
RĪGAS VALSTS 2. ĢIMNĀZIJAS ORGANIZĒTIE 
PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES 
IZBRAUKUMA KURSI NOVADPĒTNIECĪBĀ UN 
BRĪVDABAS PEDAGOĢIJĀ UN TO NOZĪME DAŽĀDU 
MĀCĪBU PRIEKŠMETU SKOLOTĀJU DARBĀ 

Mg. geogr. Andris Ģērmanis 

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 



Tālākizglītības izbraukuma kursi 

Nepieciešamība pēc šādiem kursiem ir aktuāla. 

Mācību stundu vadīšana ārpus skolas. 

Nepieciešams gan skolēniem, gan skolotājiem. 

2020. gada 11. augusta Ministru Kabineta noteikumi Nr. 518 «Kārtība, kādā tiek 
piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss» nosaka, ka valsts ģimnāzijai ir 
«jāorganizē un jāīsteno savu un citu vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
pedagogu profesionālās kompetences pilnveide ne mazāk kā divās mācību 
jomās» (2.2.3. punkts). 
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Vakar, šodien, rīt 

Ģeogrāfijas skolotāji izbraukuma kursos un konferencēs piedalās regulāri, šādi 
pasākumi tikuši organizēti kā pirmās brīvvalsts laikā, tā padomju gados un arī 
mūsdienās. Arvien vairāk šīs iespējas izmanto arī ekonomikas skolotāji, 
apmeklējot uzņēmumus, bioloģijas skolotāji mācās dabas aizsargājamajās 
teritorijās un dažādās ekosistēmās, bet literatūras skolotāji labprāt apmeklē 
literātu dzimtās vietas, lai labāk izprastu vides ietekmi rakstnieku, dzejnieku un 
dramaturgu daiļrades attīstībā. Novadpētniecība (dabas, saimniecības, 
iedzīvotāju, tradīciju utt. izpēte savā apkaimē) ir aktuāla visās jomās, tādēļ šāda 
kursu forma skolotājiem nākotnē varētu kļūt arvien aktuālāka. 
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Kursu programmas (I) 

«Brīvdabas pedagoģija, novadpētniecība un mācību stunda mežā ‒ 
dabaszinātņu jomas kompetenču attīstīšana» 

23.10.2017. – 26 

27.08.2018. – 31 

24.10.2018. – 21 

23.08.2019. – 19 

26.08.2019. – 22 



«Brīvdabas pedagoģija, novadpētniecība un mācību stunda mežā ‒ dabaszinātņu 
jomas kompetenču attīstīšana» 

PROGRAMMĀ 
Bukaišu melnā stārķa parks un aizsargājamā 

Bukaišu aleja. 

LU dižmecenāta Kristapa Morberga dzimtās mājas 
«Lielstrikaiši». 

Nodarbība dabas liegumā «Ukru gārša» (meža tipi, 
lakstaugi, koki, dabas aizsardzība utt.). 

Dižkoku uzmērīšana Nesavas kapos. 

Praktiska nodarbība dzīvnieku pēdu, ādu, 
galvaskausu atpazīšanā. 

Praktiska nodarbība Latvijā augošo koku 
atpazīšanā. 

Tradicionālā Leišmales kuģeļa baudīšana. 

Tukšās telpas problēma Sniķeres ciemā. 

Oss kā savdabīga reljefa forma. 

Dabas liegums «Bēnes Garākalna smilšu krupja 
atradne». 

IEGUVUMI 
Zemgales līdzenuma ģeogrāfija, pievilcība un estētika. 

Meža augšanas apstākļu tipi un gārša kā auglīgāko un 
daudzveidīgāko no tiem. 

Dabas aizsardzības kategorijas, dabas liegumus. 

Dižkoku jēdziens un iemaņas koku uzmērīšanā. 

Dzīvnieku uzskaites metodes, pēdas, ādas, 
galvaskausi, medību trofejas. 

