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Saturs (kursa anotācija) 

Studējošie tiek iepazīstināti ar katehēzes jēdzienu, mērķi un procesu. Tiek runāts par 

katehēzē iesaistāmajiem dalībniekiem, kā arī dots ieskats LELB noteiktajā katehēzes saturā un tā 

apgūšanai atbilstošajās kazuālprasībās. Kursa ietvaros studējošie ierauga, kā dažādi LA Teoloģijas 

programmas ietvaros apgūstamie kursi tiek pielietoti katehēzes metodikā un praktizēšanā, un kādas 

katehēta īpašības sekmē labus panākumus. 

Mērķi 

- Sniegt teorētisku ieskatu katehēzes disciplīnā 

- Radīt izpratni par Baznīcas katehētisko kalpošanu. 

 

Sasniedzamie rezultāti 

Zināšanas 

Pēc veiksmīgas studiju kursa apgūšanas studenti zinās: 

Vērtēšana 

- katehēzes jēdziena nozīmi un attīstību; 

- komunikācijas pamatmodeļus un to priekšnosacījumus; 

- LELB katehēzes programmas un modeļus; 

- aktuālās luteriskās un ekumēniskās katehēzes tendences. 

Gala pārbaudījums 

Prasmes 

Pēc veiksmīgas studiju kursa apgūšanas studenti pratīs:   

- izveidot kontekstam atbilstošu katehēzes nodarbību 

- katehēzes procesā iesaistīt nepieciešamo personu loku; 

- studijās iegūto teoloģisko zināšanu kopumu pielietot 

katehēzes praksē. 

Patstāvīgais darbs 

Gala pārbaudījums 

mailto:rinalds.grants@gertrude.lv


Katehētika 

2 

Kompetences 

Pēc veiksmīgas studiju kursa apgūšanas, studenti spēs: 

 

- koncipēt katehēzes programmu atbilstoši videi, kur tā notiek; 

- praktizēt katehēzi draudzē kā Baznīcas kalpošanas sastāvdaļu; 

- realizēt katehētisko kalpošanu pastorālās un misijas 

kalpošanas kontekstā. 

Gala pārbaudījums 

Vērtējums 

 
 

Plānotie studiju rezultāti  % no gala 
vērtējuma  Zināšanas  Prasmes  Kompetences  

Apmeklējums + + + 30 

Patstāvīgais darbs  +  30 

Gala pārbaudījums + + + 40 

 
PILNA LAIKA STUDIJAS 

  

Lekciju un semināru plāns   
 Tēma   

  

Akadēmiskās 

stundas (45 min)   

1 Katehēzes jēdziens un vēsturiskā attīstība 5 

2 Katehēzes mērķis, principi un process 5 

3 Katehēzes procesā iesaistītie – ģimene, draudze, mērķpersona un 
katehēts 

5 

4 Katehēzes modeļi 6 

5 Katehēta īpašības un kompetence 5 

6 Katehēzes praktiskie aspekti 6 

 KOPĀ  32 

Patstāvīgā darba plāns 

 Patstāvīgais darbs  Stundu skaits izpildei  

1. Katehēzes nodarbības prezentācijas veidošana 24 

2. Gatavošanās kursa gala pārbaudījumam 24 

KOPĀ    48 

 
 

  Literatūra 

Pamatliteratūra un informācijas avoti 

- Ārands, Čārlzs P. Lai es piederētu Viņam. Lutera katehismu apskats. Rīga: Luterisma 

mantojuma fonds, 2009. 

- Kolbs,  Roberts. Katehisms mācīšana Dieva bērniem. Rīga: Luterisma mantojuma fonds, 2019 

- Teoloģijas žurnāls. Rīga: LELB Teoloģijas komisija, 2008. 
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Ieteicamā literatūra un informācijas avoti 

- Bender, Peter C. Lutheran Catechesis, Catechist Edition. Lutheran Catechesis series. 

Corcordia Catehetical Academy. Second edition Sussex 2008. 

- Iestiprināšanas sakramenta katehēzes programma. 

https://drive.google.com/file/d/10PbIBil86-uwHMI2u3yUS0kQxFBi73Hg/view 

- https://www.blueletterbible.org/ 

https://drive.google.com/file/d/10PbIBil86-uwHMI2u3yUS0kQxFBi73Hg/view
https://www.blueletterbible.org/

