
Skolēnu vispārējo kompetenču attīstība bibliotēkā  

(A programma) 

Norises laiks un vieta 2014.gada 13., 21., 27., 28., 29.oktobrī. Sākums plkst. 10.00 
Rīgā, Mūkusalas ielā 3, 8.stāvā 

Mērķa auditorija Izglītības iestāžu un publisko bibliotēku bibliotekāri 

Programmas anotācija 
Programmas mērķis: padziļināt izpratni par mūsdienīgas  bibliotēkas 
iespējām, pilnveidot zināšanas un prasmes kvalitatīva mācību 
procesa atbalstam un skolēnu vispārējo kompetenču attīstībai. 
Programmā iekļautās tēmas: 

 bibliotēka: no tradicionālās uz zināšanu bibliotēku, 

 skolēnu informācijpratības pilnveide bibliotēkā, 

 digitālo informācijas avotu izmantošana mācību procesā , 

 skolēnu lasīšanas veicināšana un literāro interešu attīstīšana, 

 bibliotēka un sabiedrība: vērtības un bibliotekārā ētika. 

Stundu skaits 36 stundas (1 stundas ilgums - 45 minūtes) 

Mācību rezultāts 
Apgūstot šo programmu, bibliotekāri labāk izpratīs pārmaiņas 
bibliotēku sistēmā kopumā un bibliotēkas darbības iespējas mācību 
procesa atbalstam, kā arī iepazīsies ar bibliotekāra darba 
pamatvirzieniem un darbam nepieciešamajām kompetencēm. Kursu 
dalībnieki, pilnveidojot savu digitālo kompetenci, spēs to attīstīt arī 
skolēniem. Iegūs zināšanas par daudzveidīgām metodēm, ar kuru 
palīdzību var skolēnos attīstīt apzinātu nepieciešamību pēc 
informācijas, lai varētu risināt mācību problēmas, izmantot dažādas 
informācijas iegūšanas stratēģijas, atrast atbilstošu informāciju, 
novērtēt saņemtās informācijas kvalitāti, autorību un autentiskumu. 
Apgūs dažādus metodiskos paņēmienus, daudzveidīgas metodes un 
darba formas  lasīšanas veicināšanā, kā arī gūs izpratni un 
zināšanas par literāro interešu attīstīšanas iespējām skolas bibliotēkā 
Bibliotekāri izpratīs ētisko vērtību nozīmi bibliotekārajā darbā un spēs 
praktiskajā ikdienas darbā saskatīt kopīgo un atšķirīgo saskarsmē ar 
sabiedrību, ar bibliotēkas lietotājiem, ar kolēģiem un pašam ar sevi. 

 
Prasības kursu apmeklētājiem 

 
Datorprasmes lietotāja līmenī. 

Mācību procesa organizācija un 
metodes 

 
Lekcija, bagātinātā lekcija, praktiskais darbs,  diskusijas, darbs 
grupās, darbs pāros, individuāls darbs 

Lektori 
 
Linda Langenfelde, KM Bibliotēku un arhīvu nodaļas vecākā referente, 
Lita Vēvere, Mg.Sci.Soc., 
Daina Pakalna, Dr.philol. bibliotēkzinātnē 
Iveta Krūmiņa, Mg.Sci.Soc., 
Dženija Dzirkale-Maļavkina, Mg.Sci.Soc., Mg.Sci.Edu. 

Kontaktinformācija 
 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mācību centrs 
Rīgā, Mūkusalas ielā 3 
e-pasts: macibu.centrs@lnb.lv   
tālr. 67806129 

Pieteikšanās 
 
Elektroniskā formātā LNB mājas lapā: 
http://www.lnb.lv/lv/pieteikums-profesionalas-pilnveides-kursiem 
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