Tukšās telpas problēma Latvijas pierobežas ciemos. 

Lietuviskos elementus Leišmales kultūrreģionā. 

Novadpētniecības metodes dabas un cilvēka 
ģeogrāfijā. 

Ukru pagasta ģeogrāfija. 

Oss kā savdabīga reljefa forma. 

Mācību stundas vadīšanas iespējas ārpus klases 
telpas un mežā. 
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Kursu programmas (II) 

«Dabas objekti un cilvēka saimnieciskā darbība Vidzemes kultūrvēsturiskajā 
novadā ‒ novadpētniecība ģeogrāfijas un ekonomikas stundu bagātināšanai 
un mācību stundu organizēšanai dabā un uzņēmumā» 

23.08.2018. – 32 



«Dabas objekti un cilvēka saimnieciskā darbība Vidzemes kultūrvēsturiskajā novadā 
‒ novadpētniecība ģeogrāfijas un ekonomikas stundu bagātināšanai un mācību 
stundu organizēšanai dabā un uzņēmumā» 

PROGRAMMĀ 

Raunas Staburags un Velnala. 

Niedrāja ezers. 

Tapera ezers ar promenādi 
Smiltenes pusē. 

Uzņēmumus – «R 
CHOCOLATE». 

SIA «Siera ražotne». 

 AS «Smiltenes piens». 

 

IEGUVUMI 

Mācību stundas vadīšana dabā. 

Raunas Staburaga dabas un 
kultūrvēstures vērtības. 

Velnalas noslēpumi. 

Klases mācību ekskursijas 
organizēšanas iespējas. 

Latvijas uzņēmumi. 

Latvijas specializācija saimniecībā. 
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Kursu programmas (III) 

«Izglītojamo audzināšanas vadlīnijās minētie tikumi Annas Brigaderes 
daiļradē un Zemgales līdzenuma ainavās» 

23.10.2018. – 28 

22.10.2019. – 34 



«Izglītojamo audzināšanas vadlīnijās minētie tikumi Annas Brigaderes daiļradē un 
Zemgales līdzenuma ainavās» 

PROGRAMMĀ 
Abgunstes muiža. 

Annas Brigaderes muzejs 
«Sprīdīši». 

Nodarbība slēgtajā Tērvetes 
pamatskolā. 

Kristapa Helmaņa piemineklis. 

Tērvetes Māla krauja. 

Cukurkalns. 

Ceptuve «Tērvetes maize». 

Zemgales līdzenums. 

 

IEGUVUMI 
Izglītojamo audzināšanas vadlīnijās 

minētie tikumi un to iekļaušanas 
iespējas mācību un audzināšanas 
darbā. 

Annas Brigaderes biogrāfija un 
daiļrade. 

Kristapa Helmaņa sasniegumi 
zinātnē. 

Tērvetes vēsture, saimniecība un 
daba. 

Tikumi dabā un Zemgales līdzenumā. 
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Kursu programmas (IV) 

«Novadpētniecība caurviju prasmju attīstīšanai: Vidzemes jūrmalas piemērs» 

23.10.2019. – 27 



«Novadpētniecība caurviju prasmju attīstīšanai: Vidzemes jūrmalas piemērs» 

PROGRAMMĀ 

Lauču dižakmens. 

Rīgas līča akmeņainā piekraste. 

Skultes muiža un muižas parks. 

Ingrīdas Žagatas keramikas 
darbnīca «Cepļi». 

Minhauzena muzejs. 

Veczemju klintis. 

IEGUVUMI 

Caurviju prasmes. 

Novadpētniecības iespējas un 
metodes. 

Latvijas dabas resursi, māli. 

Meli – balti un melni. 

Laukakmeņi Latvijā. 

Piekrastes tipi un procesi 
piekrastē. 
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Kāpēc svarīgi? 

