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Prezentācijas plāns

1.Olimpiādes galvenie aspekti un izaicinājumi:
o tehniskais
o organizatoriskais
o saturiskais

2.Olimpiādes norise 20.01.2012.
3. Īsumā par olimpiādes rezultātiem
4.Galvenās atziĦas un turpmākie soĜi



Tehniskais īstenojums

1.Olimpiāde notika 20.01.2012. tiešsaistes režīmā skolas.lu.lv 
vietnē (skolas.lu.lv ir LU uzturēta uz sadarbību ar skolām 
vērsta Moodle vide)

2.Olimpiādes vajadzībām tika izveidoti divi e-kursi --
TreniĦuzdevumi un Fizikas valsts 62. olimpiāde

3.TreniĦuzdevumi bija pieejami jebkuram interesentam 
(kuram ir piešėirts LU lietotājvārds), savukārt Fizikas valsts 
62. olimpiādes e-kurss bija pieejams tikai novadu 
atbildīgajiem un olimpiādes dalībniekiem

4.Tagad Fizikas valsts 62. olimpiādes e-kurss ir brīvi atvērts
5.Olimpiāde tika īstenota, par 99% izmantojot standarta 

Moodle iespējas







Olimpiādes organizēšana -- dalībnieku 
reăistrācija
1.Organizējot olimpiādi tiešsaistes režīmā, bija jāatrisina 

dalībnieku reăistrācijas uz olimpiādi problēma
2.Lai to risinātu, tika iesaistītas atbildīgās personas no visiem 

Latvijas novadiem vai to apvienībām, glavenokārt tie ir 
izglītības pārvalžu darbinieki

3.Reăistrācija uz olimpiādi tika veikta divos posmos:
1.Lietotājvārdu un paroĜu piešėiršana olimpiādes 

dalībniekiem un citiem interesentiem (to paveica 
novadu atbildīgie)

2.Reăistrēšanās uz Fizikas Valsts 62. olimpiādes e-kursu, 
izmantojot savas klašu grupas reăistrācijas atslēgu (tas 
bija jāizdara skolēniem pašiem)





Olimpiādes organizēšana -- norises 
vietu (datorklašu) nozīmēšana
1.Novadu atbildīgo kompetencē bija nodrošināt uzraudzītas 

datorklases un nozīmēt olimpiādes vadītājus (kuru 
uzdevums bija uz vietas vadīt olimpiādes norisi, uzraudzīt 
skolēnus)

2.Skolēniem tika atĜauts izmantot arī personīgos datorus, ja 
novadu atbildīgie un olimpiādes vadītāji to atbalstīja. 
Galvenais nosacījums -- visiem olimpiādes dalībniekiem 
bija jābūt uz vietas un pieskatītiem, uz datora drīkstēja 
izmantot tikai pārlūkprogrammu.



Olimpiādes uzdevumu saturiskā
izstrāde

1.Tiešsaistes forma ir liels izaicinājums satura veidotājiem, 
ja vēlamies izmantot automātiskās vērtēšanas 
priekšrocības.

2.Olimpiādei "mainās garša" jo katrs jautājums jānoved līdz 
viennozīmīgai atbildei (skaitlis vai atbilstības izvēle).
o Katrā klašu grupā 3 uzdevumi ar 5-6 jautājumiem
o Jautājumos jāparedz daudz sīku, maksimāli neatkarīgu 

soĜu, lai novērstu kĜūdu izplatīšanos.
o Dators nevar novērtēt radošas, bet nepilnīgas atbildes.

3.Uzdevumi noformēti, izmantojot Moodle standarta testu 
funkcionalitāti, galvenokārt kā Cloze tipa jautājumi.





Olimpiādes norise 20.01.2012.

1.Olimpiādes uzdevumi kĜuva pieejami visiem olimpiādes 
dalībniekiem 20.01.2012. plkst. 10:00

2.Pirmajās minūtēs bija vērojama Ĝoti augsta aktivitāte, jo 
visā Latvijā tika uzsākta uzdevumu rēėināšana

3.Lai uzsāktu olimpiādi, dalībniekiem bija jāpieslēdzas ar 
savu iepriekš saĦemto lietotājvārdu un paroli, jāatver 
olimpiādes uzdevumi un jāgaida, kad olimpiādes vadītājs 
ievadīs olimpiādes uzsākšanas paroli. Šī parole netika 
izpausta skolēniem

4.Uzsākot olimpiādi, katram skolēnam individuāli tika 
uzsākta trīs stundu uzskaite

5.Visi dalībnieki (izĦemot dažus, kuriem bija tehniskas 
problēmas) pabeidza olimpiādi līdz plkst. 14:00



Rezultāti

1.Uz olimpiādi bija reăistrējušies 2034 dalībnieki
2.Piedalījās -- 1861 dalībnieks, kas ir rekordliels skaits
3.Jau olimpiādes dienā divas stundas pēc noslēguma 

skolēniem bija pieejami provizoriskie olimpiādes rezultāti 
un pilna viĦu darbu analīze

4.Sīkāka informācija -- skolas.lu.lv vitenē Fizikas valsts 62. 
olimpiādes e-kursā
http://skolas.lu.lv/course/view.php?id=283
(var atrast no http://skolas.lu.lv/mfu )







Galvenās atziĦas

• Olimpiāde kopumā noritēja veiksmīgi, šādā formā var 
organizēt valsts mēroga olimpiādes

• Lai minimizētu tehnisko problēmu (interneta vai elektrības 
zudumu) ietekmi uz olimpiādes norisi, olimpiādes uzdevumi 
noteiktu brīdi pirms olimpiādes jānosūta novadu 
atbildīgajiem, lai tie papīra formā vismaz dažos 
eksemplāros būtu pieejami olimpiādes norises vietās

• Šoreiz fizikas skolotāji olimpiādes norisē bija maz iesaistīti, 
kas fizikas skolotājiem nepatika. Turpmāk vajadzētu 
meklēt veidus, kā vairāk iesaistīt fizikas skolotājus



Galvenās atziĦas (turpinājums)

• Skolēnu darbi dod unikālu statistiku par katru jautājumu 
visiem dalībniekiem. Šie dati ir pamats nopietnam 
metodiskam izvērtējumam, kurš pašlaik ir iesākts

• Jāizvērtē uzdevumu satura un metodisko pieeju atbilstība 
novadu olimpiādes mērėiem un dalībnieku spējām

• Trešais posms Fizikas valsts 62. olimpiādē notiks 
tradicionālā formā, bet skolas.lu.lv vide tiks 
izmantota rezultātu ievadīšanai un paziĦošanai, jo visiem 
trešā posma dalībniekiem jau ir piekĜuve skolas.lu.lv videi

• Pilotprojekta laikā pieredzi ieguva visi -- gan skolēni, gan 
novadu atbildīgie, gan organizatori (LU un VISC), un 
nākotnē fizikas olimpiādes tiešsaistes formā varēs rīkot 
labāk un vieglāk



Paldies par uzmanību!

Jautājumi?


