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PREZENTĒTS ATBALSTA MATERIĀLS "DROŠS UN VESELS"!
Lai uzlabotu 4 līdz 11 gadus vecu bērnu
izpratni par drošību un veselību, Valsts
izglītības satura centrs, konsultējoties ar Bērnu
klīniskās universitātes slimnīcas mediķiem, ir
izstrādājis atbalsta materiālu bērnu vecākiem
un skolotājiem "Vesels un drošs – interaktīvi
par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem
pirmsskolā un sākumskolā". Tajā iekļauts
informācijas apkopojums par drošu un veselīgu
uzvedību dažādās ikdienas situācijās, mācību
spēle par cilvēkdrošības un veselības
jautājumiem trīs variantos (vides spēle 5x5
metru laukumā, galda spēle un datorspēle, kas
ir adaptēta arī interaktīvajām tāfelēm) un darba
lapas.
13.martā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā tika prezentēts VISC izstrādātais atbalsta materiāls "Drošs
un vesels". Projekta prezentācijas pasākumā tika demonstrēta vides spēle 5x5 metru laukumā, kuru pirmie
izmēģināja Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas mazie un lielie pacienti. Pasākumā piedalījās un
klātesošos uzrunāja VISC vadītāja vietniece Agra Bērziņa, VISC Vispārējās izglītības satura
nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece Ineta Upeniece, BKUS valdes priekšsēdētāja Anda Čakša, Valsts
Darba inspekcijas pārstāve Linda Matisāne, CSDD pārstāve Valda Kjaspere.
Metodiskajā materiālā iekļautas būtiskākās tēmas par drošības un veselības jautājumiem. Aktualizēti
jautājumi par elektrodrošību, pirmo palīdzību, ugunsdrošību, sadzīves un sporta traumām, brīvā laika
pavadīšanu, ceļu satiksmes drošību, darbībām ar datoru un telefonu, drošību internetā, drošību uz ūdens un
ledus, drošību augstumā, pārtikas drošību un ķīmiskajām vielām sadzīvē, svešiniekiem un nezināmiem
priekšmetiem, kā arī drošību, spēlējoties ar dzīvniekiem.
Informāciju par metodisko materiālu un spēles elektronisko versiju varat meklēt VISC mājaslapā.
>> Uz sākumu

NOSLĒDZIES PROFESIONĀLĀS MEISTARĪBAS KONKURSU PASĀKUMS "JAUNAIS
PROFESIONĀLIS 2012" ĶĪPSALĀ
Jau ceturto gadu Valsts izglītības satura centrs
organizēja Latvijas profesionālās izglītības
iestāžu izglītojamo profesionālās meistarības
konkursu pasākumu "Jaunais profesionālis
2012", kurš norisinājās Ķīpsalā, izstādes "Skola
2012" laikā no 2012.gada 1.marta līdz 4.martam.
Kopā ar izstādes organizatoriem izstādi "Skola
2012" atklāja Izglītības un zinātnes ministrijas
valsts sekretārs Mareks Gruškevics un Valsts
izglītības satura centra vadītāja vietniece Agra
Bērziņa.
Konkursā "Jaunais profesionālis 2012" šogad 26
profesionālās meistarības konkursos savu dalību
apliecināja 158 izglītojamie no profesionālās
izglītības iestādēm. Konkursa laikā 30
dalībnieku rādīja arī paraugdemonstrējumus
nozarēs "Ķīmiskā rūpniecība" un "Veselība un sociālā aprūpe".
Konkursu pasākuma "Jaunais profesionālis 2012" laikā profesiju paraugdemonstrējumi un profesionālās
meistarības konkursi pavisam notika sešpadsmit nozarēs – "Mehānika un mehatronika", "Metālapstrāde",
"Enerģētika", "Elektronika un automātika", "Transports", "Būvniecība", "Kokapstrāde", "Ķīmiskās
rūpniecība", "Tekstilapstrāde", "Skaistumkopšanas pakalpojumi", "Komercdarbība", "Komercpakalpojumi",
"Informācija un komunikāciju tehnoloģija", "Poligrāfija", "Veselība un sociālā aprūpe" un "Ceļu būve".
Konkursu pasākuma aktivitātes un paraugdemonstrējumi sniedza priekšstatu par profesionālajās izglītības
iestādēs apgūstamajām profesijām un jaunākajām tehnoloģijām nozarēs.
Profesionālās meistarības konkursa uzvarētājus izstādes noslēguma pasākumā sveica VISC vadītājs Guntis
Vasiļevskis, kā arī konkursa atbalstītāji un sponsori.
Pasākuma laikā norisinājās arī aktivitāte "Meistarstiķi uz skatuves", kurā piedalījās 458 audzēkņi no 17
profesionālās izglītības iestādēm. Profesionālās izglītības iestādes prezentēja apgūstamos amatus,
demonstrēja meistarstiķus un amatu prasmes, rādīja iespējas kā interešu izglītības pulciņos un kolektīvos
lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
Vislielāko sajūsmu apmeklētājos izraisīja VSIA "Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskola" rādītais bārmeņu šovs
ielu, atzinīgi tika novērtēti arī vingrotāji un breikotāji no Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas
Valsts tehnikums", austrumu deju izpildītie priekšnesumi no Rietumzemgales profesionālās izglītības
kompetences centra "Jelgavas Amatniecības vidusskola" un Profesionālās vidusskolas "Riman", kā arī Cēsu
Profesionālās vidusskolas puišu darbs pie jurtas būvēšanas.
Konkursu rezultātus var aplūkot VISC mājaslapā!
>> Uz sākumu