Kopumā jāteic, ka mūsdienās izglītībā arvien lielāku nozīmi ieņem 
iespējas mācību stundas vadīt ārpus klases un skolas telpām – dabā, 
uzņēmumā, muzejā un citur. Šāda mācīšanās bieži ir cieši saistīta ar 
reālo dzīvi un iespēju vadīt praktiskās nodarbības, tikties ar jomas 
speciālistiem. Tas paver arī lieliskas iespējas starppriekšmetu 
saiknei, vienlaicīgi mācoties vairākos mācību priekšmetos 
apgūstamo vielu. Šādas pieejas ieviešanai skolā lieliski noder 
kvalitatīvas un aktuālas pedagogu profesionālās pilnveides 
izbraukuma programmas. 
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Atsauksmēs pēc vieniem kursiem (I) 

«Ļoti pārdomāta un daudzpusīga kursu programma. Redzu reālu pielietojumu iegūtajām 
zināšanām savās stundās.» 

«Vislabāk patika dzīvnieku pēdas, ādas un fakti par meža dzīvniekiem. Pusdienas bija 
lieliskas!» 

«Teorētiskās zināšanas varēja ieraudzīt dabā. Dižkoku un koku augstuma mērīšana bija 
ļoti noderīga. Tests par dzīvniekiem.» 

«Ļoti patika. Izcili saplānots, harmoniska gaisotne, interesanti.» 
«Perfekts vadītājs, noderīgi izdales materiāli, lieliskas nodarbības dabā ar mežsargu.» 
«Biju vietās, kur nekad iepriekš nebiju bijusi. Tā ir jauna pieredze, kas lieliski palīdz skolas 

materiālu «atdzīvināt».» 
«Visaptveroši kursi, kas neaprobežojās tikai viena priekšmeta ietvaros. Tika atrastas 

lietas, par kurām runāt ne tikai ģeogrāfijā un bioloģijā, bet arī literatūrā.» 
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Atsauksmēs pēc vieniem kursiem (II) 

«Informācija par augiem un dzīvniekiem, vietējais kolorīts, noskaņas. 
Kuģeli cepšu pati ar bērniem.» 

«Lieliska diena kopā ar zinošu vadītāju, daudz jaunas informācijas, mācību 
materiālu, dažādotas darba formas (grupu darbs, izglītojošas 
nodarbības, mācību stunda mežā u. c.), starppriekšmetu saikne. Kursu 
vadītājs lieliski parādīja, kā dabaszinātņu priekšmetus mācību procesā 
saistīt ar humanitārajiem priekšmetiem. Savā darbā izmantošu, saistot 
ģeogrāfisko vidi ar rakstnieku daiļradi un valodas īpatnībām.» 

«Andra personiskā attieksme, pat savdabīgs mīļums, vadot nodarbības. 
Brīvdabas pedagoģija ir vērā ņemama mācību forma, sevišķi nākotnes 
skolā, turklāt kā ģeogrāfijas, tā arī citos mācību priekšmetos.» 
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Galvenie pedagogu ieguvumi 

Galvenie pedagogu ieguvumi no šiem kursiem ir radītās iespējas 
vadīt mācību stundas ārpus klases – dabā, muzejos, uzņēmumos 
un citur. Nozīmīgas ir iegūtās zināšanas un konkrētu dabas un 
kultūrvēsturisko objektu apskate. Tas ļauj bagātināt arī ikdienas 
mācību stundas, rādot un stāstot par kursos redzēto, piemēram, 
meža tipiem, reljefa formām, uzņēmumiem, saklausītajām 
izloksnēm, retajiem un aizsargājamajiem augiem, dzīvniekiem u. c. 
Katrā programmā ir arī integrēta kāda izglītībā aktuāla tēma (tikumi, 
caurvijas u. c.). Būtiskas ir arī prasmes un idejas kvalitatīvu klases 
mācību ekskursiju organizēšanai. 
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Paldies par uzmanību! 
 
 

Uz tikšanos 
mūsu kursos! 

 
 

 Andris Ģērmanis 
andris-germanis@inbox.lv  

 


