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SKOLĒNU INTERESI VEICINOŠS PASĀKUMS VENTSPILĪ
Valsts izglītības satura centrs turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu "Dabaszinātnes un
matemātika". Projekta vīzija: skolēni atvērtā mācību procesā ar interesi apgūst eksaktos mācību
priekšmetus, kļūst par pētniekiem, izzina, secina, paši veic eksperimentus, izmantojot mūsdienu
tehnoloģijas, saskata saikni starp reālo dzīvi un klasē apgūto. Lai sasniegtu izvirzītos uzdevumus, projekts
organizē daudzveidīgas aktivitātes skolēniem.
Šā gada 21. un 22.oktobrī projekts "Dabaszinātnes un matemātika"
sadarbībā ar Ventspils pilsētas domi, Ventspils augstskolu un
uzņēmējiem organizē pasākumu skolēniem "Domā citādāk!
Eksaktāk!".
Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu motivāciju apgūt dabaszinātņu
un matemātikas mācību priekšmetus un savu nākotni saistīt ar
uzņēmējdarbību šajā jomā. Lai jauniešos varētu veidot šādu
motivāciju, ir nepieciešams gan radošs un mūsdienīgs mācību process
skolā, kas ļauj iegūt zināšanas, izprast to lomu ikdienas dzīvē, pašiem
pētīt un izdarīt secinājumus, gan arī iespēja iepazīties ar Latvijas uzņēmējdarbību un tās attīstību.
Kā atzīst Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš,
Ventspils pilsētas pašvaldība jau kopš 2006.gada pievērš uzmanību dabaszinātņu kabinetu aprīkošanai un
speciālistu piesaistei, lai tādējādi veicinātu skolēnu interesi par dabaszinātnēm. "Ventspils pilsētas
pašvaldības ieguldītais darbs un resursi skolēnu intereses par dabaszinātnēm veicināšanā jau nes augļus. Kā
liecina centralizēto eksāmenu rezultāti, Ventspils skolu absolventu rezultāti eksāmenos matemātikā un
fizikā ir virs vidējā līmeņa Latvijā. Pieaudzis arī to ventspilnieku skaits, kuri pēc skolas beigšanas izvēlas
studēt dabaszinātņu programmās augstskolās – šobrīd jau trešdaļa absolventu izvēlas turpināt mācības šajās
programmās. Savukārt, lai palīdzētu uzsākt uzņēmējdarbību, Ventspilī kopš 2006.gada darbojas Ventspils
biznesa inkubators, kas sniedz atbalstu jauniem uzņēmumiem, īpaši veicinot IT, telekomunikācijas,
elektronikas, mašīnbūves un tamlīdzīgu nozaru uzņēmumu izaugsmi," norāda J.Vītoliņš.
Pasākuma laikā projekta skolu skolēni tiksies ar Ventspils zinātniekiem, piemēram, Dana Reizniece
pastāstīs par pirmo Latvijas satelītu, Gatis Gaigals par digitālo elektroniku. Skolēni iesaistīties radošās
darbnīcās, kā arī dosies ekskursijās uz uzņēmumiem: SIA "Ūdeka", Ventspils Augsto tehnoloģiju parku,
SIA "Ventspils elektronikas fabrika", SIA "Dendrolight Latvia", AS "Ventamonjaks", SIA "Bio Venta",
AS "Ventspils Grain Terminal", AS "Baltic Coal Terminal", Irbenes starptautisko radioastronomijas centru
un VAT prototipēšanas laboratoriju.
Projekta vadītāja Dace Namsone uzsver: "Projekta ietvaros esam sagatavojuši visu, lai mainītos tas, kā
skolēni apgūst dabaszinātnes un matemātiku skolā. Ir sagatavoti daudzveidīgi metodiskie materiāli
pedagogiem, dažādi materiāli skolēniem, īpaši daudz esam sagatavojuši elektroniskos materiālus un
didaktiskās spēles, lai jaunieši varētu mācīties tieši tā, kā viņiem šķiet visinteresantāk. Nevaram veicināt
skolēnu interesi tādā skolā, kas līdzinās muzejam, zinot, ka pasaulē strauji ienāk dažādas tehnoloģijas.
Tāpēc pašvaldību atbalsts skolām svarīgs, labiekārtojot skolu vidi un aprīkojot kabinetus. Un kur gan
skolēni var uzzināt to, kas ir uzņēmējs, kāpēc darbs šādā jomā varētu būt perspektīvs? Tikai iepazīstot to

