegšana vai brīvprātīga palīdzība senioriem.
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2. Visaptveroša geriatriskā novērtēšana (VGN)
Studiju modulis

Saturs: Zināšanas, prasmes un kompetence

Visaptveroša
geriatriskā
novērtēšana

Zināšanas

Kā, kad un kur (arī prakses vieta)

• nodarbība(s) par VGN, izmantojot to praksē
• gadījuma izpēte, izmantojot VGN

Students zina:

• kas ir VGN (teorija)
Prasmes
Students prot:

• izmantot VGN kā metodi, lai noskaidrotu
seniora vājās vietas

• izmantot VGN kā metodi, lai palīdzētu
senioriem palikt veseliem un aktīviem mājās
pēc iespējas ilgāk
Kompetences
Students:

• darbojas patstāvīgi un atbildīgi, izmantojot
VGN kā rīku
Novērtējums

• eksāmens par teorijas jautājumiem
• gadījuma izpēte, izmantojot VGN
• prakse mājas aprūpē, brīvprātīga palīdzība senioriem.

4
www.luckyyou.eu

1. Funkcionalitāte
1. Senioru iespējas saglabāt funkcionalitāti
Studiju
modulis
Senioru
iespējas
saglabāt
funkcionalitāti

Saturs: Zināšanas, prasmes un kompetence
Zināšanas

Kā, kad un kur (arī prakses
vieta)

• kursi skolā par novecošanu,

Students zina:

funkcionalitāti un kritienu
novēršanu

• ko seniori domā par funkcionalitāti

• pansionāta apmeklējums.

• kāda nozīme ir senioru pieredzei

• mājās dzīvojoša seniora

• par empātiju un to, cik svarīgi ir ieklausīties senioros, būt
radošam darbā ar senioriem

• cik svarīgi ir novērojumi

apmeklējums

• rehabilitācijas centru
apmeklējums

• gadījumu izpēte

• cik noderīgas ir validētas novērtēšanas skalas

• skalu izpēte

Prasmes
Students prot:

• novērtēt pieredzes dažādību un patstāvīgas dzīves nozīmi
• izmantot validētas skalas funkcionalitātes mērīšanai
• izrādīt empātiju, ieklausīties senioros, būt radošs darbā ar
senioriem

• pamanīt seniora verbālās un neverbālās reakcijas
• pārrunāt jautājumus par funkcionalitāti ar senioriem
• informēt seniorus par funkcionalitāti
• izmantot informāciju kā pamatojumu (tas ietver paša pieredzi
klīniskajā darbā, pacienta vērtības un vēlmes, labākos pētījumu
rezultātus)

• izrādīt empātiju, sazinoties ar senioriem
• aktīvi piedalīties funkcionalitātes novērtēšanā vienas
disciplīnas un/vai starpdisciplinārā konsultācijā
Kompetences
Students:
patstāvīgi un atbildīgi strādā ar senioriem Eiropā
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2. Profilakse ir labāka par ārstēšanu
Studiju
modulis
Profilakse ir
labāka par
ārstēšanu

Saturs: Zināšanas, prasmes un kompetence
Zināšanas

Kā, kad un kur (arī prakses
vieta)

• kursi skolā par novecošanu,

Students zina:

funkcionalitāti un kritienu
novēršanu

• students apzinās, ko seniori domā par funkcionalitāti

• pansionāta apmeklējums.

• students zina, kāda nozīme ir senioru pieredzei

• mājās dzīvojoša seniora

• students uzzina par empātiju, par to, cik svarīgi ir ieklausīties
senioros, būt radošam darbā ar senioriem

• students uzzina par novērojumu nozīmi
• students apzinās, cik noderīgas ir validētas novērtēšanas
skalas

apmeklējums

• rehabilitācijas centru
apmeklējums

• gadījumu izpēte
• skalu izpēte

Prasmes
Students prot:

• students saprot, cik dažāda var būt pieredze un cik svarīga ir
patstāvīga dzīve

• students prot izmantot validētas novērtēšanas skalas
funkcionalitātes mērīšanai

• students prot izrādīt empātiju, ieklausīties senioros, būt radošs
darbā ar senioriem

• students prot pamanīt seniora verbālās un neverbālās
reakcijas

• students prot pārrunāt jautājumus par funkcionalitāti ar
senioriem

• students prot informēt seniorus par funkcionalitāti
• students izmanto informāciju kā pamatojumu (tas ietver paša
pieredzi klīniskajā darbā, pacienta vērtības un vēlmes, labākos
pētījumu rezultātus)

• students izrāda empātiju komunikācijā ar senioriem
• students aktīvi piedalās funkcionalitātes novērtēšanā vienas
disciplīnas un/vai starpdisciplinārā konsultācijā
Kompetences
Students:

• patstāvīgi un atbildīgi veic darbu
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3. Funkcionalitāte un tehnoloģiju atbalsts
Studiju
modulis
Funkcionalitāte
un tehnoloģiju
atbalsts

Saturs: Zināšanas, prasmes un kompetence
Zināšanas

Kā, kad un kur (arī prakses vieta)

• kursi skolā
• analizē materiālus par

Students zina:

tehnoloģiskajiem palīglīdzekļiem

• kas ir gerontehnoloģija

• apmeklē organizācijas un tehnoloģiju

• kādi palīglīdzekļi pastāv

izstādi

• kur var saņemt palīglīdzekļus

• apmeklē institūcijas, kurās tiek

• kur var atrast informāciju par palīglīdzekļu cenu

izmantotas tehnoloģijas funkcionalitātes
nodrošināšanai

• kā izmantot rokasgrāmatu

• prakses laikā mācās izmantot
tehnoloģiskos palīglīdzekļus

Prasmes

• prakses laikā izglīto par veselību un
tehnoloģiskajiem palīglīdzekļiem

Students prot:

• analizēt tehnoloģiju izmantošanas iespējas senioru
aprūpē

• sekot līdzi izmaiņām gerontehnoloģijas jomā
• būt atvērts jaunu tehnoloģiju izmantošanai
• sadarboties jaunu tehnoloģiju testēšanā darba vietā
• formulēt pacienta vajadzības attiecībā uz
tehnoloģisko atbalstu

• novērtēt tehnoloģiskos palīglīdzekļus, ko izmanto
pacients

• sniegt konstruktīvas atsauksmes
• izmantot pieejamos palīglīdzekļus dažādās
situācijās
Kompetences
Students:

• patstāvīgi un atbildīgi strādā ar senioriem Eiropā
Novērtējums

• diskusija par gadījumiem saistībā ar funkcionalitāti un tehnoloģijām
• secinājumi pēc prakses par izmantotajām tehnoloģijām
• prasmju un kompetences parādīšana prakses laikā
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2. Uzturs
1. Ievads
Studiju modulis

Saturs: Zināšanas, prasmes un kompetence

Seniora sociālā un
ģimenes vide.
Uztura ietekme uz
veselību

Zināšanas
Students zina:

• par senioru sociālo un ģimenes vidi viņa valstī
• par attieksmes pret senioriem vēsturisko un
kultūras attīstību viņa valstī

• par priekšrocībām, kādas ir senioriem, dzīvojot
savās mājās tik autonomi, cik iespējams

• par dažādām autonomijas pakāpēm, kādas ir
iespējamas, ja seniors dzīvo savās mājās.

• to, kādam ir jābūt seniora uzturam, lai tas atbilstu
viņa reālajai dzīves situācijai
Prasmes

Kā, kad un kur (arī prakses vieta)

• teorētiskās nodarbības:
-

klasē

-

senioru mājās

-

sabiedriskajos centros

• intervijas ar vecvecākiem un
vecākiem

• teorētiska situāciju izspēlēšana
klasē, kad studenti spēlē dažādas
lomas (vecvecāki, bērni, aprūpētāji,
treneri...)

