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Ņemot vērā to, ka ir valsts pārbaudes darbu norises laiks, kā arī tuvojas X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētki, Valsts izglītības satura centrs elektroniskajā biļetenā turpina sniegt informāciju rubrikās:
"Pārbaudes darbi" un "Gaidām svētkus!".
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PĀRBAUDES DARBI

Aktualitātes jūnijā!
Apstiprināti centralizēto eksāmenu vērtētāji
Pēc VISC iepirkuma Nr.VISC 2010/17 noslēguma, Iepirkuma komisija ir izskatījusi visus pieteikumus un
saskaņā ar 2010.gada 7.maija Iepirkuma komisijas protokola lēmumu 2009./2010.mācību gada centralizēto
eksāmenu vērtēšanai ir apstiprināta 1121 persona. Visiem apstiprinātajiem vērtētājiem tika izsūtīta e-pasta
vēstule ar papildu informāciju. Vērtētāju saraksts ir publicēts VISC interneta vietnē:
http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/info.shtml. Vērtēšanas process ir sācies jau šodien, 2.jūnijā, kad tiek
vērtēti latviešu valodas centralizētā eksāmena mazākumtautību izglītības programmās 9.klašu skolēniem
darbi.
Valsts pārbaudes darbu laikā darbojas anonīmais uzticības tālrunis
Arī šajā mācību gadā valsts pārbaudes darbu norises laikā darbojas Valsts izglītības satura centra
anonīmais uzticības tālrunis 67503755. Piezvanot uz šo tālruni, visi interesenti automātiskajā atbildētājā
var izteikt savus komentārus par pārbaudes darbu norisi un ziņot par iespējamiem pārkāpumiem to laikā.
Lai VISC varētu rast risinājumus situācijās, kad ir novēroti pārkāpumi, zvanītājiem ir jāatstāj sava
kontaktinformācija. Līdz 2.jūnijam VISC ir saņēmis 8 zvanus, kuros izteikti komentāri par angļu valodas
centralizēto eksāmenu un citiem pārbaudes darbiem.
Darbojas arī e-pasts eksameni@visc.gov.lv, uz kuru visi interesenti var elektroniski sūtīt savus komentārus
VISC.
>> Uz sākumu

GAIDĀM SVĒTKUS!

Dzied un dejo!
Skolēnu dziesmu un deju svētkos piedalīsies vairāk nekā 30 tūkstoši dalībnieku

