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Notiks semināri profesionālo izglītības
iestāžu matemātikas un latviešu
valodas un literatūras skolotājiem, lai
sniegtu informāciju, kā veiksmīgāk
realizēt vispārējās vidējās izglītības
mācību priekšmetu standartus un
sagatavotu skolēnus centralizētajiem
eksāmeniem.
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VISC organizēs vairākus diagnosticējošos darbus
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Kā lietot valsts simbolus izglītības iestādēs un to rīkotajos pasākumos?
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Ziņa. Viedoklis
VISC organizēs vairākus diagnosticējošos darbus
Lai noskaidrotu skolēnu zināšanu līmeni un precīzi noteiktu to, kādas izmaiņas jāveic mācību saturā un kādas aktivitātes būtu nepieciešams
papildus īstenot, Valsts izglītības satura centrs šajā mācību gadā plāno organizēt vairākus diagnosticējošos darbus.
Diagnosticējošos darbus skolēni varēs pildīt internetā tiešsaistē; tos skolas varēs aizpildīt sev piemērotākajā dienā tabulā norādītajā laika
periodā.
Plānotie diagnosticējošie darbi:
Diagnosticējošais darbs

Klašu grupa

Norises laiks

Veselības izglītība

5.klase

2013.gada 21.–25.janvāris

Veselības izglītība

9.klase

2013.gada 4.–8.februāris

Cilvēkdrošība

10.klase

2013.gada 4.–8.marts

Ekonomiskā izglītība

8.klase

2013.gada 8.–12.aprīlis

Diagnosticējošo darbu norises izmēģinājums ir plānots no 2013.gada 14.janvāra līdz 19.janvārim.
Plašāka informācija būs lasāma www.visc.gov.lv.

Pozitīvās prakses piemēri un veiksmes stāsti iekļaujošajā izglītībā
2012.gada 15.novembrī Cēsīs VISC īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas
izveide” ietvaros notika konference „Pozitīvās prakses piemēri un veiksmes stāsti iekļaujošajā izglītībā darbā ar izglītojamiem ar funkcionāliem
traucējumiem”.
Konferences mērķis bija informēt pašvaldību izglītības jomas pārstāvjus un sabiedrību par Projektā paveikto un plānoto, parādīt kā iekļaujošās
izglītības principus īsteno dažādās izglītības iestādēs.
Pirmais darba gads astoņiem projekta ietvaros izveidotajiem Iekļaujošas izglītības atbalsta centriem ir bijis veiksmīgs – centru darbinieki ir
apmeklējuši izglītības iestādes, kurās integrēti bērni ar funkcionāliem traucējumiem, visā Latvijas teritorijā un snieguši metodisku un
konsultatīvu atbalstu pedagogiem dažādu ar iekļaujošu izglītību saistītu situāciju risināšanā, veikuši padziļinātu bērnu spēju izpēti, konsultējuši
pedagogus un skolu vadītājus par mācību procesa organizēšanu un piemērotākajām darba metodēm, strādājot ar bērniem, kuriem ir
funkcionāli traucējumi, kā arī lielu uzmanību pievērsuši darbam ar vecākiem, jo svarīgi ir, lai skolā uzsāktais darbs turpinātos arī mājās.
Iekļaujošas izglītības atbalsta centru darba rezultātus un labās prakses piemērus prezentēja centru vadītāji un eksperti, kā arī izglītības
iestāžu vadītāji. Konferences gaitā arī vecāki, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, izteica savus viedokļus par izglītības
nodrošinājumu un kvalitāti viņu bērniem.
Iekļaujošas izglītības atbalsta centri turpina pilnveidot arī sadarbību ar ģimenes ārstiem un sociālās palīdzības dienestiem, ārstnieciskajām
iestādēm, kā arī nodrošina izglītības iestāžu speciālistu un darbinieku profesionālo pilnveidi.