• informatīvu materiālu — plakātu
sagatavošana

• internetā pieejamās informācijas
apkopošana

• ēdiena gatavošanas nodarbības

Students prot:

• apkopot plakātā geriatrijas vēsturi savā valstī
• noteikt praktiskā situācijā seniora autonomijas
pakāpi un nepieciešamo atbalstu

• veikt pētījumu aprūpes centrā par reālām
iespējām, kādas senioriem būtu dzīvot savās
mājās

• intervēt seniorus no sabiedriskā un sociālā centra
un noteikt, kādas ir priekšrocības senioriem, ja viņi
dzīvo savās mājās

• iegūt informāciju par savu vecvecāku uzturu un
novērtēt, vai viņiem tas ir pieņemams, iesakot
izmaiņas tā uzlabošanai
Kompetences
Students:

• ir ieguvis zināšanas par geriatriju un sabiedrību
• strādā patstāvīgi, lai apkopotu informāciju par
senioru uzturu mājās un aprūpes centros
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• spēj novērtēt uztura nepietiekamības risku
atkarībā no iepriekš raksturotā seniora rīcības

• spēj aprakstīt iepriekš raksturotā seniora sociālo,
ģimenes situāciju un uzturu

Novērtējums

• Teorētiskie eksāmeni: Vai varat raksturot uztura nepietiekamības riskus senioriem?
• Teorētiskie eksāmeni: Vai varat raksturot, kādas uztura problēmas var rasties sociāli izolētiem senioriem?

2. Uztura nepietiekamība kā geriatriskās atkarības pazīme
Studiju modulis

Saturs: Zināšanas, prasmes un
kompetence

Uztura nepietiekamība kā
geriatriskās atkarības
pazīme.

Zināšanas

Kā, kad un kur (arī prakses vieta)

• teorētiskas nodarbības skolā

Students zina:

• zinātniskas informācijas

• par dažādiem geriatriskās atkarības riska

• intervijas ar senioriem, kas dzīvo

meklēšana Medline, PubMed u.c.

rādītājiem

• par uztura nepilnvērtību kā senioru
atkarības riska faktoru

• par tiešo saistību starp riska faktoriem
(sociālo situāciju, funkcionalitāti, depresiju
un kognitīvajiem traucējumiem) un uztura
uzņemšanas pasliktināšanos

savās mājās, ar mērķi novērtēt viņu
uzturu un tā saistību ar citiem
atkarības riska rādītājiem

• studentu vecvecāku stāstītais par
iespējamo uztura nepietiekamību,
kas ir saistīta ar citiem riska
faktoriem

Prasmes
Students prot:

• meklēt zinātnisku informāciju, kas ir
saistīta ar mijiedarbību starp dažādiem
geriatriskās atkarības riska rādītājiem

• izmantot skalas
• pielietot iegūtās zināšanas praktiskās
intervijās ar senioriem par iespējamām
uztura izmaiņām, kas saistītas ar citiem
geriatriskās atkarības riska faktoriem
Kompetences
Students:

• izmanto zināšanas par dažādu geriatriskās
atkarības riska faktoru saistību un to ietekmi
uz senioru uzturu Studenti meklē informāciju
zinātniskajā literatūrā par visaptverošās
geriatriskās novērtēšanas riska faktoru
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ietekmi, pievēršot uzmanību nepietiekamam
uzturam

• intervē seniorus, lai uzzinātu, kādā veidā
depresijas gadījumi, demence, vientulība vai
funkcionalitātes pasliktināšanās var ietekmēt
senioru uzturu

• pielieto dažādas geriatriskās novērtēšanas
skalas un salīdzina iegūtos rezultātus ar mini
uztura novērtēšanas rezultātiem, novērtē
seniora uzturu
Novērtējums

• Teorētiskie eksāmeni: Geriatriskās atkarības riska faktoru saraksta sagatavošana pēc padziļināta teorētiskās
literatūras apskata

• Teorētiskie eksāmeni: Nosauciet riska faktorus, ko seniori minēja sarunās.

3. Seniori mājās. Ēšanas vide
Studiju modulis

Saturs: Zināšanas, prasmes un kompetence

Seniori mājās.
Ēšanas vide

Zināšanas

Kā, kad un kur (arī prakses
vieta)

• novērtē pārtikas izmaksas
lielveikalā

Students zina:

• uztura priekšrocības un riskus ēdināšanai mājās saistībā ar
funkcionalitāti

• kas vispārīgi ir veselīgs uzturs gastronomiskā kontekstā
• kā nodrošināt sabalansētu uzturu un labu veselību
• par pārtikas cenām un to ietekmi uz senioru uzturu
• par tehniskajiem palīglīdzekļiem, kas paredzēti senioru ar
invaliditāti barošanas atvieglošanai

• saista seniora spēju
iepirkties un sabalansētu
uzturu mājās

• vada informācijas dienas
par senioru ēdināšanas
priekšrocībām mājās

• klasē, analizējot teorētiskus
pieņēmumus studentu grupās

• apmācībā par ēdināšanas
tehnisko palīglīdzekļu
izmantošanu

Prasmes
Students prot:

• novērtēt, vai ēdienkarte ir senioriem pieņemama
• analizēt uzturam nepieciešamās pārtikas cenas
• izdomāt un rūpīgi izstrādāt vienkāršas receptes, ko iemācīt
senioriem

• saistīt kulinārās prasmes un uztura plānošanu ar seniora
personisko autonomiju

• rīkoties ar tehniskajiem palīglīdzekļiem tipiskas maltītes
nodrošināšanā
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Kompetences
Students:

• izmanto praksē uztura principus, kas tiek piemēroti senioru
uzturam

• saista ekonomiskos aspektus ar senioru uzturu
• padziļināti pārzina tehnisko līdzekļu izmantošanu un
noderību ēdināšanā (galda piederumi, glāzes, šķīvji, krūzes
u.c.)
Novērtējums

• Praktiski eksāmeni, piemēram: Vai varat aprēķināt uztura izmaksas un saistīt tās ar seniora pirktspēju?
• Novērojums. Vai varat minēt uztura priekšrocības un trūkumus pēc sarunas ar senioru, kas dzīvo savās mājās, un
senioru, kas dzīvo pansionātā?

• Praktiski eksāmeni, piemēram: Tiek parādīta tipiska seniora ēdienkarte. Studentam ir jānovērtē šādi kritēriji:
veselīgums, garša un pagatavošanas vienkāršība.

• Praktisks eksāmens. Novērojums. Parādīt zināšanas un prasmes galda piederumu lietošanā iepriekš raksturotajai
maltītei (piemēram, ar gaļu, zupu, sulām, zivīm u.c.)