Maija vidū noslēgušās visas X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atlases skates un konkursi,
kuros vairāk nekā 100 tūkstoši Latvijas skolēnu demonstrējuši labu māksliniecisko sniegumu. Pēc rezultātu
apkopošanas noskaidrots, ka kopumā svētkos Rīgā no 2010.gada 6.līdz 11.jūlijam piedalīsies 31 tūkstotis
dalībnieku. Svētku dalībnieki un organizatori ar lielu atbildību turpina gatavoties lielajam notikumam Rīgā.
Daudzos novados paredzēti ieskaņas pasākumi. Svētku ietvaros 2010.gada no 6. līdz 11.jūlijam notiks
vairāk nekā 20 dažādi koncerti. Šobrīd sagatavots to repertuārs, režija, scenogrāfija, lai ikviens varētu baudīt
profesionāli veidotus un mākslinieciski augstvērtīgus, mūsdienīgus un krāšņus svētkus, kuros dziesmu un
deju svētku tradīcijas ir mijiedarbībā ar mūsdienīgiem iecerēm. Plašāka informācija:
http://www.delfi.lv/news/national/jauniesu-dziesmu-deju-svetki/skolenu-dziesmu-un-deju-svetkospiedalisies-vairak-ka-30-tukstosi-dalibnieku.d?id=32161481.
Andris Akmentiņš: Vilciņa radošā enerģija ir sprukusi vaļā
Kā atzīst svētku mākslinieciskās idejas autors Andris Akmentiņš: "Radošajā komandā strādāju arī
iepriekšējos Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Mani interesē tieši jauniešu svētki.
Iepriekšējā reizē vēl palika neizsacītas lietas, tāpēc biju priecīgs atgriezties, kad mani martā uzaicināja
piedalīties radošajā grupā. Veidoju gan svētku reklāmu, gan arī ceram atkārtot to, kas izdevās iepriekšējā
reizē – sarīkot kārtīgu Dziesmu dienu, kad koristi iekustina arī tos cilvēkus, kuri nav tieši iesaistīti svētkos.
Enerģijas ziņā Dziesmu un deju svētki ir kā atomreaktors. Milzīga jauda! "Pieaugušo" dziesmu svētki vairāk
koncentrējas uz latvisko, etnogrāfisko, kultūras mantojumu, savukārt skolēnu svētkos etnogrāfiskais un
latviskais ir izejmateriāls, bet galvenā virzība ir radošā darbība. Šobrīd visi pieprasa būt ļoti radošiem, arī
ekonomikā, bet ko tas īsti nozīmē? Ko nozīmē "strādāt ar idejām"? Kas ir radošā drosme, kā savaldīt šo
enerģiju un likt tai darboties – svētku reklāmā mēs izvirzām šos jautājumus. Īsumā sakot – lai radošās idejas
īstenotos, ir svarīgi izdarīt labāko trīs posmos – vīzija, plānošana un realizēšana. Radošā Latvijā netrūkst,
bet lietas "novest līdz galam" ir vēl jāmācās, un par savām idejām ir jācīnās, tad viss būs!" Visu intervijas
tekstu var lasīt: http://www.dziedundejo.lv/andris-akmentins-vilcina-radosa-energija-ir-sprukusi-vala/.
Plašāk par citām svētku aktualitātēm: www.dziedundejo.lv un www.visc.gov.lv.
>> Uz sākumu

AKTUĀLAIS KOMENTĀRS

20 izglītības iestādēs notiks sešgadīgo bērnu mācību satura
aprobācija
VISC ir sagatavojis pilotprojekta "Sešgadīgo izglītojamo mācību
programmas ieviešanas aprobācija" organizēšanas pamatnostādnes.
Tās var izlasīt VISC interneta vietnē www.visc.gov.lv.
Par pilotprojektu stāsta Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma
nodaļas vadītāja vietniece Ineta Upeniece.
"Lai varētu notikt izmaiņas mācību saturā, tām ir jāatbilst bērniem,
kuri šo mācību saturu apgūst. Jau vairākus mēnešus veicam sešus līdz
vienpadsmit gadus veciem bērniem paredzētā mācību satura pilnveidi.
Sešus gadus veciem bērniem paredzētais mācību saturs ir pilnveidots,
vadlīnijās esam norādījuši skaidrāk tās prasības, kas šī vecumposma
bērniem ir jāapgūst. Lai varētu noteikt to, vai sagatavotie mācību
satura dokumenti un mācību līdzekļi ir atbilstoši bērniem, tos
izmēģināsim izglītības iestādēs. Esam paredzējuši, ka izstrādātais
jaunais mācību saturs sešus gadus veciem bērniem tiks aprobēts 20
dažādās izglītības iestādēs Latvijā – gan pirmsskolas izglītības iestādēs, gan arī sākumskolās – pilotskolās.
Līdz 18.jūnijam VISC aicina pieteikties pirmsskolas izglītības iestādes un skolas, kas vismaz trīs gadus
īsteno pirmsskolas izglītības programmu (no pieciem gadiem līdz pamatizglītības uzsākšanai) dalībai

pilotprojektā. Pilotskolu sarakstu publicēsim mūsu interneta vietnē www.visc.gov.lv ne vēlāk kā līdz šā
gada 1. jūlijam. Aprobācijas process notiks no 2010.gada 1.septembra līdz 2011.gada 31.maijam.
Pilotskolu uzdevums būs sniegt VISC priekšlikumus mācību satura dokumentu un mācību līdzekļu
pilnveidei un veikt priekšdarbus sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas nodrošināšanai.
Pilotskolas tiks atlasītas tā, lai nodrošinātu pārstāvniecību no dažādiem Latvijas reģioniem, tajā skaitā no
republikas pilsētām un novadiem. Galvenie atlases kritēriji izglītības iestādei ir, piemēram, radošs pedagogs
ar atbilstošu augstāko izglītību un vismaz trīs gadu darba pieredzi, telpu un materiāli tehniskās bāzes
nodrošinājums izglītības iestādē, iespēja organizēt mācību procesu vairākās speciāli veidotās vietās, lai
bērni var strādāt individuāli un grupās. Pilotprojektā izglītības iestādes varēs iesaistīties tikai tad, ja bērnu
vecāki būs piekrituši dalībai aprobācijas procesā.
Esam plānojuši organizēt arī tālākizglītības kursus pedagogiem, kuri īstenos aprobācijas procesu."
>> Uz sākumu

AKTUĀLAIS SKOLĒNIEM

A.Zvejnieka biznesa plānu konkursā uzvar ideja par publisko
mobilo ierīču lādētāju
Biznesa izglītības biedrības "Junior Achievement – Latvija" un Valsts
aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra", Inovatīvas
uzņēmējdarbības motivācijas programmas ietvaros, kuru atbalsta
ERAF un Eiropas Savienība, organizētajā A.Zvejnieka biznesa plānu
konkursa finālā, kurš norisinājās šī gada 20. maijā Latvijas
Universitātē, uzvarēja Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 12.klases
skolnieka Vitālija Silina biznesa plāns par publisko mobilo ierīču
lādētāju. Uzvarētājs kā galveno balvu saņēma atbrīvojumu no studiju
maksas, uzsākot studijas Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē. Plašāka informācija:
http://www.jal.lv/Lists/12/DispForm.aspx?ID=251&Source=http%3A%2F%2Fwww.jal.lv%2FLapas%2FJu
nior%2520Achievement%2520Latvia.aspx.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Valsts pārbaudes darbu uzdevumi
Konkursa "Ritmu spēles" skate Rīgā
Pilotprojekta sešgadīgo bērnu mācību satura aprobācijai pamatnostādnes
Aktualitātes un prioritātes audzināšanas darbā un interešu izglītībā 2010./2011.mācību gadā
Atbalsts klašu audzinātājiem skolas pozitīvas vides veidošanā
VISC nākamajā mācību gadā neplāno izmaiņas mācību saturā un valsts pārbaudes darbos
Pedagogu profesionālās pilnveides programmu saskaņošana
Pūtēju orķestru finālkonkursa grafiks
Koru mēģinājumu un koncertu grafiks Mežaparka Lielajā estrādē
Pūtēju orķestru mēģinājumu un koncertu norises laiki
Citas VISC aktualitātes lasiet VISC interneta vietnē: http://visc.gov.lv.
>> Uz sākumu
Jūs saņemat šo biļetenu, jo esat VISC informatīvā biļetena abonents.

You are receiving this because you are an "visc.gov.lv" member who has opted-in to receive bulletins.
Biļetenā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
Ja jūs vēlaties abonēt mūsu biļetenu – atsūtiet e-pasta vēstuli uz prese@visc.gov.lv, 'Subject' lauciņā
ierakstot tikai vienu vārdu – Subscribe.
Lai atteiktos no parakstīšanās – atsūtiet e-pasta vēstuli uz prese@visc.gov.lv, 'Subject' lauciņā ierakstot tikai
vienu vārdu – Unsubscribe.
Biļetenu arhīvs atrodams VISC mājaslapā www.visc.gov.lv.
Ieteikumus VISC elektroniskā biļetena pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv.