visu apkārtējā pasaulē tepat, Latvijā. Tāpēc ļoti apsveicama uzņēmēju interese iepazīstināt jauniešus ar
savu darbu. Un varu ar gandarījumu teikt – Ventspils uzņēmēji ir patiesi atvērti sadarbībai izglītības jomā,
kā arī pašvaldība dara visu, lai izglītība būtu viena no tās darba prioritātēm."
Plašāk par dažādām aktivitātēm skolēniem: http://www.dzm.lv/skoleniem/.
Foto: Skolēni no projekta skolām viesojas zinātniskajā laboratorijā.
>> Uz sākumu

SADARBĪBAS PARTNERU AKTUALITĀTES
Četros reģionālajos semināros par sava uzņēmuma veidošanu uzzina 370 skolēnu
Biznesa izglītības biedrība "Junior Achievement – Latvija" (JAL) rīkotajos semināros par Skolēnu Mācību
Uzņēmumu (SMU) izveidi un darbību, kuri notika šā gada 13.oktobrī Jēkabpilī un Madonā, kā arī
14.oktobrī Gulbenē un Balvos, kopumā piedalījās 370 skolēni un 53 skolotāji no 34 skolām. Seminārā
Jēkabpils 3.vidusskolā piedalījās 100 skolēnu un 15 skolotāju no 7 Jēkabpils un Jēkabpils novada skolām,
savukārt Madonā par sava uzņēmuma dibināšanu skolas laikā uzzināja 87 skolēni un 14 skolotāji no 9
Madonas un Madonas novada skolām. Seminārā Gulbenē piedalījās 50 skolēnu un 6 skolotāji no Gulbenes
novada, bet Balvos – rekordliels skolēnu skaits – 170, kā arī 18 skolotāji no 11 skolām.
Plašāk par semināriem: www.jal.lv.
Plašāka informācija par SMU: www.smu.lv.

Makulatūras vākšanas konkurss ir sācies
Uzrunājot Latvijas skolas, SIA "Zaļā josta" šogad sadarbībā ar papīrfabriku "Līgatne" un A/S "Latvijas
valsts meži" uzsāk makulatūras vākšanas konkursu "Tu vari izglābt...". Makulatūras vākšanas konkursa
organizatori aicina Latvijas skolas vākt makulatūru, piedaloties konkursā. Visa savāktā makulatūra konkursa
ietvaros tiks nogādāta un pārstrādāta papīrfabrikā "Līgatne". Organizētāji atgādina, ka katra tonna
makulatūras izglābs vidēji 13 kokus no izciršanas, kas auguši gadu desmitiem.
Lai piedalītos makulatūras vākšanas konkursā, skolai vispirms ir jānosūta līdz šā gada 1.novembrim
pieteikuma anketa uz e-pastu: makulatura@pf-ligatne.lv vai faksu: 66002911.
Visa aktuālā informācija par konkursa norisi un rezultātiem tiks publicēta uzņēmuma "Zaļā josta"
mājaslapās: www.zalajosta.lv, www.lzj.lv un www.makulatura.lv, kā arī AS "Latvijas valsts meži"
mājaslapās: www.lvm.lv, www.mammadaba.lv.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Sociālo zinību MA vadītāju seminārs
Sākumskolas skolotāju MA vadītāju seminārs
Baltijas valstu profesionālās izglītības iestāžu apdares darbu skolotāju profesionālās meistarības konkursa
nolikums
Skolēni, kuri uzaicināti uz 3.posma valsts latviešu valodas olimpiādes 7.-8.klašu skolēniem
Par pieteikšanos mērķstipendijām
Informātikas MA vadītāju seminārs
Tiek plānots palielināt mācību slodzi 1.klasē
Franču valodas skolotāju seminārs
Latvijas un pasaules vēsturi mācīs kā atsevišķus mācību priekšmetus
Noslēdzies pirmais aprobācijas darba mēnesis

Ieteikumi sešgadīgu bērnu rakstītmācīšanai
Projekts izsludina pieteikšanos pedagogiem uz profesionālās pilnveides programmām
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.