4. Uzturs un senioru psiholoģiskās izmaiņas
Studiju
modulis

Saturs: Zināšanas, prasmes un kompetence

Uzturs un
senioru
psiholoģiskās
izmaiņas

Zināšanas

Kā, kad un kur (arī prakses
vieta)

• teorētiskajās nodarbībās
klasē kursu laikā

Students zina:

• par fiziskajām, psiholoģiskajām un sociālajām izmaiņām, kas
notiek ar senioriem

• senioru mājās praktisko
nodarbību laikā

• aprūpes centros, veicot

• par šo izmaiņu zinātnisko pamatojumu
• par fiziskajām, psiholoģiskajām un sociālajām izmaiņām, kas
saistītas ar uzturu un kas var ietekmēt veselību
Prasmes
Students prot:

• apkopot informāciju par psiholoģiskajām izmaiņām, kas

pasniedzēja norādītos mācību
uzdevumus

• lomu spēlēs klasē, aicinot
seniorus piedalīties tajās

• veicot pētījumus par
fizioloģiskajām izmaiņām, kas
skar uzturu (piemēram, viņi
veic pētījumu par zobus
zaudējušo senioru barības
uzņemšanu)

notiek ar senioriem, it īpaši tām, kas ietekmē uzturu

• intervēt senioru un noteikt, kādas izmaiņas ir notikušas, it
īpaši attiecībā uz uzturu

• apkopot informāciju aprūpes centrā par visbiežākajām
izmaiņām, kādas piedzīvo atkarīgi seniori, it īpaši attiecībā uz
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uzturu

• izmantot komunikācijas prasmes, kas nepieciešamas, lai
intervētu senioru un apkopotu informāciju par seniora
fizioloģiskajām izmaiņām, kā arī sniegt savlaicīgu atbalstu
atbilstoši iespējām
Kompetences
Students:

• saprot un identificē fizioloģiskas izmaiņas, kas notiek
vecumā

• ir saprotošs un zina, kā izmantot zināšanas savā profesijā
• apzinās senioru atšķirīgos ģimenes un sociālos apstākļus
Novērtējums

• Teorētiski eksāmeni par senioru fizioloģiskajām izmaiņām
• Mutiska prasmju demonstrēšana par fizioloģiskajām izmaiņām senioram, kas tiek raksturots
• Šajā sadaļā paredzēto mācību uzdevumu novērtējums: plakāti, piezīmes, intervijas videomateriāli u.c.
• Pasniedzēja norādīto praktisko situāciju risināšana

5. Uztura vajadzības senioriem
Studiju
modulis

Saturs: Zināšanas, prasmes un kompetence

Uztura
vajadzības
senioriem

Zināšanas
Students zina:

• par enerģijas patēriņu saistībā ar uzturu senioriem un saista to ar
fizioloģiskām, patoloģiskām, psiholoģiskām un sociālām izmaiņām, ko
piedzīvo seniori

• par makrouzturvielu (olbaltumvielu, tauku un ogļhidrātu) nozīmi
senioru uzturā, ņemot vērā viņu fiziskos, psiholoģiskos un sociālos
ierobežojumus

• par mikrouzturvielu (vitamīnu un minerālvielu) nozīmi senioru
uzturā, ņemot vērā viņu fiziskos, psiholoģiskos un sociālos
ierobežojumus

• kāda nozīme seniora vecumā ir pareizai šķidruma uzņemšanai
• kāda nozīme seniora vecumā ir šķiedrvielu uzņemšanai
• par uztura sastāvu un tā nozīmi senioru uztura vajadzību

Kā, kad un kur (arī
prakses vieta)

• klasē teorētiskās
nodarbībās

• meklējot informāciju
zinātniskās vietnēs
internetā

• veicot ar darbu, kas ir
saistīts ar pārtikas
uzturvielu sastāvu

• uzaicinot uztura
speciālistus skaidrot
problēmas, kas ir saistītas
ar senioru uztura
vajadzībām

• pārskatot
medicīnas/uzturvielu
uzņemšanas anamnēzes,
lai atrastu informāciju par
iespējamo uzturvielu
trūkumu senioriem

apmierināšanā
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Prasmes
Studenti prot:

• teorētiskā uzdevumā saistīt uzturvielu trūkumu un senioru uztura
nepietiekamību

• sagatavot seniora uztura aprakstu un noteikt iespējamos trūkumus
• sagatavot ar noteiktām uzturvielām bagātu produktu sarakstu
• saistīt uzturvielas un
• izmantot uztura sastāvdaļu tabulu, lai analizētu uzturvielu sastāvu
pārtikas produktos
Kompetences
Students:

• spēj atpazīt uztura nepietiekamības simptomus un pazīmes
• ir apguvis zināšanas, lai meklētu informāciju, kas ir saistīta ar
uzturvielu trūkumu senioru uzturā

• spēj noteikt uzturvielu nepietiekamību senioru uzturā
Novērtējums

• Teorētiski eksāmeni par mācīto priekšmetu
• Mutiskas iegūto zināšanu prezentācijas

6. Uztura vajadzību novērtēšana
Studiju modulis

Saturs: Zināšanas, prasmes un kompetence

Uztura vajadzību
novērtēšana

Zināšanas
Students zina:

• par regulāras senioru uztura novērtēšanas nozīmi, lai
identificētu un novērstu uztura izmaiņas

• uztura nepietiekamības simptomus un pazīmes senioriem
• par iespējām, kādas ir pieejamas, lai konstatētu un
nepieļautu senioru uztura nepietiekamību

• senioru uztura nepietiekamības kritēriji

Kā, kad un kur (arī prakses
vieta)

• debates nodarbībās par
seniora uztura kvalitāti

• teorētiskas nodarbības
klasē oficiālo aprūpes kursu
laikā

• praktiskas antropometrijas
nodarbības, kad studenti veic
mērījumus viens otram

• paša uztura novērtējums
• seniora uztura novērtējums
• asins analīžu interpretēšana
saistībā ar uzturu
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Prasmes
Studenti prot:

• izmantot iespējas, kādas ir pieejamas senioru uztura
nepietiekamības konstatēšanai: ēšanas dienasgrāmatas,
antropometriskā novērtēšana (svars, augums, stilba
apkārtmērs, u.c.), uztura skrīnings (mini uztura novērtējums,
universālais nepietiekama uztura novērtēšanas kalkulators
u.c.)

• izveidot labu un empātisku komunikāciju ar senioriem
intervijās

• novērtēt seniora uzturu
Kompetences
Students:

• ir ieguvis pietiekami daudz resursu, lai atpazītu seniora
uztura nepietiekamību

• apgūst tehniskas prasmes, kas nepieciešamas, lai veiktu
pareizu uztura novērtējumu

• ir ieguvis komunikācijas prasmes, kas dod iespēju apkopot
informāciju par uzturu
Novērtējums

• Teorētiski eksāmeni, kuru laikā students parāda savas zināšanas par senioru uztura novērtēšanu
• Novērojums: students spēj teorētiski atrisināt problēmas, kas raksturīgas senioriem
• Novērojums: students rāda prasmes, kas nepieciešamas, lai risinātu ar seniora uzturu saistītas problēmas

7. Maltīšu plānošana un gatavošana senioriem. Kulinārie kursi.
Studiju modulis

Maltīšu
plānošana un
gatavošana
senioriem.
Kulinārie kursi

Saturs: Zināšanas, prasmes un kompetence

Zināšanas
Students zina:

• senioru uztura sociālos un kultūras aspektus:
paradumus, tradīcijas, garša sajūtu un apetīti u.c.

• svarīgākās senioru uztura problēmas: saldumu
ēšana, sāļi ēdieni, pārmērīga alkohola lietošana u.c.

Kā, kad un kur (arī prakses vieta)

• intervijās par senioru ēšanas
paradumiem

• teorētiskajās nodarbībās klasē
• darbs ar ēdienu sastāva tabulu, lai
izstrādātu ēdienkarti nodarbībās,
senioru mājās, aprūpes centros (kā
pēdējā alternatīva)

• biežāk sastopamās slimības, kas var ietekmēt
seniora uzturu: diabēts, hipertensija, liekais svars u.c.

• vingrinājumi ēdienkartes

• uztura kritērijus sabalansētu maltīšu pagatavošanai

sagatavošanā, izmantojot devu
sistēmu, kas paredzēta
starptautiskajos ieteikumos (ēdiena
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senioriem

piramīda)

• studenti zina par zāļu un pārtikas mijiedarbību

• sabalansētas ēdienkartes (recepšu)

• starptautiskās uztura rekomendācijas, kas ir
ietvertas vadlīnijās par uztura piramīdu, ieteicamo
dienas uzturvielu devu (RDA — Requirement Dietary
Allowances)

• svarīgākās kulinārās prasmes, lai nodrošinātu
nepieciešamās uzturvielas senioru ēdienkartē
Prasmes
Students prot:

izstrāde skolā, mājās, senioru mājās

• interviju veikšana par uzturu
nodarbībās, uz kurām uzaicināti
seniori, vai pie senioriem mājās.

