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SITUĀCIJA LATVIJĀ



5% 5% & 4%

Tehniskās jaunrades pulciņu 
apmeklētāju skaits starp visiem 

interešu izglītības pulciņu 
apmeklētājiem

CE kārtotāju skaits 
Fizikā un Ķīmijā

Vidējais rezultāts CE 
Matemātikā

36%

Eksakto zinātņu situācija Latvijā

Datu avots: VIIS 2020./2021.m.g.; VISC, Centralizēto eksāmenu rezultāti 2020./2021.m.g.;



Eksakto zinātņu situācija Latvijā

Studenti, kas uzsāk 
dabaszinātņu un 

inženierzinātņu jomā
(Bak. līm.)

32%

Studenti, kas absolvē 
dabaszinātņu un 

inženierzinātņu jomā
(Bak. līm.)

22% -14 000

Darba spēka iztrūkums ar 
dabaszinātņu un 

inženierzinātņu augstāko 
izglītību 2027.g.
(EM prognoze)

Datu avots: OECD, Share of tertiary new entrants and graduates by field of education, 2019; EM, Informatīvais ziņojums par darba tirgus vidējā un ilgtermiņa prognozēm, 2020;



PASAULES PIEREDZE



Zinātnes centrs
(Vattenhallen Science Center – Zviedrija)

45 000 – apmeklētāji gadā

150 – skolēni katru dienu ierodas veikt savus prakses darbus 

Par Vattenhallen Science Center
• Ar zinātni saistītas aktivitātes un iespēja veikt dažādus eksperimentus;

• Tehnoloģiju vasaras skola un darbnīca bērniem un jauniešiem;

• Iespēja skolēniem centrā veikt savus skolas prakses darbus;

• Planetārijs / Izstādes / Eksperimenti / Pasākumi.

Datu avots: Vattenhallen Science Center

https://www.vattenhallen.lu.se/english/


Šova partneri:

Datu avots: rakett69

Par Rakett69
TV šovs, kurā jaunieši sacenšas savā starpā risinot dažādus ar zinātni saistītus uzdevumus. Balvā saņemot pētniecības stipendiju € 10 000, kā arī trīs labākie var studēt brīvi izvēlētā jomā
Igaunijas universitātēs.

Eksakto zinātņu popularizēšana – TV sacensību šovs 
(RAKETT69 – Igaunija)

https://rakett69.ee/


Bērnu universitāte
(Children's University Adelaide – Austrālija)

Datu avots: Children's University Adelaide

Par Children's University Adelaide
Skolu programma, kas piedāvā skolēniem izcilu izglītības pieredzi ārpus skolas stundām un veicina viņu zinātkāri. Aktivitātes tiek reģistrētas speciālā pasē, kurā uzkrātie zīmodziņi
mācību beigās ļauj iegūt sertifikātu, kuru pasniedz universitātes rīkotā izlaidumā, tādā veidā iepazīstinot bērnus ar universitātes vidi. Mācību pase ļauj apmeklēt arī citas mācību un
izziņas vietas: muzejus, lauku saimniecības, lidostas, uzņēmumus u.c.

https://www.adelaide.edu.au/childrensuniversity/


Partnerskolas

Mācību aktivitātes skolēniem un pasniedzējiem
(U-TALENT – Nīderlande)

Datu avots: u-talent

Par U-Talent
• Aktivitātes pamatskolas un vidusskolas skolēniem, parādot plašāku dabaszinātņu pielietojumu universitātes vidē;

• Akadēmija – padziļināta skolas programmas apguve dabaszinātnēs ar orientāciju uz zinātniskiem pētījumiem, personīgo attīstību un studiju vidi;

• Mācību materiāli skolotājiem, lai veicinātu profesionālo pilnveidi un sadarbību starp vidējo un augstāko izglītību;

• Pētījumi par izcilības veicināšanas stratēģijām dabaszinātņu priekšmetos skolās.

https://u-talent.nl/eng/


Mācību programmu izstrāde sadarbībā ar universitāti
(Nord Anglia International School)

Par Nord Anglia International School
Sadarbībā ar MIT izstrādāta STEAM mācību programma skolēniem, kurā atšķirībā no tradicionālās pieejas (uz faktiem balstītām zināšanām par atsevišķiem priekšmetiem) tiek attīstītas
prasmes, kas nepieciešamas mūsdienu dinamiskajā pasaulē – elastīgums, kritiskā domāšana, radošums un komunikācija. Programma ļauj skolēniem piedzīvot universitātes iedvesmotu
pieeju STEAM priekšmetu apguvei.

Skolotāji saņem pastāvīgu profesionālu atbalstu no vadošajiem MIT ekspertiem, nodrošinot jaunākās zināšanām STEAM jomās.

Datu avots: Nord Anglia Education

https://www.nordangliaeducation.com/


Universitātes vidusskola
(The University High School – Austrālija)

Par University High School
Intensīva akadēmiskā programma, kas vērsta uz zinātni un matemātiku motivētiem skolēniem, veicot universitātes līmeņa pētījumus mūsdienīgās laboratorijās kopā ar absolventiem
(topošajiem pasniedzējiem) un zinātniekiem no Melburnas Universitātes.

Datu avots: The University High School

http://www.unihigh.vic.edu.au/index.php/specialist-programs/elizabeth-blackburn-school-of-sciences


RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES PIEREDZE 
STEAM IZGLĪTĪBAS VEICINĀŠANĀ



Rīgas Tehniskās universitātes iniciatīvas

Motivācijas un intereses 
veicināšana 

Satura izstrāde STEAM 
priekšmetos 

Kopienas un atbalsta sistēmas 
veidošana talantīgiem 

jauniešiem



RTU Bērnu un jauniešu 
universitāte

Motivācijas un intereses veicināšana

RTU Bērnu un jauniešu 
zinātnes centrs

567 – nodarbības gadā

3810 – bērnu skaits gadā, kuri iesaistījušies aktivitātēs

10000 – plānotais centra apmeklētāju skaits gadā 



Padziļinātās apguves kursi
«Fizika II» un «Ķīmija II»

Satura izstrāde STEAM priekšmetos

Satura izstrāde un skolotāju 
apmācība kursiem 

«Dizains un tehnoloģijas II» un 
«Programmēšana II» 



Kopienas un atbalsta sistēmas veidošana talantīgiem 
jauniešiem

RTU Inženierzinātņu 
vidusskola

RTU Talantu Programma

Talantu programma 
izciliem jauniešiem 
eksaktajās zinātnēs. 

1. – vieta Latvijas mazo skolu reitingā

94% – vidējā atzīmē matemātikas CE
100 – jauni dalībnieki Talantu programmā katru gadu 



IETEIKUMI STEAM IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS 
PILNVEIDEI



Pašvaldības

Interešu izglītība

Izglītības un zinātnes 
ministrija

Universitātes

Uzņēmēji

Vecāki

Skolas

Pašreizējā situācija
(trūkst plānveidīgas rīcības STEAM izglītības attīstībai)

Kas ir nepieciešams?
(koordinēta ieinteresēto pušu iesaiste)

STEAM izglītības stratēģija

• Esošās situācijas apzināšana

• Satura koordinācija

• Datu analīze

• Prognozēšana

Nepieciešama vienota STEM stratēģija, kurā koordinētas iesaistīto 
pušu savstarpējās aktivitātes
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Plašāka augstskolu iesaiste STEAM izglītības satura veidošanā2

STEAM izglītības saturs



Sabiedrības komunikācijas kampaņa STEAM izglītības 
veicināšanai
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Paldies.


