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No 1700. gada līdz 1900. 
gadam informācijas apjoms 

pasaulē ir dubultojies

No 1900. gada līdz 1950. 
gadam informācijas apjoms 

ir atkal dubultojies

No 1950. gada līdz 1970. 
gadam informācijas apjoms 

ir vēlreiz dubultojies

No 1970.gada informācijas 
apjoms dubultojas ik piecus 

gadus 

Ja informācijas apjoms 
turpinās palielināties, tad pēc 
neilga laika tas dubultosies ik 

73 dienās

Skola laika griežos
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Nacion ālās programmas m ērėis

Uzlabot mācību kvalitāti dabaszinātĦu, matemātikas un 
tehnoloăiju priekšmetos vidējā izglītībā Latvijā



Projekta uzdevumi

• Modernizēt mācību saturu fizikā, ėīmijā, bioloăijā, 
matemātikā un dabaszinībās

• Izstrādāt modernizētajam mācību saturam atbilstošus 
skolotāju atbalsta materiālus

• Pilnveidot dabaszinātĦu un matemātikas skolotāju 
profesionalitāti, nodrošinot iespēju piedalīties
tālākizglītības kursos

• Nodrošināt pilotskolu mācību priekšmetu kabinetus ar 
aprobācijai vajadzībām nepieciešamo atbilstošo 
aprīkojumu



Projekta darb ības posmi
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SATURS

SKOLOTĀJSSKOLAS VIDE

Izgl ītības procesa b ūtisk ās komponentes



Mācību satura materi āli

• Mācību priekšmeta standarts
• Mācību priekšmeta programma
• Skolotāja atbalsta materiāli

Krit ēriji m ācību priekšmeta 
satura dokumentiem (2008.g.)

• ticamība, derīgums, 
pamatotība

• drošums
• adekvātums
• racionālums
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(izstrādā Projektā, 

aprob ē pirm ās kārtas 12 pilotskol ās)
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Skolot āja atbalsta materi āli
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standarts

Skolot āja atbalsta materi āli
(izstrādā projektā sadarbībā ar 
pirmās kārtas 12 pilotskolām,

aprob ē otrās kārtas 38 pilotskolas )
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Rezultātu anal īze un 
izvērtēšana

Pētniecisk ā darb ība 

Rezultātu analīze, izvērtēšana, secinājumi

Pētāmā problēma

Hipotēze

Hipotēzes pamatojums

Darba gaita

Datu apstrāde

Eksperimentālā darbība

Iegūto datu reăistrēšana

Novērojumi, situācijas apraksts

Hipot ēzes izvirz īšana 
un pamatošana

Darba pl ānošana

Eksperiment ālā 
darb ība

Inform ācijas ieg ūšana

Darba piederumi, vielas

Lielumi

Darba gaita



Skolot āju profesion ālās pilnveides programmas 
uzbūve un saturs

Programma veidota 
pēc moduĜu principa 
un ietver četrus 
galvenos blokus:

Daudzveid īga, 
skol ēnu izzi Ħas 

aktivit āti veicinoša 
mācību procesa 

metodika 
konkr ētajā mācību 

priekšmet ā

Praktiska, p ētnieciska 
darb ība mācību 

priekšmeta kabinet ā 
(laboratorij ā)

Vispārdidaktisk ās
nost ādnes par 

mūsdien īgu mācību 
procesa norisi un 

organiz āciju 
matemātik ā un 
dabaszin ātnēs 

Inform ācijas 
tehnolo ăiju lietošana 

konkr ētajā mācību 
priekšmet ā



Skolot āja pašizgl ītība

Laboratorijas 
darbu metožu
pilnveide un 
izmantošana

Daudzveid īgu 
metožu apguve 
un izmantošana

Moderniz ēta 
mācību satura 

apguve

Datorprasmju
pilnveide un 
izmantošana



OP “Infrastrukt ūra un pakalpojumi”
2.7. Izgl ītības infrastrukt ūra un apr īkojums 

visp ārējo prasmju apguvei 
DabaszinātĦu kabineti

DabaszinātĦu apguvē īpaša nozīme ir speciāli 
aprīkotiem mācību kabinetiem, jo šo mācību 
priekšmetu satura izpratnei ir nepieciešama 
praktiskā darbošanās un demonstrējumi, it īpaši 
iepazīstoties ar jaunākajām tehnoloăijām un 
zinātniskajām metodēm.1

1[204.] Operacionālās programmas; LR FM 2006.