• Antropometrisko novērtējumu
veikšana skolā, mājās, pansionātos
u.c. (svars, augums, apkārtmēri)

• sabalansētu maltīšu gatavošana

• sarunās ar senioriem novērtēt gaumi, paradumus

senioriem skolā, mājās, pansionātā

un apetīti

• analizēt seniora uzturu kvalitatīvi un/vai kvantitatīvi,
lai izdarītu secinājumus

• strādāt ar dažādām sistēmām, lai izstrādātu
sabalansētu ēdienkarti (uztura plānošanas
programmatūra, vadlīnijas par uzturu)

• izmantot uztura sastāva tabulu, lai noteiktu
uzņemtās devas un ieteiktu receptes un dienas,
nedēļas vai mēneša ēdienkarti

• sagatavot maltītes pēc devu sistēmas; "devu"
koncepcija maltīšu pagatavošanai

• gatavot veselīgus, garšīgus, lētus, viegli
pagatavojamus ēdienus senioriem
Kompetences
Students:

• saprot, ka seniora ēdienkarte ir būtisks aspekts, kas
uzlabo veselību un novērš atkarību no citiem
cilvēkiem

• spēj ieteikt priekšlikumus veselīgam uzturam
• ir apguvis kulinārās zināšanas, lai plānotu senioru
uzturu
Novērtējums

• Teorētiskie eksāmeni par enerģijas patēriņu un senioru ēdienkartes pielāgošana tam.
• Praktiski eksāmeni, piemēram: Parādīt prasmi izmantot ēdiena sastāva tabulu ēdienkartes analīzē un
sastādīšanā.

• Atrisināt uzdevumus par uzņemtajām devām, izmantojot devu noteikšanas sistēmu
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• Praktiski eksāmeni: studenti gatavo veselīgus, garšīgus, lētus un viegli pagatavojamus ēdienus.
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3. Socializācija
1. Sociālās izolācijas novēršana
Studiju
modulis
Sociālās
izolācijas
novēršana

Saturs: Zināšanas, prasmes un kompetence
Zināšanas
Students zina:

Kā, kad un kur (arī prakses vieta)

• darbojas praksē reālās situācijās
• projekts

• par pieejamajām iespējām un resursiem
• labas sociālās situācijas nozīmi

• mācības grupā
• uz problēmu risināšanu balstīta apmācība

• kā atrast informāciju par iespējām Eiropas valstīs
(piemēram, Beļģijā, Somijā, Čehijā, Latvijā, Islandē
un Spānijā)

• mācību materiāli
• nodarbības

Prasmes

• vizītes/apmeklētāji

Students prot:

• novērot seniora situāciju
• mijiedarboties ar senioru un tuviniekiem
• meklēt atbilstošu informāciju
• izmantot iegūtos datus

• izglītības tīkli
• emuāri, mācīšanās dienasgrāmatas
• praktiskas nodarbības/prakses
• simulācija
• grupas darbs

Kompetence
Students:

• izmanto atbilstošas skalas seniora socializājas
novērtēšanai, saglabāšanai un uzlabošanai

• uzzina un izlemj, ko var darīt
• izskaidro iespējas klientam
• dod norādījumu senioriem par iespējām, ko

• gadījumu analīze
• spēles
• mācīšanās vienam no otra
• dažādas mācību vides:
§
§

piedāvā valsts, pašvaldība vai citas organizācijas
§
§
§

darba vietas
mācību projekti
dažādās vidēs
un prakses
vietās
koledžas
interneta tīkls
sociālie
plašsaziņas
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§
§

līdzekļi
apmeklējumi
mājas

Novērtējums
testi
eksāmeni
lomu spēles
rakstiski darbi
grupas darba novērtējums
pašvērtējums
kompetenču demonstrēšana praksē vai skolā
Prasmju demonstrēšana
Skolā
Mācību procesā un teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās — lomu spēlēs, situāciju analīzē, grupas darbā u.c. —
zināšanas par sociālās izolētības nepieļaušanu vienkārši paplašina studenta zināšanu loku, lai viņš/viņa varētu
izmantot iegūto informāciju arī citos apmācības moduļos
Praksē
Prakses laikā dažādās vietās (aprūpes centri, slimnīcas, pansionāti, mājas u.c.).
Darba vietu apmeklējumos/projektos u.c.

• ģimenes ārsta prakse/veselības centri
• slimnīcas, dažādas nodaļas
• aprūpes centri
pansionāti

• sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri
• mājas
• ārstu novērošana darbā
Citur:

• veicot intervijas
• veicot novērojumus dažādās situācijās

2. Tehnoloģijas senioru sociālās aprūpes uzlabošanai un
nodrošināšanai
Studiju
modulis
Tehnoloģija
s senioru
sociālās
aprūpes
uzlabošanai
un
nodrošināš
anai

Saturs: Zināšanas, prasmes un kompetence
Zināšanas
Students zina:

• kas ir gerontehnoloģija, kādas iespējas tā piedāvā,
kur tā ir pieejama un kā to saņemt

• kur meklēt informāciju par palīglīdzekļu cenām, ja tie
ir jāiznomā vai jāiegādājas

• kā uzzināt, kā palīglīdzekļi un aprīkojums darbojas

Kā, kad un kur (arī prakses vieta)

• lekcijas: kas ir gerontehnoloģija, kas, kā,
kāpēc to izmanto, izmaksas

• prezentācijas par dažādām tēmām
(piemēram, lieli tālruņi, iPad, datori,
drošības līdzekļi, ekrāni u.c.)

• gadījuma izpēte par senioriem, kas dzīvo
mājās, piemēram, kāda būtu ideālā vide
senioriem (mājās/ārpus tām)
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Prasmes
Students prot:

• novērot situāciju un pamanīt senioru vajadzības
sazināties un mijiedarboties ar senioriem

• sniegt informāciju par gerontehnoloģiju
• izmantot tehnoloģiskas iekārtas
• pamācīt seniorus un kopā ar viņiem izmēģināt
gerontehnoloģisku ierīču izmantošanu

• meklēt informāciju par jaunām iespējām Eiropas
valstīs

• nodarbība par saziņu: kā informēt
pacientu, kādas gerontehnoloģijas ierīces
tiek izmantotas/ir redzētas/ir zināmas,
apgūst prasmi novērtēt dažādas lietas

• nozares ekspertu vadītas nodarbības
• iestāžu apmeklējumi: rehabilitācijas
centri, izstādes u.c.

• dažādu speciālistu grupas darbs (ārsti,
medmāsas, studenti, pacienti)

• atgriezeniskā saikne par praktisko
apmācību

• students patstāvīgi meklē dažādus
Kompetence

Students:

• analizē gerontehnoloģiju izmantošanas iespējas
senioru aprūpē

• seko līdzi gerontehnoloģijas attīstībai, meklē

materiālus un informāciju

• ražotāju apmeklēšana
• students sniedz informāciju senioriem par
datoru izmantošanu

pētījumus un pēta šo jomu

• uz problēmu risināšanu balstīta apmācība

• izmanto pieejamos gerontehnoloģijas palīglīdzekļus

• no mācību materiāliem

dažādās situācijās

• iesaka senioriem pieejamos gerontehnoloģijas

• apmeklētāji no prakses, pansionātiem

palīglīdzekļus

• izglītības tīkli

• novērtē gerontehnoloģijas palīglīdzekļu

politikas, vadlīnijas dažādās darbavietās

nepieciešamību un izmantošanu

• sniedz atgriezenisko saiti par gerontehnoloģijas

• simulācija

izmantošanu

• grupu darbs un pētījumi

• strādā patstāvīgi

• laboratorijas darbs — praktisks darbs
• dažādas mācību vides:
-

darba vietas

-

mācību projekti dažādās vidēs un
prakses vietās

-

mājās (piemēram, pasniedzējs un
students dodas pie seniora mājās,
lai veiktu novērojumus, sniegtu
ierosinājumus un palīdzētu
izmantot tehnoloģijas)

-

praktiska apmācība iestādēs un
mājas aprūpe gadījumos, kad tiek
izmantotas gerontehnoloģijas
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Novērtējums
testi
eksāmeni
lomu spēles
rakstiski darbi
grupas darba novērtējums
pašvērtējums
kompetenču demonstrēšana praksē vai skolā
Prasmju demonstrēšana
Skolā
Mācību procesā un teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās — lomu spēlēs, situāciju analīzē, grupas darbā u.c. —
zināšanas par gerontehnoloģijām vienkārši paplašina studenta zināšanu loku, lai viņš/viņa varētu izmantot iegūto
informāciju arī citos apmācības moduļos
Praksē
Prakses laikā dažādās vietās (aprūpes centri, slimnīcas, pansionāti, mājas u.c.).
Darba vietas apmeklējumos/projektos u.c.
- ģimenes ārsta prakse
- slimnīcas, dažādas nodaļas
- aprūpes centri
- pansionāts
- sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri
- dienas aprūpes centri
- cilvēku apmeklēšana mājās
- interviju veikšana

3. Senioru vajadzība pēc komunikācijas vientulības mazināšanai
Studiju
modulis
Senioru
vajadzība pēc
komunikācija
s vientulības
mazināšanai

Saturs: Zināšanas, prasmes un kompetence
Zināšanas
Students zina:

Kā, kad un kur (arī prakses vieta)

• skolā: teorētiskas nodarbības
• skolā: praktiskas nodarbības

• par dažādām novērtēšanas skalām

• prakse: slimnīca, aprūpes centrs, aprūpe

• kā komunicēt un mijiedarboties ar senioriem

mājās, uzņēmums, kas sniedz palīdzību
ikdienā, vai cita piemērota vieta

par cilvēku dažādajiem sociālajiem apstākļiem

• gadījumu analīze

• par to, kā būt aktīvam klausītājam saskarsmē ar
senioriem

• kā justies ērti, sarunājoties ar senioru
• kā tikt galā ar aizspriedumiem par senioriem
Prasmes

• grupu darbs: skolā vai prakses vietā
• projekti
• lomu spēles
• eksperti: sociālie darbinieki

Students prot:
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• izmantot novērtēšanas skalas

• brīvprātīgais darbs

• izmantot un veidot komunikācijas metodes, kuras

• specializēti kursi par sociālo situāciju

apguvis teorētiskajās nodarbībās

• radīt sarunai labvēlīgu gaisotni un pacietīgi
ieklausīties senioros

• izveidot no aizspriedumiem brīvu skatījumu (cieņa,

patstāvīga mācīšanās, piemēram, par
novērtējumiem

• interneta, sociālo plašsaziņas līdzekļu u.c.
iespēju izmantošana

tolerance, neatkarība, individualitāte) par senioriem

Kompetence
Students:

• ir atbildīgs par pareizas informācijas saņemšanu,
lai aizpildītu novērtējumus

• Kopumā ir gatavs veidot atgriezenisko saikni
Novērtējums
Eksāmens: mutisks eksāmens, rakstisks eksāmens
Prasmju pārbaude skolā vai praksē
Pārbaude par novērtēšanas skalām
Pašvērtējums prakses laikā
Savstarpējs vērtējums prakses laikā
Pastāvīga vērtēšana
Prasmju demonstrēšana
Skolā: Viņi var izmantot internetu, lai meklētu labus novērtējumus, noteikumus par izmaksām u.c. nolūkā tos izmantot
savas profesionalitātes pilnveidei
Arī terorētisko un praktisko nodarbību laikā skolā (lomu spēles) students var pilnveidot komunikācijas prasmes.
Praksē:
- slimnīca, aprūpes centrs, aprūpe mājās, uzņēmumi, kas sniedz palīdzību ikdienā
Darba vietas apmeklējumos/projektos u.c.:
- slimnīca, aprūpes centrs, aprūpe mājās, uzņēmumi, kas sniedz palīdzību ikdienā
Citur:
- interviju veikšana
- sadarbība ar labdarības organizāciju darbiniekiem
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4. Depresija
1. Ievads: senioru garīgās veselības traucējumi
Studiju modulis

Saturs: Zināšanas, prasmes un
kompetence

Senioru garīgā
veselība

Zināšanas

Kā, kad un kur

• kursi skolā par garīgo veselību,
novecošanu un garīgo veselību

Students zina:

• kas ir garīgā veselība
• kas ietekmē garīgo veselību mūsdienu
cilvēku dzīvē un sabiedrībā

• par paaudžu atšķirībām un to dzīves
uztveri

• skalu izpēte (garīgās depresijas
skala, visaptveroša geriatriskā
novērtēšana, Beka skala, pašnāvības
nodoma novērtēšanas skala u.c )

• pansionāta apmeklējums.
• mājās dzīvojoša seniora

• par komunikācijas īpatnībām ar pacientiem,
kuriem ir garīgās veselības problēmas

• par senioriem specifiskām patoloģijām
(depresiju, demenci vai kognitīvo spēju
pasliktināšanos)
Prasmes
Students prot:

• atpazīt depresijas, demences un kongitīvo

apmeklējums

• gadījumu izpēte
• garīgās veselības aprūpes iestāžu
apmeklējums

• geriatriskās ķirurģijas nodaļu
apmeklējums

• bezpeļņas iestāžu apmeklējums, kur
rūpējas par garīgo veselību

problēmu pazīmes

• izmantot komunikācijas prasmes, kas ir
specifiskas saziņai ar senioriem

• pareizi veikt iztaujāšanu
• izmantot un interpretēt vērtēšanas skalu
Kompetences
Students:

• ir ieguvis zināšanas par to, kādas garīgās
veselības problēmas var rasties senioriem

• prot novērtēt senioru situāciju, izmantojot
atbilstošas skalas
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• atpazīst problēmas un attiecīgi rīkojas

Novērtējums

• kopīga diskusija par konkrētiem gadījumiem, senioriem, ko studenti satikuši, vai intervijām ar senioriem

2. Senioru vajadzības
Studiju
modulis

Saturs: Zināšanas, prasmes un kompetence

Kā, kad un kur
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Senioru
vajadzību
iepazīšana

Zināšanas

• gatavo anketas un izmanto
jautājumu banku.

Students zina:

• par izmaiņām senioru dzīvē (fiziskām,

• izmanto konkrētas skalas (garīgās

• par senioru vajadzībām

depresijas skala, visaptveroša
geriatriskā novērtēšana, Beka skala,
pašnāvības nodoma novērtēšanas
skala u.c )

• par senioriem specifiskām patoloģijām

• konference ar senioriem, kur viņi

psiholoģiskām, garīgām, eksistenciālām)

• par seniora pieredzi un tās ietekmi uz viņu
• par dažādām komunikācijas prasmēm
Prasmes

satiek viens otru, tiek sadalīti
dažādās grupās un nonāk pie
secinājuma par to, kas pēc viņu
domām ir svarīgi un ko viņi vēlas
darīt zināmu pašvaldībām

• pansionāta apmeklējumi

Students prot:

• izmantot komunikācijai ar senioriem
specifiskas prasmes (izmantot vienkāršu valodu,
piemēram, neizmantot tādus vārdus kā
cerebrālais insults, bet gan trieka, izmantot zīmju
valodu, žestus un piktogrammas, u.c.),
nesteigties, lai seniori saprastu, ko viņiem saka,
būt pacietīgs, u.c.

• pareizi veikt iztaujāšanu
• izmantot un interpretēt vērtēšanas skalu

• mājās dzīvojoša seniora
apmeklējums

• sarunas ar senioriem
• prakse/praktiska mācīšanās
pansionātā vai aprūpes laikā mājās

• situācijas novērtēšana un problēmu
atpazīšana, pirms tās notikušas, un
attiecīgas pieejas izmantošanas
(anketas, skalas u.c.)

Kompetences
Students:

• atpazīst problēmas un attiecīgi rīkojas
• atpazīst, ko vēlas seniori un kas viņiem ir
nepieciešams

• izmanto atbilstošas skalas
• rīkojas, ja pastāv problēmas iestāšanās risks
• izmanto iegūtās zināšanas ikdienā, reālās
situācijās
Novērtējums

• studenti intervē senioru un analizē intervijas rezultātus
• gadījumu izpētē studenti aizpilda garīgās depresijas skalu, veic visaptverošo geriatrisko novērtēšanu u.c.,
kā arī interpretē tās
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3. Profilakse
Studiju modulis

Saturs: Zināšanas, prasmes un kompetence

Pozitīva pieeja

Zināšanas

Kā, kad un kur

• nodarbības skolā par dažādiem

svarīga nozīme un kas ietekmē depresijas rašanos

dzīvesveida aspektiem, depresijas
izpausmēm, depresijas riska
faktoriem un simptomiem, skalām
un dažādām ikdienas un
preventīvu aktivitāšu iespējām

• depresijas izpausmes

• mācību materiāli: e-studiju vai e-

Students zina:

• par dažādiem dzīvesveida aspektiem, kam ir

• depresijas riska faktorus un dažādus simptomus
• dažādas skalas (GDS, BDS, SIS u.c.) depresijas
simptomu novērtēšanai

mācību kursi

• prakse organizācijās, kas
nodrošina aprūpi mājās, lai
studenti varētu novērot veselus un
depresīvus seniorus

• par miega paradumu nozīmi un ietekmi uz depresiju
• projekti, grupas darbs vai
• par ēšanas paradumu nozīmi un ietekmi uz
depresiju

individuāli uzdevumi par
depresijas profilaksi

• par fiziskās aktivitātes nozīmi un ietekmi uz

• grupu diskusijas par depresijas

depresiju

profilaksi senioriem

• par sociālās aktivitātes un saziņas nozīmi un ietekmi

• senioru depresijas speciālista un

uz depresiju

pieredzējuša eksperta
uzaicināšana

• kur atrast dažādas iespējas ikdienas un
profilaktiskām aktivitātēm valstī/reģionā/pilsētā

• aicinājumi veseliem senioriem

• par profesionālu attiecību nozīmi palīdzības

izmantot dažādas prasmes reālajā
dzīvē

sniegšanā un senioru atbalstīšanā

Prasmes
Students prot:

• informēt un izglītot par depresijas izpausmēm
• informēt un izglītot par dažādiem svarīgiem
dzīvesveida aspektiem (miegu, uzturu, fiziskajām un
sociālajām aktivitātēm), kas ir saistīti ar depresiju

• atpazīt depresijas riska faktorus un simptomus, prot

• citus speciālistu pieaicināšana
nolūkā apmainīties viedokļiem par
depresijas profilaksi

• dažādu tādu organizāciju
(piemēram, senioru centru u.c.
organizāciju) apmeklējums, kas
piedāvā ikdienas aktivitātes
senioriem un informācijas ieguve
par šādu aktivitāšu nozīmi

• praktiska apmācība šajās
organizācijās

ar tiem tikt galā un informēt atbildīgās personas
(piemēram, ģimenes ārstus)

• praktiska dažādu skalu

• izmantot skalas, lai objektīvi novērtētu depresijas

izmantošana un sasaiste ar
gadījuma izpēti

nopietnību

• veidot profesionālas attiecības, lai prastu empātiski

• dažādu komunikācijas prasmju
praktiska pielietošana saskarsmē
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sazināties

(lomu spēlēs) pirms to
izmantošanas saziņā ar senioriem

• palīdzēt atrast pozitīvus faktorus seniora dzīvē un
izmantot tos viņu motivēšanai

• seniora apmeklējums un
saskarsme reālā situācijā

• palīdzēt senioriem atrast dažādas iespējas ikdienas
un profilaktiskām aktivitātēm valstī/reģionā/pilsētā un
iesaistīties tajās
Kompetence:
Students:

• ir ieguvis zināšanas par depresijas profilaksi
senioriem

• prot izmantot dažādas prasmes, lai palīdzētu
senioriem izvairīties no depresijas
Novērtējums

• eksāmens par teoriju un depresijas profilaksi
• pastāvīga studentu intereses un motivācijas strādāt grupā un individuāli novērošana
• apgūto zināšanu parādīšanas novērtēšana
• komunikācijas prasmju novērošana praksē
• studenta pašvērtējums par savām zināšanām un kompetenci
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4. Aprūpe
Studiju modulis

Depresijas
skarta seniora
aprūpe

Saturs: Zināšanas, prasmes un kompetence

Zināšanas

Kā, kad un kur (arī prakses
vieta)

• kursi skolā par senioru aprūpi,
patoloģijām u.c.

Students zina:

• ar kādiem speciālistiem un organizācijām
sazināties, ja rodas problēmas

• dažādus simptomus un diagnozes
Prasmes
Students prot:

• atpazīt depresijas simptomus
• atbilstoši komunicēt ar senioru
• izlemt, kā rīkoties un ar ko sazināties
• izmantot konkrētas skalas (garīgās depresijas
skala, visaptveroša geriatriskā novērtēšana, Beka
skala, pašnāvības nodoma novērtēšanas skala
u.c )

• pansionāta apmeklējums
• mājās dzīvojoša seniora
apmeklējums

• prakse/praktiska mācīšanās
pansionātā vai aprūpes centrā vai
aģentūrā, kas piedāvā aprūpi
mājās

• gatavo anketas un izmanto
jautājumu banku

• apgūst un izmanto konkrētas
skalas (garīgās depresijas skala,
visaptveroša geriatriskā
novērtēšana, Beka skala,
pašnāvības nodoma novērtēšanas
skala u.c )

Kompetences
Students:

• pamanot iespējamās depresijas pazīmes
senioriem, atbilstoši rīkojas

• spēj novērtēt situācijas un atpazīt problēmas,
pirms tās iestājušās, un izmantot piemērotus
risinājumu (anketas, skalas u.c., saziņa ar
speciālistiem)
Novērtējums

• studenti sarunājas ar senioriem un novērtē viņu situāciju
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5. Tehnoloģijas
Studiju modulis

Saturs: Zināšanas, prasmes un
kompetence

Tehnoloģijas var
palīdzēt prātam

Zināšanas
Students zina

• par pieejamajām tehnoloģijām
(ierīcēm, lietotnēm, interneta vietnēm)

• kur atrast informāciju par jaunām
iespējām
Prasmes

Kā, kad un kur

• kursi skolā
• profesionāli ārsti, kas izmanto konkrētas
tehnoloģijas, var ierasties un pastāstīt
studentiem par jaunākajām tendencēm

• apmeklē ekspozīcijas par jaunām
tehnoloģijām, kas ir noderīgas senioriem

• organizē prezentācijas par

Students prot:

palīgtehnoloģijām skolā, sabiedriskajā
centrā, publiskā bibliotēkā vai pansionātā

• izmantot konkrētas tehnoloģijas

• uz problēmām balstīta mācīšanās par

• izglītot seniorus par to, kāpēc un kā
lietot tehnoloģijas
Kompetences

tehnoloģijām, izmantojot gadījumu izpēti
(piemēram, gadījums par kādu seniori:
kādus tehnoloģiskos palīglīdzekļus varat
izmantot, lai uzlabotu šīs sievietes ikdienas
dzīvi un novērstu depresiju)

