
 

  

   
 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

 

ESF projekts vispārējās izglītības pedagogiem 

„Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”   

 
Valsts izglītības satura centrs, īstenojot ESF Projektu „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”, piedāvā 10 

dabaszinātņu un matemātikas skolotāju profesionālās pilnveides kursu programmas, kas izstrādātas ESF projektā 

„Dabaszinātnes un matemātika”. 

 

Skolotājiem, kuri strādā tikai pamatizglītības posmā paredzētas 54h profesionālās pilnveides kursu programmas, 

katrā no mācību priekšmetiem: 

1) „Pārmaiņas bioloģijas mācību procesā 7.–9. klasē atbilstoši dabaszinātņu un matemātikas satura attīstības 

koncepcijai vispārējā izglītībā”; 

2) „Pārmaiņas fizikas mācību procesā 8.–9. klasē atbilstoši dabaszinātņu un matemātikas satura attīstības koncepcijai 

vispārējā izglītībā”; 

3) „Pārmaiņas ķīmijas mācību procesā 8.–9. klasē atbilstoši dabaszinātņu un matemātikas satura attīstības koncepcijai 

vispārējā izglītībā”; 

4) „Pārmaiņas matemātikas mācību procesā 7.–9. klasē atbilstoši dabaszinātņu un matemātikas satura attīstības 

koncepcijai vispārējā izglītībā”. 

 

Piedāvājam divas programmas skolotājiem, kuri pamatskolā māca vairākus mācību priekšmetus: 

5) „Pārmaiņas bioloģijas un ķīmijas mācību procesā 7.–9. klasē atbilstoši dabaszinātņu un matemātikas satura attīstības 

koncepcijai vispārējā izglītībā”; 

6) „Pārmaiņas fizikas un matemātikas mācību procesā 7.–9. klasē atbilstoši dabaszinātņu un matemātikas satura 

attīstības koncepcijai vispārējā izglītībā”. 

 

Skolotājiem, kuri strādā tikai vidējās izglītības posmā paredzētas 36h profesionālās pilnveides kursu programmas, 

katrā no mācību priekšmetiem: 

7) „Pārmaiņas bioloģijas mācību procesā 7.–12. klasē atbilstoši dabaszinātņu un matemātikas satura attīstības 

koncepcijai vispārējā izglītībā”; 

8) „Pārmaiņas fizikas mācību procesā 8.–12. klasē atbilstoši dabaszinātņu un matemātikas satura attīstības koncepcijai 

vispārējā izglītībā”; 

9) „Pārmaiņas ķīmijas mācību procesā 8.–12. klasē atbilstoši dabaszinātņu un matemātikas satura attīstības koncepcijai 

vispārējā izglītībā”; 

10) „Pārmaiņas matemātikas mācību procesā 7.–12. klasē atbilstoši dabaszinātņu un matemātikas satura attīstības 

koncepcijai vispārējā izglītībā”. 

.  

 Jaunums! Iespēja pieteikties uz atsevišķiem 12h profesionālās pilnveides kursu moduļiem sev būtiskā mācību 

priekšmetā (bioloģija, fizika, ķīmija, matemātika): 

1.modulis Radošums dabaszinātnēs un matemātikā;  

2.modulis Laboratorijas darbi, pētniecība un informācijas tehnoloģijas dabaszinātnēs un matemātikā; 

3.modulis Vērtēšana dabaszinātnēs un matemātikā. 

 

Visas profesionālās pilnveides programmas bioloģijas, ķīmijas, fizikas un matemātikas skolotājiem ir iekļautas 

projekta kopīgajā katalogā mājas lapā http://visc.gov.lv/vispizglitiba/pedprofpilnveide/esf_projekts.shtml, veicot 

reģistrāciju tālākizglītības kursiem. Vietnē var iepazīties ar programmu anotācijām un kursu norises plānojumu 

2012./2013.gadam, kā arī pieteikties izvēlētajai kursu grupai. 

 

Neskaidrību gadījumā rakstiet Ilzei Gailei uz e-pasta adresi ilze.gaile@visc.gov.lv vai zvaniet 67033740. 
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