Mācību kabinetu apr īkojums pilotskol ās

Lai kvalitatīvi varētu veikt modernizētā mācību satura 
un skolotāju atbalsta materiālu aprobāciju, projekts 
nodrošina pilotskolās mācību priekšmetu kabinetus 

ar nepieciešamo aprīkojumu



Visam savs laiks





FOTO



Mācību
priekšmeta
programma

Inventari
-zācija

kabinet ā

Plāna
izstr āde

Vīzija par
nākotnes
kabinetu

Plāna
realiz ācija

Sadarb ība ar citiem skolot ājiem,
direktoru, pašvald ībām

ES un citu 
finans ējumu 

piesaiste

ES un citu 
finans ējumu 

piesaiste



Sadarb ība starp fizikas, ėīmijas, biolo ăijas,
dabaszin ību, matem ātikas un

inform ātikas skolot ājiem

Sadarb ība skol ā:

• plānošanā
• informācijas apmaiĦā
• ierīču izmantošanā
• IT izmantošanā
• rezultātu analīzē



Sadarb ība rajon ā vai pils ētā

Metodisk ās apvien ības vad ītāja sadarb ība 
ar pilotskol ām projekt ā uzkr ātās 

pieredzes izmantošan ā



Pieredzes apmai Ħa



Sadarb ība ar uzĦēmumiem, laboratorij ām...



Pedagogu t ālākizgl ītība

Otrās kārtas pilotskolas

Pirmās kārtas pilotskolas

38 pilotskolas – pa vienai
vidusskolai no katra rajona 
un republikas noz īmes 
pils ētām

Katr ā vidusskol ā par
Ls 50 000 tiks labier īkoti 
fizikas, ėīmijas, biolo ăijas, 
matemātikas  kabineti

Projekta izstr ādĦu aprob ācija

1.  Liepājas 1. vidusskola

2.  Druvas vidusskola

3. Lizuma vidusskola

4.  Valmieras P ārgaujas 
ăimnāzija

5.  Jelgavas Valsts ăimnāzija

6.  Vecumnieku vidusskola

7. Prei Ĝu Valsts ăimnāzija

8.  ViĜānu vidusskola

9.  Rīgas Ostvalda vidusskola

10.  Āgenskalna Valsts 
ăimnāzija

11.  Valsts Prieku Ĝu
lauksaimniec ības 
tehnikums

12.  Daugavpils pils ētas 
centra vidusskola

480 vidējo izgl ītības iest āžu 
visi fizikas, ėīmijas, biolo ăijas,
dabaszin ību, matem ātikas 
skolot āji pilnveidojuši 
kvalifik āciju t ālākizgl ītības
kursos



Izstr ādātā mācību satura un skolot āju atbalsta 
materi ālu aprob ācija

Mācību saturs

Iegūtā 
izgl ītība

• skol ēnu aptaujas
• diagnostic ējošo darbu piem ēri
• mācību priekšmeta temata 

nosl ēguma darbi
• laboratorijas un/vai p ētniecisko 

darbu piem ēri
• fokusgrupu diskusijas 

• skolu viz ītes
• projekta skolot āja darba mape
• skolot āju aptauja par katru 

mācību priekšmeta tematu
• pilotskolu semin āri 

(fokusgrupu diskusijas)
• kabinetu apr īkojuma 

novērtējums
• stundu v ērošana

Ekspertu atzinums

Projekts, eksperti

Skolot ājiSkolēni Mācību satura 
īstenošana
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Skolēnu aptauja Projekta 12 pilotskol ās.
2005.gada septembrī projekts saĦēma 2664 aizpildītas skolēnu aptaujas anketas 
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Skolēnu aptauja Projekta 12 pilotskol ās.
2005.gada septembrī projekts saĦēma 2664 aizpildītas skolēnu aptaujas anketas 
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