Students:

• sagatavo vienkāršas instrukcijas

• ir iemācījies, kā izglītot senioru par

senioriem par tehnoloģijām, kas ir viegli
saprotamas, bet ietver visu nepieciešamo
informāciju

palīgtehnoloģijām

Novērtējums

• gadījumu izpēte: analizēt gadījumu un situāciju, atrast problēmu un noderīgu tehnoloģiju pacientam
konkrētajā gadījumā, lai atrisinātu problēmu

• grupas diskusijas par tehnoloģijām, lai uzzinātu, vai studenti tās pārzina un praktiski saprot to nozīmi
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5. Kognitivitāte
1. Normāla smadzeņu novecošana
Studiju modulis

Saturs: Zināšanas, prasmes un kompetence

Normāla smadzeņu
novecošana

Zināšanas

Kā, kad un kur (arī prakses
vieta)

• nodarbības par smadzeņu
novecošanu

Students zina:

• kognitīvās psiholoģijas pamatus
• kas ir izziņa

• videomateriāls, kurā parādīta
kognitīvo spēju pasliktināšanās

• apgūstot informāciju šajā

• pamata kognitīvās funkcijas

modulī par centrālās nervu
sistēmas novecošanu

• cik svarīgi ir pamanīt kognitīvo spēju pasliktināšanās

• patstāvīga internetā pieejamo

riskus cilvēka dzīves otrajā pusē
Prasmes

materiālu meklēšana

• gadījuma izpēte par normālu
smadzeņu kognitīvo novecošanu

Students prot:

• atrast informāciju par kognitīvajām funkcijām
cilvēkam novecojot

• mācības grupā
• informatīvu materiālu —

• raksturot kognitīvo funkciju

plakātu sagatavošana.

• sekot pacienta kognitīvo funkciju pasliktināšanās

• grupas darbs

procesam
Kompetences
Students spēj:

• sniegt pareizu informāciju un palīdzēt pacientiem un
radiniekiem atrast piemērotu informāciju par
smadzeņu novecošanu
Novērtējums
Zināšanu un prasmju novērtēšana:
• teorētiskā eksāmenā par kognitīvo spēju pasliktināšanos
• pastāvīga studentu intereses un motivācijas strādāt grupā un individuāli novērošana
• komunikācijas prasmju novērošana prakses laikā
• lūgums studentiem veikt savu zināšanu un kompetenču novērtēšanu
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2. Neirokognitīvās izmaiņas novecojot — ar smadzeņu
novecošanu saistīto kognitīvo procesu raksturojums
Studiju modulis

Saturs: Zināšanas, prasmes un
kompetence

Kā, kad un kur (arī prakses vieta)

Neirokognitīvās izmaiņas
novecojot — ar smadzeņu
novecošanu saistīto
kognitīvo procesu
raksturojums

Zināšanas

• nodarbības par neirokognitīvajām

2.1. Potenciālais un kustīgais
intelekts
2.2. Apstrādes ātrums
2.3. Uzmanība
2.4. Atmiņa
2.5. Ātrums un valoda
2.6. Vizuāli telpiskās
spējas/konstrukcija
2.7. Vadības funkcijas

Students zina:

izmaiņām novecojot, piemēram,
aizmāršība

• par kognitīvo funkciju izmaiņām senioriem

•

• kognitīvo funkciju pasliktināšanās

• praktiska apmācība

izpausmes

nozares
nodarbības

ekspertu

vadītas

• videomateriāli, kuros parādīta

• kognitīvo funkciju riska faktorus un

kognitīvo spēju pasliktināšanās

dažādus simptomus

• teorētiska analīze

• kā atšķirt normālu smadzeņu kognitīvo

• prezentācijas par dažādām tēmām

funkciju novecošanu no abnormālas
neirodeģeneratīvas slimības

• uzmanības testi

Prasmes

• darbs ar mācību materiāliem
• gadījumu analīze

Studenti prot:

• prezentācijas par dažādām tēmām

• atrast informāciju par neirokognitīvajām

• praktiska apmācība, izmantojot

izmaiņām cilvēkam novecojot

uzdevumus par apstrādes ātrumu

• raksturot kognitīvās funkcijas un
neirodeģeneratīvās slimības

• informēt un izglītot par kognitīvo funkciju
darbību un to pasliktināšanos
Kompetences
Students spēj:

• analizēt personas kognitīvo funkciju
izmaiņas

• atpazīt problēmu
• rast risinājumus problēmai
Novērtējums
Zināšanu un prasmju novērtēšana:
• teorētiskā eksāmenā par kognitīvo spēju pasliktināšanos
• pastāvīga studentu intereses un motivācijas strādāt grupā un individuāli novērošana
• komunikācijas prasmju novērošana prakses laikā
• lūgums studentiem veikt savu zināšanu un kompetenču novērtēšanu
• prezentāciju novērtēšana
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3. Kognitīvo spēju novērtēšanas metodes
Studiju modulis

Saturs: Zināšanas, prasmes un
kompetence

Kognitīvo spēju
novērtēšanas metodes:

Zināšanas

Kā, kad un kur (arī prakses vieta)

• veikt teorētisku analīzi: MMSE;
Monreālas kognitīvo funkciju
novērtēšanas tests (MoCA)

Students zina:

• starptautiski izmantotas kognitīvo spēju
novērtēšanas metodes

• dažādas skalas (psiholoģiskās stāvokļa
īsā novērtēšanas skala (MMSE), pulksteņa
zīmēšanas tests, neiropsiholoģiskie testi
u.c.) kognitīvo funkciju novērtēšanai
Prasmes
Students prot:

• izmantot skalas, lai veiktu objektīvu
kognitīvo spēju pasliktināšanās novērtēšanu

• analizēt personas kognitīvo funkciju

• studenti praktizējas komunikācijā ar
senioriem

• praktiski izmantot MMSE, MoCA un
pulksteņa zīmēšanas testu

• studenti praktiski izmēģina, kā
pārbaudīt kognitīvās spējas,
izmantojot dažādas skalas
(psiholoģiskās stāvokļa īsā
novērtēšanas skala (MMSE),
pulksteņa zīmēšanas tests,
neiropsiholoģiskie testi u.c.) kognitīvo
funkciju novērtēšanai

izmaiņas
Kompetences
Students spēj:

• analizēt pacienta vajadzības kognitīvā
līmenī

• izmantot dažādas kognitīvo spēju
novērtēšanas skalas/testus un to rezultātus
Novērtējums
Zināšanu un prasmju novērtēšana:
• teorētiskā eksāmenā par kognitīvo spēju pasliktināšanos
• pastāvīga studentu intereses un motivācijas strādāt grupā un individuāli novērošana
• komunikācijas prasmju novērošana prakses laikā
• lūgums studentiem veikt savu zināšanu un kompetenču novērtēšanu
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4. Profilakse — aktivitātes kognitīvās funkcijas saglabāšanai
senioriem
Studiju modulis

Saturs: Zināšanas, prasmes un kompetence

Profilaktiskas
aktivitātes
kognitīvās
funkcijas
saglabāšanai
senioriem

Zināšanas

4.1. Intelektuālas
nodarbes
4.2. Fiziskas
aktivitātes
4.3. Sabiedriskā
aktivitāte

Students zina:

• par dažādiem dzīvesveida aspektiem, kam ir

Kā, kad un kur (arī prakses vieta)