NOTIKUSI PIRMĀ ATKLĀTĀ MŪZIKAS OLIMPIĀDE!
2012.gada 8.martā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (JVLMA) notika 1.atklātā mūzikas olimpiāde,
kurā piedalījās 106 dalībnieki no visas Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem visās vecuma grupās.
Olimpiādes mērķis bija aktualizēt mūzikas mācību priekšmeta nozīmību, paaugstināt mācību priekšmeta
prestižu un radīt skolēniem un viņu pedagogiem radošu pieredzes apmaiņas iespēju .
Tiesības pārstāvēt skolu republikas mūzikas olimpiādē, skolēni ieguva vispirms radošās spējas un zināšanas
pārbaudot novados. Spēju pārbaude notika divās kategorijās: A grupā, kuru pārstāvēja skolēni, kuri paralēli
vispārējās izglītības programmai mūziku apgūst arī mūzikas skolā un B grupā – vispārizglītojošo skolu
audzēkņi, kuriem nav šīs papildus muzikālās izglītības. Skolēniem bija jādemonstrē savas teorētiskas
zināšanas, solfedžo, jānodemonstrē savas prasmes dažādās muzicēšanas jomās: gan dziedāšanā, ritmizēšanā
pēc notīm, gan koncertsituācijā, kur bija jādemonstrē savs radošums – dziedot un atskaņojot savas
oriģinālkompozīcijas.
Šai mācību priekšmeta olimpiādei raksturīgs tas, ka primārs nebija sacensību gars, bet visas dienas garumā
valdīja radošs prieks par iespējām dalīties savās prasmēs, kompozīcijās un talantos. Jaunieši neslēpa savas
emocijas un sarunās izteicās, ka ir ļoti priecīgi, ka viņiem ir dāvāta šāda iespēja radoši izpausties. Izcilākie
sniegumi tika novērtēti un skolēni izvirzīti pirmo reizi pārstāvēt Latviju Starptautiskajā skolēnu mūzikas
olimpiādē Tallinā.
Olimpiādes organizatori un sadarbības partneri bija JVLMA Mūzikas skolotāju katedras docētāji,
starptautiskās mūzikas skolotāju asociācijas pārstāvji, kā arī Valsts izglītības satura centrs. VISC izsakap
pareicību visiem sadarbības partneriem, organizētājiem, žūrijai un visiem entuziastiem mūzikas mācību
priekšmeta olimpiādes atbalstīšanā.
>> Uz sākumu

JAUNIE VIDES PĒTNIEKI TIEKAS FORUMĀ
Šogad jau 10. gadu notiks jauno vides pētnieku forums “Skolēni eksperimentē”, ko rīko IZM Valsts
izglītības satura centrs sadarbībā ar Bērnu un jauniešu vides izglītības centru "Rīgas Dabaszinību skola" un
LU Ķīmijas fakultāti. Forumā savus ar dažādām vides jomām saistītos pētījumus un eksperimentus
demonstrēs vairāk kā 90 jauno pētnieku no dažādiem novadiem. Dalībniekiem būs iespēja iepazīt ne tikai
savu vienaudžu paveikto, bet arī vērot dažādus interesantus eksperimentus Ķīmijas fakultātes laboratorijās.
Forums notiks Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē Kr.Valdemāra ielā 48 17. martā plkst 10.00.
>> Uz sākumu

SADARBĪBAS PARTNERU AKTUALITĀTES
Aicina jauniešus iesniegt praktiskas idejas konkursam!
Lai rosinātu jauniešus iesaistīties vides projektos, veicinātu izpratni par vides problēmām un atbalstītu
jauniešu uzņēmējdarbības prasmju attīstību, no 24.februāra līdz maijam notiks Eiropas Komisijas
pārstāvniecības Latvijā atbalstīts konkurss vidusskolu jauniešiem Tava ideja zaļai rītdienai!
Vidusskolēni tiek aicināti iesniegt projektus ar idejām un risinājumiem, kā samazināt cilvēku darbības
ietekmi uz apkārtējo vidi vienā no sekojošām tēmām: racionāla dabas resursu izmantošana, bioloģiskās
daudzveidības saglabāšana, klimata pārmaiņas un vides piesārņojuma mazināšana.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Citas VISC aktualitātes lasiet VISC interneta vietnē: http://visc.gov.lv.
Centralizēto eksāmenu vērtēšana
Ģeogrāfijas 29.valsts olimpiādes dalībniekiem
Atklātās filozofijas olimpiādes dalībniekiem
Krievu valodas (svešvalodas) 19.valsts olimpiādes dalībniekiem
Vēstures 12.klašu 18.valsts olimpiādes rezultāti
Noslēdzies Latvijas skolēnu fotodarbu konkurss "Ielas fotogrāfija"
Noticis tehniskās jaunrades pulciņu skolotāju seminārs
>> Uz sākumu
Jūs saņemat šo e-izdevumu, jo esat VISC informatīvā e-izdevuma abonents.
You are receiving this because you are an "visc.gov.lv" member who has opted-in to receive bulletins.
E-izdevumā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
Ja jūs vēlaties abonēt mūsu e-izdevumu – 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.
E-izdevumu arhīvs atrodams VISC mājaslapā www.visc.gov.lv.
Ieteikumus VISC informatīvā e-izdevuma pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv.
Iesakām Jums lietot RSS barotni, lai regulāri iepazītos ar jaunākajām publicētajām ziņām. Mājaslapā tā
izskatās šādi:
Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem arī šeit:

