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Projekts

Tālākizglītības 
programmas 

satura izstrāde

A Teorētiskais modulis - 24 st.

B  Bioloăijas pasniegšanas 
metodoloăiskais modulis - 18 st.

C Praktisko darbu modulis - 18 st.

D IKT izmantošana bioloăijā - 36 st.

Mājas lapas 
izveide

Mācību materiālu 
izveide un 

ievietošana 
internetā

A Teorētiskais modulis - 24 st.

B  Bioloăijas pasniegšanas 
metodoloăiskais modulis - 18 st.

C Praktisko darbu modulis - 18 st.

D IKT izmantošana bioloăijā - 36 st.

Digitālās spēles 
izstrāde

Tālākizglītības 
programmas 
licenzēšana

Noslēguma 
seminārs

Skolotāju apmācība

A Teorētiskais modulis - 24 st.

B  Bioloăijas pasniegšanas 
metodoloăiskais modulis - 18 st.

C Praktisko darbu modulis - 18 st.

D IKT izmantošana bioloăijā - 36 st.

http://skolai.daba.lv/



Projekta mērėis

Izveidot bioloģijas skolotāju tālākizglītības 
programmu, kuras mērķis ir 

veicināt bioloģijas skolotāju profesionāāāālo 
pilnveidi, sekmējot mūsdienīgu zināšanu,

kvalifikācijas un prasmju apgūšanu,
piedāvājot iespēju katram skolotājam brīvi 
izvēlēties savām vajadzībām un interesēm 

atbilstošu tēmu apguvi



A – Teorētiskais 
modulis 

(24 ak.st.)

 B – Bioloăijas 
pasniegšanas 
metodoloăiskais 

modulis 
(18 ak. st.)

 C – Praktisko darbu 
modulis 

(18 ak.st.) 

D – IKT izmantošana 
bioloăijā 
(36 ak.st.) 

A – Teorētiskais 
modulis
(36 st.)

B – Bioloăijas pasniegšanas 
metodoloăiskais modulis

(18 st.)

A 1
(18 st.)

A 2
(18 st.)

C – Praktisko 
darbu modulis 

(36 st.)

D – IKT 
izmantošana 
bioloăijā
(54 st.) 

C 1
(18 st.)

C 2
(18 st.)

D 1
(18 st.)

D 2
(18 st.)

D 3
(18 st.)



Kāpēc skolotājs apmeklē kursus?

Iekšēēēējie motīīīīvi
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Administrācija lika,
vajadzīga apliecība

Darba vajadzīīīības
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Saziņņņņa
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Profesionālā attīstība – savai 
izaugsmei

Jaunākās aktualitātes, jaunu
metožu un tehnoloģiju apguve

Praktiska apgūtā izmantošana

Pieredzes apmaiņa (sava,
citu skolotāju un pasniedzēja)



Kas ir svarīgākais kursu saturā?
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Ko skolotājs grib iegūt no kursiem?

Iekšēēēējie stimuli
35%

ĀĀĀĀrēēēējie stimuli 
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Darba vajadzīīīības
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Saziņņņņa
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Pašapziņas, profesionalitātes 
attīstība ilgtermiņā

Jaunākās, mūsdienīgākās 
aktualitātes ieviešana darbā

IKT izmantošana 

Praktiski izmantot
iegūto informāciju 

savās stundās

Interesanti pavadīts laiks
un pacilāts garastāvoklis



 



Skolotāja atziĦas

� Ārpusklases nodarbības. Ekskursiju metodika. Nodarbības 
dabā - īpaši. Mācību ekskursijas laikā apgūtā informācija
par sugu daudzveidību ekosistēmās.

� Jauns skatījums uz lietām, jaunas idejas, sevišėi 
ekskursija dabā. Jauka atmosfēra - katra tikšanās kā
svētki. Tikšanās ar BF mācībspēkiem.

� Mikrobioloăija izrādās var būt tik interesanta!
� Vislielākā nozīme būs iegūtajām prasmēm praktiskās 

nodarbībās laboratorijā.
� Viss kopumā bija vērtīgs un aktuāls.ěoti noderīga bija visa

programma, jo parasti kursos mācāmies skolēniem, bet
šoreiz Ĝoti daudz guvu sev. Paldies! Ar lielu prieku 
piedalījos šajā programmā, labprāt turpinātu vēl.

� ěoti noderīga bija IKT praktiskā daĜa.



Programmas novērtējums
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Manas vajadzības un pieredze tika Ħemtas vērā

Es skaidri sapratu kursa mērėus

Kursam izvirzītie mērėi tika sasniegti

Kursā izmantotās darba formas, metodes un paĦēmieni

nodrošināja mērėu sasniegšanu

Nodarbībās es ieguvu jaunas zināšanas, izpratni, prasmes

Man bija iespēja aktīvi piedalīties

Aktivitātēm atvēlētais laiks bija pietiekams

Tehnisko līdzekĜu izmantošana palīdzēja sasniegt kursa

mērėus

Es skaidri zinu, kā/kur es pielietošu iegūtās zināšanas un

prasmes savā darbā
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Dalībnieka pašnovērtējums 1 2 3 4
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Nodarbībās ieguvu jaunas, vajadzīgas zināšanas

Es labi izpratu programmas saturu

Es uzskatu sevi par labu programmas dalībnieku

Kopumā es esmu apmierināta ar savu sniegumu

Es nodarbībās vienmēr sapratu pasniedzēju

Es vienmēr piedalījos visās aktivitātēs

Es izpildīju mājas darbu

Es darīju visu, lai saprastu un izpildītu programmas

prasības



Secinājums

Lai ieinteresētu skolēnu apgūt bioloăiju, skolotājam ir jābūt 
sava mācību priekšmeta entuziastam. Pār tādu skolotājs 
var kĜūt, ja viĦam ir labas teorētiskās zināšanas, jo tikai 

tas, kas daudz zina var aicināt skolēnu sekot  viĦam (Vade 
mecum) un iemīlēt bioloăiju.

Ir izveidota un ar IZM saskaņota bioloģijas skolotāju 
tālākizglītības programma, kas vērsta uz skolotāja 

profesionālo pilnveidi (priekšmeta kompetences attīstību). 
Taču nav skaidrs, vai izveidotā programma iekļaujas
2008. gada ISEC izveidoto prioritārajos tālākizglītības 

piedāvājumos (2. bloka temati vērsti uz izglītības jomas 
specifisko kompetenču pilnveidi. Pedagogam būs 

iespējams pilnveidot zināāāāšanas par aktualitāāāātēēēēm 
māāāācīīīību priekšmeta saturāāāā un metodikāāāā, IT

izmantošanas daudzveidīīīību māāāācīīīību procesāāāā).



Paldies par uzmanību!

Rita BirziĦa

Latvijas Universitāte 

Bioloģijas fakultāte

Kronvalda bulv. 4

Rīga, LV-1010
rita.birzina@lu.lv