• nodarbības par dažādiem
dzīvesveida aspektiem un dažādām
ikdienas un profilaktiskajām
aktivitātēm

svarīga nozīme un kas ietekmē kognitīvo spēju
pasliktināšanos

• teorētiska analīze

• par miega paradumu nozīmi un ietekmi uz

• mācību materiāli: e-studiju vai e-

kognitīvajām spējām

• par ēšanas paradumu nozīmi un ietekmi uz
kognitīvajām spējām

• par sporta un fiziskās aktivitātes nozīmi un ietekmi

• video
mācību kursi

• gadījumu analīze
• prezentācijas par dažādām tēmām
• praktiska apmācība par cilvēku

uz kognitīvajām spējām

aktivitātēm, kas ir saistītas ar
kognitīvajām funkcijām

• par sociālās aktivitātes un saziņas nozīmi un

• studenti praktizējas, kā pamācīt

ietekmi uz kognitīvajām spējām

• kur atrast dažādas iespējas ikdienas un
profilaktiskām aktivitātēm valstī/reģionā/pilsētā

• par profesionālu attiecību nozīmi palīdzības
sniegšanā un senioru atbalstīšanā kognitīvo spēju
pasliktināšanās gadījumā

seniorus veikt aktivitātes, kas ir
saistītas ar kognitīvajām funkcijām

• dažādu komunikācijas prasmju
praktiska pielietošana saskarsmē
(lomu spēlēs) pirms to izmantošanas
saziņā ar senioriem

Prasmes
Students prot:

• informēt un izglītot par dažādiem un svarīgiem
dzīvesveida aspektiem (miegs, uzturs, fiziskās un
sociālās aktivitātes), kas ir saistīti ar kognitīvo funkciju

• atrast dažādas iespējas ikdienas un profilaktiskām
aktivitātēm valstī/reģionā/pilsētā un iesaistīt seniorus
tajās

• parādīt komunikācijas prasmes, kas ir
nepieciešamas, lai intervētu senioru un apkopotu
informāciju par senioru fizioloģiskajām izmaiņām, kā
arī sniedz savlaicīgu atbalstu atbilstoši iespējām
Kompetences
Students:

• izmanto apgūtās zināšanas par kognitīvo funkciju
pasliktināšanās novēršanu senioriem
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• spēj izmantot dažādas prasmes, lai palīdzētu
senioriem ar kognitīvo funkciju traucējumiem dzīvot
mājās, cik vien ilgi tas ir iespējams

Novērtējums
Zināšanu un prasmju novērtēšana:
• teorētiskā eksāmenā par kognitīvo spēju pasliktināšanos
• pastāvīga studentu intereses un motivācijas strādāt grupā un individuāli novērošana
• komunikācijas prasmju novērošana prakses laikā
• lūgums studentiem veikt savu zināšanu un kompetenču novērtēšanu
• prezentāciju novērtēšana

5. Tehnoloģijas
Studiju modulis

Saturs: Zināšanas, prasmes un kompetence

Tehnoloģijas

Zināšanas

Kā, kad un kur (arī prakses vieta)

• nodarbības par dažādiem
gerontehnoloģiju aspektiem::

Students zina:

- dzirdes tehnoloģijas

• tehnoloģiju izmantošanas ētiskos pamatus un
iespējas izmantošanai šādām
funkcijām:
• novērošana un sajūtas
• dzirde
• redze
• orientēšanās
• tauste
• kognitīvās spējas
• atmiņa
• ilgtermiņa
• īstermiņa
• uzmanība
• vadības funkcijas
• vizuāli telpiskā uztvere
• valoda

kognitīvajām

Prasmes
Students prot:

• sazināties ar pacientiem par tehnoloģiju
izmantošanu

• pielietot pamattehnoloģijas
• meklēt informāciju par speciālo tehnoloģiju

- redzes tehnoloģijas
- kognitīvo funkciju atbalsta
tehnoloģijas

• ētikas un tehnoloģiju lietošanas
pamatu un priekšrocību apguve

• skolotājs māca par tehnoloģiju
izmantošanas pamatiem

• informācijas meklēšana zinātniskās
vietnēs internetā

• prezentācijas par dažādām tēmām
• videomateriāli, kuros parādītas
kognitīvās tehnoloģijas

• praktiskas nodarbības, lai
izmēģinātu un izpētītu dažādas
pieejamās tehnoloģijas

• speciālists parāda specializētas
tehnoloģijas

• īss uzdevums, lai novērtētu, vai
studenti ir sapratuši mācīto par
tehnoloģiju izmantošanu

• piemēram, stends, kurā novietoti
redzes, dzirdes palīglīdzekļi, atmiņas
tehnoloģijas — izmantot dažus
planšetdatorus vai viedtālruņus

lietošanu

• medicīnas veikala apmeklējums

• sniegt norādījumus pacientam un viņa

• studentiem ir jāorganizē tuvākās
apkaimes senioru tikšanās vai
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radiniekiem

sanākšana, lai dotu senioriem
iespēju izpētīt tehnoloģiju iespējas

• sniegt pareizu informāciju un palīdzēt
pacientiem un radiniekiem atrast piemērotu
informāciju par tehnoloģijām dažādās valstīs
Kompetences
Students:

• izmanto tehnoloģijas, kad tas nepieciešams
• meklē informāciju
• izmanto iegūto informāciju
• strādā patstāvīgi
• strādā grupā, gatavojoties strādāt par
medmāsu

• gatavo prezentāciju
• sastop pacientu no citas valsts
• palīdz pacientam meklēt informāciju par
tehnoloģiju izmaksām dažādās valstīs vai
konsultē par to

• patstāvīgi un atbildīgi strādā ar senioriem
Eiropā

• meklē informāciju, kas saistīta ar uzturvielu
trūkumu seniora uzturā

• nosaka uzturvielu nepietiekamību senioru
uzturā
Novērtējums

• Zināšanu un prasmju novērtēšana:
-

teorētiskā eksāmenā par kognitīvo spēju pasliktināšanos

-

pastāvīga studentu intereses un motivācijas strādāt grupā un individuāli novērošana

-

komunikācijas prasmju novērtēšana prakses laikā, lūdzot studentiem veikt pašvērtējumu par savām
zināšanām un kompetenci

-

prezentāciju novērtēšana

6. Senioru vajadzības
Studiju
modulis

Saturs: Zināšanas, prasmes un kompetence

Kā, kad un kur (arī prakses vieta)
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Senioru
vajadzības

Zināšanas
Students zina:

• nodarbības par intervēšanu
• nodarbības par to, kā sagatavot

• interviju sagatavošanas pamatus
• par iespējamajām kognitīvajām izmaiņām cilvēkam
novecojot

anketu par kognitīvajām spējām

• nodarbības par dažādām situācijām
intervijas laikā un iespējamie
problēmu risinājumi

• gatavo anketas un veido jautājumu

• par jautājumu izvēli, lai novērtētu kognitīvās funkcijas

banku

• praktizē dažādas komunikācijas

• komunikācijas pamatus

prasmes savā starpā (lomu spēle)
pirms saziņas ar senioriem

Prasmes

• mājās dzīvojoša seniora
apmeklējums

Students prot:

• sarunas ar senioriem

• noformulēt jautājumus un sagatavot jautājumu banku
• izvēlēties jautājumus un sagatavot anketu

• sarunas kopsavilkuma
sagatavošana

• izmantot pozitīvas saskarsmes prasmes, sarunājoties
ar senioriem

• veidot profesionālas attiecības, lai empātiski
sazinātos ar senioriem

• veikt pētījumu
Kompetences
Students:

• apstrādā aptaujas rezultātus, sagatavojot
kopsavilkumu

• konstatē iespējamās problēmas
• komentē rezultātu un piedāvā risinājumu
Novērtējums
Zināšanu un prasmju novērtēšana:
-

teorētiskā eksāmenā par kognitīvo spēju pasliktināšanos

-

pastāvīga studentu intereses un motivācijas strādāt grupā un individuāli novērošana

-

komunikācijas prasmju novērtēšana prakses laikā, lūdzot studentiem veikt pašvērtējumu par savām
zināšanām un kompetenci

-

prezentāciju novērtēšana
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