Sadarbības tīkls
Projekta īstenošanas laikā plānots izveidot
skolotāju sadarbības tīklu, kurā ieinteresētiem
kolēģiem tiktu nodrošinātas sadarbības iespējas.
Tīkla ietvaros paredzēts veicināt skolotāju radošo
ideju apspriešanu, apmaiņu ar mācību materiāliem,
profesionālās pieredzes bagātināšanu, semināru
rīkošanu ar skolotāju rosinātu saturu, darba grupu
izveidi un konferenču organizēšanu vietējā,
reģionālajā, nacionālajā un starptautiskajā mērogā.

PROFILES ir Eiropas Savienības projekts, kas sniedzas
pāri tās robežām. Tas ir tīkls, ko veido 20 valstu
22 partnerinstitūcijas, un viena no tām ir Latvijas
Universitāte.

Profesionāls, reflektīvs
skatījums uz pētniecībā
balstītu mācīšanos
dabaszinātņu izglītībā
"Proffessional Reflection – Oriented Focus on Inquirybased Learning and Education trough Science"

Galvenie projekta mērķi:











Ar PROFILES projekta tīkla dalībniekiem iespējams
sazināties, apmeklējot vietni:
www.profiles-project.eu

PROFILES ideju popularizēšana;
profesionālu
skolotāju
atbalsta
mehānismu
ieviešana;
uz PROFILES pieeju balstītu mācību modeļu
ieviešana;
dabaszinātniskā izpratība;
zinātnē balstīta izglītība un pētniecībā balstīta
mācīšanās dabaszinātnēs, tādējādi attīstot skolēniem
nozīmīgas pamatprasmes;
skolēnu iekšējās motivācijas sekmēšana;
skolotāju darba efektivitātes uzlabošana;
skolēnu ieguvumu (attieksmju, izziņas jomā)
sekmēšana,
skolotāju sadarbības tīkla veidošana skolu, vietējā,
nacionālajā un starptautiskajā mērogā.

Sazinieties ar PROFILES projekta grupu Latvijā:
Dace Namsone, e-pasts: dace.namsone@visc.gov.lv
Jāzeps Logins, e-pasts: jlogins@lu.lv
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Profesionālā
pilnveide

Reflektīvs
skatījums

Pētniecībā balstīta
mācīšanās

Projekts nodrošinās vidi, kurā ieinteresēti skolotāji
pilnveidos profesionālās kompetences – cieši
sadarbojoties risinās pašiem skolotājiem aktuālas
problēmas. Tas tiks panākts skolotājiem īstenojot
PROFILES pieeju:
 pielāgojot un mācību procesā izmantojot
PROFILES mācību materiālus;
 piedaloties vietējā un reģionālā mēroga
skolotāju profesionālās pilnveides
nodarbībās;
 piedaloties ilgtermiņa skolotāju
profesionālās pilnveides nodarbībās. To
pamatmērķis ir skolotājiem uzlabot savu
prasmi organizēt skolēnu pētniecībā balstītu
mācīšanos, katru skolotāju mudināt izstrādāt
savus paņēmienus skolēnu dabaszinātniskās
izpratības veidošanā;
 aktīvi iesaistoties PROFILES sadarbības tīkla
darbā, palīdzot citiem dabaszinātņu
skolotājiem izprast PROFILES pieeju;
 apmeklējot kādu no starptautiskajām
PROFILES konferencēm.

PROFILES projekts veicina skolotāju profesionālo
pilnveidi, kuras pamatā ir sava darba refleksija. Tās
nolūks ir sekmēt skolēnu dabaszinātnisko izpratību.
Nodarbībās paredzēts pilnveidot zināšanas un
prasmes mācību priekšmetam atbilstošajās zinātņu
nozarēs, kā arī nepieciešamās pedagoģiskās
prasmes, it īpaši tās, kuras noder skolēnu
pētniecībā balstītas mācīšanās uzlabošanai.

PROFILES projekta filozofijas pamatā ir atziņa par
„zinātnē balstītu izglītību”.

PROFILES komanda cer uz Jūsu interesi
un aktīvu līdzdalību!
Sīkāka informācija par PROFILES:
www.profiles.eu
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Profesionālajā pilnveidē iesaistīto skolotāju
vajadzības vispirms paredzēts noskaidrot, veicot
aptauju. Šīs skolotāju intereses un vajadzības tiks
ievērotas, organizējot sadarbību veicinošu
profesionālo pilnveidi. Tiks izstrādāti un
dabaszinātņu mācību stundās aprobēti pētniecībā
balstīti mācību paņēmieni, tai skaitā, skolēnus
motivējošas alternatīvas mācību metodes.
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To var skaidrot arī kā
„izglītību, kurā galvenais mācību fokuss ir
pētniecībā balstīta pieeja”.
Mācību stundas, kurās ievēro PROFILES pieeju …
 ietver skolēniem saistošus aspektus un
atbilst viņu vajadzībām;
 saistītas ar skolēnu ikdienas dzīvi;
 nostiprina un sekmē skolēnu vecumposmam
atbilstošu zinātnisko terminu apguvi;
 nojauc starpdisciplīnu robežas;
 ietver „pētniecībā balstītas dabaszinātņu
mācīšanās” pieejas, nodrošinot skolēnu
zinātnisko problēmu risināšanas prasmju
attīstīšanu;
 nostiprina pamatprasmes un attīsta
starppriekšmetu saites, kā to paredz vairāku
Eiropas valstu Nacionālie izglītības standarti;
 rosina skolēnus domāt un pieņemt
pamatotus lēmumus sociālzinātniskā
kontekstā;
 rosina uz iekšēji motivētu skolēnu
dabaszinātņu apguvē gan mācību stundās,
gan ārpus tām.
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