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“ZINĀTNE UZ SKATUVES-LATVIJA” AICINA SKOLOTĀJUS, KAM IR 
RADOŠAS IDEJAS, KĀ ZINĀTNI PADARĪT AIZRAUJOŠU UN  
SAPROTAMU MĀCĪBU PROCESĀ, PIEDALĪTIES KONKURSĀ! 
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Aicinām skolotājus pieteikties nacionālajam atlases konkursam 
līdzdalībai “ZINĀTNE UZ SKATUVES“ Eiropas festivālā  2024.gada augustā Turku, Somijā.  

Pirmsskolas, sākumskolas, kā arī dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas, fizikas, matemātikas, astronomijas, inženierzinātņu 

un datorikas skolotāji aicināti pieteikt savas inovatīvās idejas un mācību metodes līdz 2023.gada 15.jūnijam!   

Īpaši gaidītas būs topošo dabaszinību skolotāju pieteikumi un radošās idejas! 

 

 

Applications from prospective teachers are particularly welcome. 
 

 

 

 

FESTIVĀLA TĒMAS 

Projektiem jābalstās izzinošas un pētnieciskas 
darbības veicināšanā. 

 

 Zinātne vismazākajiem  

Zinātnes mācīšana un projekti pirmsskolas un 

sākumskolas skolēniem līdz 10 gadu vecumam 

 Ilgtspējīgas attīstības mērķi  izglītībā  

Metodes un projekti, kas veicina ANO ilgtspējīgas 

attīstības 17 mērķu sasniegšanu  

 Tehnoloģijas STEM mācību priekšmetos  

Programmēšanas, digitālo rīku, IKT, lielo datu, 

virtuālās realitātes, u.c. jautājumu apguve  

 Daudzveidība STEM priekšmetu apguvē 

Projekti, kas vērsti uz sabiedrības daudzveidīgajām 

vajadzībām, piemēram,  parāda mācību metožu 

daudzveidību un to izmantošanu talantīgo skolēnu 

vajadzībām, iekļaujošajai izglītībai, jaunāko un 

vecāko klašu skolēnu sadarbībai, utt.  

 STEAM  

Projekti, kuri apvieno zinātnes aspektu mācīšanu 

ar mākslas, mūzikas, sporta, vēstures un citu 

priekšmetu apguvi  

 Zemu izmaksu eksperimenti dabaszinātņu 

mācīšanā 

    Projekti, kurus var īstenot bez papildus izmaksām 

STEM topošajiem skolotājiem 

Projekti, kurus izstrādājuši studenti- topošie 

pedagogi  

 Partnerības projekti 

Projekti, kas izstrādāti un īstenoti, sadarbojoties 

dažādu valstu skolotājiem, no kuriem vismaz viens 

skolotājs ir piedalījies iepriekšējā Eiropas 

Dabaszinātņu festivālā 

  

FESTIVĀLA NORISE: 
 Gadatirgus 

Gadatirgus ir galvenais festivāla elements, kurā 

visi dalībnieki prezentē savus projektus vai 

 eksperimentus stendos 

 
 Forums 

Partneru, (piemēram, uzņēmumu, organizāciju, 

nodibinājumu)  veidotās izstādes 

 
Jūs varat pieteikt savu projektu prezentācijai arī  

vienā no sekojošām kategorijām: 

 
    Semināri - darbnīcas 

Interaktīvas, praktiskas  nodarbības ar moto  

“Skolotājs - skolotājam”.  

 

 Prezentācija uz skatuves  

Žūrijas komisijas izvēlētie projekti tiek prezentēti 

uz festivāla skatuves.  

 

 

KRITĒRIJI 
Ideāls “Zinātne uz skatuves” projekts: 

ir skolotāja pieredzē balstīts 
 veicina skolēnu interesi par zinātni 
 saistīts ar ikdienas dzīvi 
 veicina izzināšanā un pētniecībā balstītu mācīšanos  
 ir ilgtspējīgs 
  veicams ikdienas skolas dzīvē ar minimālām 

izmaksām 
 

PIETEIKŠANĀS  
Lai piedalītos konkursā, skolotājam līdz 2023.gada 

15.jūnijam jāiesūta aizpildīts konkursa pieteikums uz 

e-pastu: skaidrite.bukbarde@zrkac.jelgava.lv 

Veidlapu var lejuplādēt www.zrkac.lv  

sadaļā Pedagogiem/Pedagogu radošā darbība.  

Pēc pieteikumu saņemšanas konkursa žūrijas komisija 

izvērtē iesūtītos pieteikumus atbilstoši vērtēšanas 

kritērijiem. Labāko pieteikumu autori tiek aicināti uz 

otro kārtu - savas idejas prezentēšanu klātienē -  

    2023.gada 9.septembrī, Tehnikas un inovāciju 

festivālā “Mehatrons”, Jelgavā, Pasta salā.   

     Līdzdalībai Eiropas Dabaszinātņu festivālā izvirzītie 

kandidāti sagatavo pieteikumu un prezentācijas 

materiālus, kā arī prezentē savu projektu angļu 

valodā. 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA  
 “Zinātne uz skatuves - Latvija”, 

  Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības 

  iestāde  “Zemgales reģiona kompetenču attīstības 

centrs”, Svētes iela 33, Jelgava, Latvija, LV - 3001 

skaidrite.bukbarde@zrkac.jelgava.lv 
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