
 

  

“Zinātne uz skatuves-Latvija” aicina skolotājus, kam ir radošas idejas, kā zinātni 

padarīt aizraujošu un saprotamu mācību procesā, piedalīties konkursā! 
Pieteikšanās līdz 2020.gada 15.jūnijam pa e-pastu: 
skaidrite.bukbarde@zrkac.jelgava.lv 
Pieteikuma veidlapa un informācija par konkursu: www.zrkac.lv.  
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                           Pieteikšanās līdz 15.jūnijam!  

Apply now for the national pre-selection event 2012 for the European 

Science on Stage festival in Słubice – Frankfurt (Oder) 2013!  

Biology, chemistry, physics and mathematics teachers as well as pri-

mary school teachers are invited to submit their application for partici-

pation in the national pre-selection event to the association [Insert 

name of your organisation] by [Insert application deadline]. 

JELGAVĀ, 
 2020.GADA 12.SEPTEMBRĪ 

Konkursu atbalsta 

 

Konkursu organizē 

 
 

 

 



 

 

Aicinām skolotājus pieteikties nacionālajam atlases konkursam 

līdzdalībai “ZINĀTNE UZ SKATUVES“ Eiropas festivālā  2022.gada pavasarī Prāgā, Čehijā. 

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

un datorikas skolotāji aicināti pieteikt savas inovatīvās idejas un mācību metodes līdz 2020.gada 15.jūnijam!   

 

 

 

 

 

FESTIVĀLA TĒMAS 
 Zinātne vismazākajiem  

Zinātnes mācīšana un projekti pirmsskolas un 

sākumskolas skolēniem  

 Ilgtspējīgas attīstības mērķi  izglītībā  

Metodes un projekti, kas atbalsta ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķu sasniegšanu  

Tehnoloģijas STEM mācību priekšmetos  

 Programmēšanas, IKT, lielo datu, virtuālās re-

alitātes, mākslīgā intelekta, tīkla drošības u.c. 

jautājumu apguve  

 Daudzveidība STEM priekšmetu apguvē 

Projekti, kas parāda mācību metožu daudzveidību 

un to izmantošanu talantīgo skolēnu vajadzībām, 

iekļaujošajai izglītībai, jaunāko un vecāko klašu 

skolēnu sadarbībai, utt.  

 STEAM  

Projekti, kas apvieno zinātnes aspektu mācīšanu ar 

mākslas, mūzikas, sporta, vēstures un citu 

priekšmetu apguvi  

 Sadarbība dabaszinātņu mācīšanā 

Projekti, kas veikti sadarbībā ar vietējo kopienu, 

piemēram, starp skolām, skolām un uzņēmumiem 

  

 Partnerības projekti 

Projekti, kas izstrādāti un īstenoti, sadarbojoties 

dažādu valstu skolotājiem, no kuriem vismaz viens 

skolotājs ir piedalījies iepriekšējā Eiropas 

Dabaszinātņu festivālā 

 Pieteikuma veidlapa: www.science-on-stage.eu 

Dabaszinātņu festivālam tiek pieteikti projekti, kas 
veicina  izzinošu un pētniecisku darbību. 

 

FESTIVĀLA NORISE: 
 Gadatirgus 

Gadatirgus ir galvenais festivāla elements. Visi 

dalībnieki prezentē savus projektus vai eksperi-

mentus stendos.  

Jūs varat pieteikt savu projektu prezentācijai arī  

vienā no sekojošām kategorijām: 

 
 Semināri - darbnīcas 

Interaktīvas, praktiskas  nodarbības ar moto  

“Skolotājs - skolotājam”.  

 

 Prezentācija uz skatuves  

Dalībnieki prezentē eksperimentu vai eksperi-

mentālu lekciju uz skatuves.  

 

KRITĒRIJI 
Kopējais festivāla moto ir "Skolotājs-skolotājam”.  

 

Ideāls “Zinātne uz skatuves” projekts: 
 veicina skolēnu interesi par zinātni, 

 attiecas uz ikdienas dzīvi, 

 veicina izzināšanā un pētniecībā balstītu 

mācīšanos,  

 ir ilgtspējīgs, 

 veicams ikdienas skolas dzīvē ar minimālām iz-

maksām 

 
  

PIETEIKŠANĀS 
 Lai piedalītos konkursā, skolotājs iesūta aizpildītu 

konkursa pieteikumu uz e-pastu:  

skaidrite.bukbarde@zrkac.jelgava.lv 

     līdz 2020.gada 15.jūnijam.   

 Veidlapu var lejuplādēt www.zrkac.lv sadaļā Peda-

gogiem/Pedagogu radošā darbība. Konkursa pie-

teikumam var pievienot neierobežotu papildus 

materiālu skaitu, kas atklāj pieteikuma būtību 

(video, attēli, utt.). 

 Pēc pieteikumu saņemšanas konkursa žūrijas 

komisija izvērtē iesūtītos pieteikumus atbilstoši 

vērtēšanas kritērijiem. Nepieciešamības gadījumā 

var tikt lūgts iesniegt papildus informāciju. Labāko 

pieteikumu autori tiek aicināti uz 2. kārtu - savas 

idejas prezentēšanu klātienē -  

    2020.gada 12.septembrī plkst. 10.00, 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 

www.zrkac.lv 

 

 

 

LOCATION/CITY 
DATE 

NACIONĀLAIS ATLASES 
KONKURSS 

2020.GADA 12.SEPTEMBRĪ, JELGAVĀ 
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