
Kritēriju atsegums skolotāju atlasei programmai CERN Baltic Teacher Programme 2020
CERN skolotāju programmu Latvijā realizē LFSA sadarbībā ar RTU, IZM un CERN. CERN programmas dalībnieki ir LFSA biedri. Pretendentu 
gatavība iestāties asociācijā ir arī apliecinājums viņu gatavībai būt daļai no profesionālas kopienas.
Ja pretendents neatsaucās uz aicinājumu kļūt par asociācijas biedru, viņa iesniegums netiek vērtēts
Pretendentiem, kuri ir asociācijas biedri, uz 2019.gada 31.decembri jābūt nokārtotiem visiem norēķiniem atbilstoši LFSA statūtiem (iestāšanas 
maksa, biedra gada nauda).
1 LFSA biedrs 1 punkts: pretendents ir LFSA biedrs vismaz 1 gadu (uz 12.02.2020, kad noslēdzas pieteikšanās)

2

Iepriekš nav piedalījies 
CERN programmā fizikas 
skolotājiem Priekšroka tiek dota pretendentiem, kuri iepriekš  nav piedalījušies CERN programmā skolotājiem. 

3 Vidusskolas fizikas skolotājs
Ņemot vērā programmas specifiku, priekšroka tiek dota skolotājiem, kuri strādā vidusskolas posmā 
(kritēriju tabulā: vidusskolas skolotājs 2 p., pamatskolas skolotājs 0 p.)

4
Angļu valodas prasmju 
pašvērtējums

Minimālas prasības angļu valodas prasmēm: runāšana (R) vismaz A2 līmenis, klausīšanās (K) vismaz B1 
līmenis (kritēriju tabulā: līmeņi  A1 (R, K) - 0 p., līmeņi A2 (R), B1 (K) - 2 punkti, līmeņi B2 (R, K) un 
augstāk - 4 punkti)

5
Motivācija piedalīties 
programmā

6 punkti: pretendents argumentēti,  konkrēti un strukturēti apraksta, kādā veidā dalība programmā var 
noderēt pretendenta profesionālajā darbībā atbilstoši norādītajiem kritērijiem: 1. parādot izpratni par 
programmas tematiku; 2. paredzot iegūtas pieredzes popularizēšanas virzienus kolēģiem; 3.paredzot 
iespējas izmantot iegūtas zināšanas un prasmes, pilnveidojot savu skolēnu izpratni atbilstošajā tematikā
5 punkti: no augstāk minētajiem 3 kritērijiem ir aprakstīti visi, bet vienā no tiem ir nebūtiska nepilnība 
(piem., trūkst konkrētības)
4 punkti: no augstāk minētajiem 3 kritērijiem: 1) ir aprakstīti visi - pilnvērtīgi aprakstīts viens, bet divos no 
tiem ir nebūtiskas nepilnības; 2) ir pilnvērtīgi aprakstīti divi kritēriji, bet trešais nav minēts vai ir ar būtiskām 
nepilnībām
3 punkti: no augstāk minētajiem 3 kritērijiem: 1) ir aprakstīti visi ar nebūtiskām nepilnībām; 2) ir pilnvērtīgi 
aprakstīts viens kritērijs, bet vēl vienā ir nebūtiskas nepilnības, trešais nav minēts vai ir ar būtiskām 
nepilnībām
2 punkti: no augstāk minētajiem 3 kritērijiem: 1) pilnvērtīgi ir aprakstīts viens kritērijs, bet divi nav minēti vai 
ir ar būtiskām nepilnībām; 2) ir aprakstīti divi kritēriji ar nebūtiskām nepilnībām katrs, trešais nav minēts vai 
ir ar būtiskām nepilnībām
1 punkts: no augstāk minētajiem 3 kritērijiem ir aprakstīts tikai viens kritērijs ar nebūtiskām nepilnībām, 
pārējie divi nav minēti vai ir ar būtiskām nepilnībām
0 p. 1) motivācija nav norādīta; 2) visi aprakstītie kritēriji ir ar būtiskām nepilnībam

6 Papildus nosacījumi

Gadījumā, ja pretendentiem ir vienāds punktu skaits, komisija dod priekšroku pretendentam, ņemot vērā 
sekojošus kritērijus: 1) pretendents veicina izglītojamo individuālo spēju attīstību caur dalību Jauno Fiziķu 
skolas nodarbībās, fizikas olimpiādēs III posmā, konkursos (piem., Fizmix Eksperiments), ZPD izstrādē 
valsts līmenī; 2) pretendents popularizē savu pieredzi, vadot nodarbības/meistarklase/darbnīcas 
skolotājiem; 3) pretendents piedalās LFSA organizētajās nodarbībās skolotājiem


