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Iepriekšējais, vēl spēkā esošais standarts vispārējā vidējā izglītībā 
paredzēja vienādu (210) stundu skaitu bioloģijas, ķīmijas un fizikas 

mācību priekšmetiem, taču jaunajā koncepcijā bioloģijas mācību 
priekšmetam paredzēts divreiz mazāks stundu skaits 

(salīdzinoši fizikai - 245 un ķīmijai - 210) 

(MK noteikumi Nr. 416, 2019).



Kāpēc nepieciešama reforma?

Latvijas skolēniem kopumā labi 
padodas uzdevumi, kas prasa 

atcerēties vai rīkoties pazīstamās 
situācijās

Trūkst iemaņu un pieredzes:
• iedziļināties un apstrādāt 

daudzveidīgus datus  

• darboties komandā  

• piedāvāt risinājumus nestandarta 
situācijām  

• veidot sakarības starp teorētiski 
apgūto un reāli dzīvē pieredzēto  

• analizēt paveikto un izvirzīt mērķus 
nākamajiem darbiem

Skola 2030



Ko vajadzētu mainīt dabaszinātņu jomā?

4

Mācību satura 
apguves veicināšana

ar skolotāju 
savstarpēju sadarbību 
starppriekšmetu tēmu 
īstenošanā (pētījumā 
iekļauta arī skolēnu 
savstarpējā sadarbība, 
piemēram, projekta 
darbā)

IKT izmantošana

kā platforma 
problēmu risināšanai, 
uzsverot 
inženiertehnisko 
domāšanu (pētījumā 
iekļauts arī IKT un 
tehnoloģiju specifiskā 
izmantošana bioloģijā)

Mācīšanās darot

veicot praktiskas un 
pētnieciskās darbības, 
pētot, 
eksperimentējot, 
modelējot un 
meklējot 
likumsakarības

Diskusijās balstīta 
mācīšanās

iesaistīšanās 
diskusijās un citās 
aktivitātēs sociāli 
atbildīgu lēmumu 
pieņemšanai 
(pētījumā iekļautas 
caurviju prasmes)

Adaptēts no R. Andersone, 2020
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Pētījuma mērķis un pētījuma jautājums

� Pētījuma mērķis: noskaidrot, kā bioloģijas mācību programmā 
nacionālās izglītības reformas kontekstā tiek īstenotas inovatīvās 
pieejas

� Pētījuma jautājums: kā bioloģijas mācību programmā tiek iekļautas 
inovatīvās pieejas



Pētījuma dizains
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Pētījuma rezultāti (1)
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Kods T1 T2 T3 T4 T5 T6 Kopā

[Col] 3 9 11 6 6 2 37
[Cros] 2 0 1 0 1 1 4
[Crt] 12 18 13 17 16 6 82
[Inf] 4 10 7 12 19 12 64
[Inq] 1 1 0 0 0 4* 6
[Field] 1 (2) 0 0 0 0 0 2
[Lab] 0 1 0 0 1** 1 2
[Mat] 0 1 0 1 1 0 3
[Mod] 2 0 3 3 4 1 13
[Prob] 0 0 0 0 1 0 1
[Proj] 0 0 0 0 0 1*** 1
[Tech] 6 0 1 2 3 2 14
[Vis] 4 10 5 8 9 6 42

*    nav praktiska pētnieciskā darbība, bet apspriesta bioētika dzīvnieku izmantošanā pētījumos
**  simulācija kā laboratorijas darbs
*** starpdisciplinārs projekts ķīmijā



Pētījuma rezultāti (2)
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vs. Bioloģija I pamatkursa programma
• Programmā norādīts, ka tā vērsta uz pētniecisko prasmju attīstību, praktiski darbojoties, 

eksperimentējot, modelējot un secinot, tomēr sīkāka programmas izpēte to neapliecina. 

• Programmā tikai ieteikta pētniecisko prasmju izmantošana, apgūstot starpdisciplinārus 
tematus un veicot lauka darbus. Bioloģijā lauka darbs dod iespēju skolēnam padziļināti 
izprast procesus un parādības dabā, kā arī izmantot prasmes un lietot rīkus, lai uzdotu 
jautājumus, iegūtu, analizētu, modelētu, interpretētu informāciju un pieņemtu lēmumus. 

• Nav pierādījumu par kompleksu, autentisku dabaszinātnisku un tehnoloģisku problēmu 
risināšanas pieredzes ieguvi un ilgtermiņa starpdisciplināru projektu izstrādāšanu un 
primāru matemātisku aprēķinu veikšanu, lai gan norādīts, ka, veicot lauka darbu, 
paredzēts apgūt prasmes strādāt ar primārajiem datiem. 

• No caurviju prasmēm galvenais uzsvars ir likts uz informācijpratību, kritisko domāšanu un 
sadarbību novērtējot sabiedrības labklājību, modelējot situācijas un argumentējot savu 
viedokli, attīstot ieradumu izvērtēt informācijas avotu ticamību (Bioloģija I, 2020).



Secinājumi
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Mācību satura 
apguves veicināšana

+ Skolotāju 
savstarpēju sadarbību 
starppriekšmetu tēmu 
īstenošanā 
- Maz projekta darbu 
(paredzēts tikai viens) 

IKT izmantošana

- Inženiertehniskā 
domāšana
+/- Mediju, video, 

animāciju, simulāciju 
vērošana – IKT 
reproduktīva 
izmantošana
- Dabaszinātnēm 
specifiskās 
tehnoloģijas 
(piemēram, sensorus) 
izmanto tikai vienā 
praktiskajā darbā

Mācīšanās darot

- Maz praktisko darbu
starpdisciplinārs lauka 
pētījums (1), lauka pētījumi 
(2), laboratorijas darbi (2) 
un vairāki modelēšanas 
darbi
- Bioloģiskais zīmējums tiek 
izmantots reti (3x minēts)
+ Dažādu diagrammu, 
shēmu izmantošana 
informācijas strukturēšanai

Diskusijās balstīta 
mācīšanās

+ Iesaistīšanās diskusijās 
un citās aktivitātēs sociāli 
atbildīgu lēmumu 
pieņemšanai
Caurviju prasmes 
+ kritiskā domāšana
+ sadarbība
+ pilsoniskā līdzdalība
+/- informācijpratība
+/- problēmrisināšana
- digitālā pratība
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Kopējais secinājums
• Ar samazinātu mācību stundu skaitu bioloģijas mācību programmā nav iespējams sasniegt 

visus nacionālās izglītības reformas izvirzītos inovatīvos mērķus. 
• Programma pārsvarā ir orientēta uz caurviju prasmju: informācijas iegūšanu, kritiskās 

domāšanas attīstību, piedaloties diskusijās un skolēnu savstarpējās sadarbības 
veicināšanu. 

• Par nopietnu trūkumu var uzskatīt, ka tā nepiedāvā bioloģijai specifisko prasmju apguves 
metožu izmantošanu: maz praktisko, pētniecības un laboratorijas darbu (tikai viens visā 
bioloģijas kursā!). 

• Ja skolēns vidusskolā izvēlas apgūt citu mācību jomu virzienus, tad viņa izglītības līmenis 
bioloģijā būs nepietiekams, lai turpmākajā dzīvē viņš justos bioloģijas zinātniski pratīgs. Šis 
jautājums ir arī aktuāls šodienas Covid19 pandēmijas izpratnē.

• Problēmas daļēji varētu novērst vidusskolas mācību procesā, ja skolas pašas veido savas 
mācību programmas atbilstoši mācību standartam ar ievērojamu bioloģijas mācību 
programmas uzlabošanu. 



Paldies par uzmanību!


