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Ko darīt? 

• Fiziku, ķīmiju un bioloģiju kā atsevišķus mācību priekšmetus 

apgūst 87% skolēnu, dabaszinības 13% (IZM dati) 

• Latvijā ķīmiju apgūst 210 stundas (vispārizglītojošā programmā) 

vai 105 stundas (dabaszinību programmā) 

 

• Varbūt obligāts eksāmens fizikā? ķīmijā? – ierosina EM 

 

• Varbūt diagnosticējošais darbs fizikā11.klasē? Varbūt ķīmijā? -

ierosina VISC 



Ko es kā skolotājs varu darīt, lai 

pievērstu skolēnus dabaszinātnēm? 
• Lai vairotu skolēnu motivāciju un interesi par dabaszinātnēm, 

izglītības saturā uzsvērt to saistību ar skolēnu personīgo pieredzi. 

 

• Mudināt un motivēt talantīgos skolēnus izvēlēties profesiju šajā jomā, 

kas tiek panākts, sasaistot dabaszinātnes ar praktisko darbību. 

 
  

  

• Pastāvīgi veikt savu profesionālo pilnveidi (kursos un patstāvīgi), 

kurā uzmanība ir koncentrēta uz praktisko darbību un izziņas 

procesā balstītu mācīšanos.  
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Ķīmijas CE 2013./2014.mācību gadā 

• Uzdevumu kontekstu veido situācijas, ar kādām skolēni, iespējams, 

varētu reāli saskarties: privātā (personīgais, ģimene, vienaudži, 

draugi), sociālā (drošība, sabiedrība), globālā (visa pasaule) 

• Ietvert uzdevumus par vides problēmām un zinātnes sasniegumu 

izmantošanu ikdienā 

• Turpināt vērtēt skolēnu mācību procesā veiktos divus laboratorijas 

darbus 



Ķīmijas CE 2015. gadā 

• Varētu nedaudz mainīt eksāmena modeli (plānota apspriešana 

novembrī – sekojiet VISC mājas lapai) 

• Nav plānots atteikties no laboratorijas darbiem 

• Būtu jāsagatavo un jāizmēģina jauni kritēriji LD eksperimentālās daļas 

vērtēšanai skolā 

• Iespējams, jāsagatavo jauns CE kādas daļas paraugs 

• Fizikas un ķīmijas eksāmenu vērtēs attālināti – mainās darba 

burtnīcas izskats 



Dabaszinību DD 2013./2014. mācību gadā 

• Ieskaites darbu 6.klasē aizstāj ar DD 

• Darbu nevērtē ballēs 

• Mainās DD programma (darbs veidots uz pamatprasmēm) 

• Pamatprasmes ir noteiktas standartā sadaļā «pētnieciskā darbība» 

• Darba pārskatā ieraksta katram solim atbilstošo punktu skaitu «0» vai 

«1» (kopā 30 punkti)  

• DD notiek maijā  

• Nemainās DD darba ilgums, punktu skaits 

• DD darba pielikumā norādīts, ko katrs uzdevums pārbauda, un izziņas 

līmenis 



Dabaszinību DD 6.klasē 2014./2015. gadā 

• DD notiek 2014.g. novembrī (lai būtu laiks pilnveidot prasmes) 

• No pamatprasmēm vēl izdalīts «pamatprasmju minimums» 

• Skolotāji organizē skolēnu prasmju pilnveidi 

• Darbu nevērtē ballēs 

 



Bibliogrāfija: EURYDICE 

• Dabaszinātņu izglītība Eiropā: valstu rīcībpolitika, 

prakse un pētījumi, Brisele 2011, latviski 2012.  

• Valsts pārbaudes darbi skolēniem Eiropā: mērķi, 

organizēšana un rezultātu izmantošana (2010) Izglītības, 

audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA P9 

Eurydice). 

• IZM un EM dati 

 

 

Rakstiet! 

austris.cabelis@visc.gov.lv  

 


