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Problēmas apzināšana 

• Metode-dokumentu un mācību literatūras 
analīze (standarts, mācību priekšmeta 
programma, mācību grāmatas).

• Metode- aptauja (bioloăijas skolotāji 
metodiskajās apvienībās). Priekšlikumi.

• ViedokĜi sabiedrībā-vecāki, skolēni, 
skolotāji (vēstules, sarunas).



Rezultātā

• Neapmierinātība ar saturu (1.-6.kl., 
apjoms, sarežăītība, mācīt no māc.gr. 
vāka līdz vākam).

• Kas saturā laikam atbilstošs?
• Kā realizēt pētniecisko darbību, kā

metodiski pareizi mācīt attīstīt 
komunikatīvās  prasmes, sadarbības 
prasmes, kā strādāt ar informāciju 
tehnoloăijām, ar informāciju......?



Novitātes bioloăijas mācību saturā
• Mainīta satura secība no saprotamā uz mazāk 

zināmo.
• Atslogots mācību saturs (jēdzieni, procesi, 

uzbūve.....).
• Pētnieciskās darbības pēctecība un pakāpenība, 

atklājuma līmeĦi.
• Akcents par Latvijas augiem, sēnēm, 

dzīvniekiem.
• Akcents par organismu pielāgotība videi, tās 

nozīmi dabā.
• IT izmantošana (interaktīvās tāfeles materiāli, 

animācijas, videofilmas....).



IESPIEDDARBI:
- Mācību saturs un 

prasības tā apguvei
- Mūsdienīgs mācību 

process
- Pētnieciskā darbība
- Skolēnu sasniegumu 

vērtēšana

CD:
- Vizuālie materiāli
- Elektroniskie 

materiāli skolēniem

~850 Latvijas izglītības iestādes saĦems skolotāja atbalsta materiālu 
komplektus. 

Semināri – pilotskolotājiem. Tālākizglītības kursi

DVD:
- Mācību filmas
- TV raidījumu 

fragmenti

IZDALES 
MATERIĀLI 

SKOLĒNIEM:
- Didaktiskās spēles
- Lamināti

Skolot āju 
atbalsta 
materi āli



Pētījums

Mērėis- aprobēt izveidoto mācību 
priekšmeta programmu un atbalsta 
materiālus skolotājiem un skolēniem.

Metodes: strukturēta pedagoăiskā
novērošana, fokusgrupu diskusijas, 
skolotāju darbības pētījums.



Sākotnējie rezultāti
Stundu vērošana

Ieguvumi

Uz skolēnu vērsts mācību process

Pārliecība, ka tā var mācīt un 
mācīties

Vērojama skolēnu interese par 
bioloăiju

Izpratne par jēdzienu atbilstošu 
lietošanu

Sasaiste ar reālo dzīvi

Praktiskās darbības prasmes

Probl ēmas

Pedagoăisko mācību metožu  un 
paĦēmienu neprasmīga lietošana

Formatīvās vērtēšanas metodisko 
paĦēmienu neprasmīga lietošana

Neatsacīšanās no ierastā teorijas 
stāsta 

IekĜaušanās paredzētajā laikā

Domāšanas prasmes







Mājās darbu un nodarbību analīze 
(bioloăijas skolotāju tālākizglītības kursos)
Ieguvumi Probl ēmas

Iegūtās  pieredzes 
pārnešana 

Plānošana

Satura pārblīvētība

Piemērs: 8. klasei, apgūstot SūkĜi (1 – 1.) stunda: “ SūkĜu 
tips” .

Darba lapa skol ēnam: “Tests” Apvelc, lūdzu, pareizās 
atbildes!

1.Ūdens plūsmu sūkĜos nodrošina: hoanocīti; kanālu, dobumu 
sistēma; pa ievadporu iepeldējušās zivis; sūkĜu peldošais 
dzīvesveids.

2.Gemula ir: spīkulas sastāvdaĜa; saldūdens sūklis; dzīvas 
šūnas biezā apvalkā.



Skolotāju darbības pētījums

SaziĦas vidē atbilstoši kritērijiem izvērtēti 
atbalsta materiāli 



Skolēnu mācību sasniegumu temata nobeiguma darbos 
statistiskā analīze

Lēmuma pieĦemšanai – fokusgrupu diskusijas 
piltoskolotāju semināros





Skol ēnam atv ērts
mācību process:

- Atbilstošs mācību saturs
- Mērėtiecīga aktivitāte
- Mācību metožu, formu 

daudzveidība, atbilstoša 
lietošana

- Sadarbība



Pētījuma turpināšana.
Jārod jauni risinājumi skolotāju 

tālākizglītošanai (kā palīdzēt skolotājam 
strādāt klasē?)

www.dzm.lv