Rīgas domē būs apskatāma 40.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde "Lidice 2012"
No 2012.gada 15.novembra līdz 30.novembrim Rīgas domē, Rātslaukumā 1, būs skatāma 40.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde „Lidice
2012”. Izstāde tiek veidota kā retrospekcija konkursa laureātu izstādei, kas norisinājās Čehijas pilsētā Lidicē no 2012.gada 31.maija līdz
31.oktobrim. Tajā būs apskatāmi vairāk nekā 600 bērnu darbu no 67 pasaules valstīm, tai skaitā 8 Latvijas laureātu darbi, kuri konkursā
ieguva augstāko žūrijas vērtējumu un apbalvojumu - medaļu „Lidices roze”.
Pēc izstādes atklāšanas notiks 40.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice 2012” laureātu apbalvošana. Veiksmīgākos konkursa
dalībniekus sveiks Čehijas Republikas vēstnieks Latvijā Pavols Šepelāks un galerijas „Lidice” vadītāja, konkursa organizatore un izstādes
kuratore Čehijā Ivona Kasalicka. Decembrī izstāde tiks izstādīta Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā, bet nākamā gada

sākumā izstādes darbi ceļos uz Lietuvu un Baltkrieviju.
>> Lasīt vairāk

Darbam noderīgi. Pieredze
Kā lietot valsts simbolus izglītības iestādēs un to rīkotajos pasākumos?
Tuvojoties Valsts svētkiem, aktuālāks kļūst tēma par valsts simbolu lietošanu izglītības iestādēs un to rīkotajos pasākumos. Jautājumus par
Valsts karoga lietošanas un Valsts himnas atskaņošanas kārtību Valsts izglītības satura centra speciālistiem uzdod gan izglītības iestāžu
administrācijas pārstāvji, gan pedagogi, īpaši klašu audzinātāji, gan bērnu vecāki un arī vienkārši interesenti. Sagatavot Jums aktuālo
informāciju un sniegt atbildes uz Jūsu uzdotajiem jautājumiem esam lūguši Latvijas valsts karoga likuma autori, Ārlietu ministrijas Valsts
protokola otrā sekretāri Sintiju Stipri.
Lasīt informāciju par Latvijas valsts simbolu lietošana izglītības iestāžu rīkotajos pasākumos

VISC aktualitātes
Vizuālās mākslas skolotāju MA vadītāju semināra-konferences materiāli
Latvijas un pasaules vēstures MA vadītāju un izglītības koordinatoru seminārs
Praktiskās darbības seminārs "Rokas elektroinstrumentu pielietošana kokizstrādājumu izgatavošanā"
Seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem
Likteņdārzu piepildīs skolēnu vēlējumi Latvijai
Rīgas domē būs apskatāma 40.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde "Lidice 2012"
Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) 29.valsts olimpiādes I kārtas uzaicinātie dalībnieki
6.klases ieskaites matemātikā paraugs
Ģeogrāfijas skolotāju MA vadītāju seminārs

Sadarbības partneru aktualitātes
Konkurss 10.–12.klašu skolēniem "Latvijas kultūras kanons 21.gs. jaunietim"
Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Kultūras ministriju un Socioloģijas un kultūrizglītības asociāciju
izsludina konkursu „Latvijas kultūras kanons 21.gs. jaunietim” Latvijas vispārizglītojošo skolu 10.–12.klašu skolēniem un mākslas un mūzikas
skolu vecāko kursu skolēniem, kuri apgūst mācību priekšmetu „Kulturoloģija”.

Zaļā josta izsludina konkursu Latvijas izglītības iestāžu pedagogiem
Zaļā Josta sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un LU Fizikas un matemātikas fakultātes „Dabaszinātņu un matemātikas izglītības
centrs” izsludina konkursu Latvijas izglītības iestāžu pedagogiem „Interaktīvu mācību metožu izmantošana vides izglītības īstenošanā,
integrējot mācību stundās jautājumus par klimata pārmaiņu veicinošo faktoru samazināšanas iespējām skolā un mājās”.
Konkursa mērķis ir veicināt skolotāju darbā inovācijas – mūsdienīgu un efektīvu mācību metožu, formu, paņēmienu un mācību līdzekļu
izmantošanu, ieviešot mācību procesā jautājumus skolēnu izpratnes veicināšanai par klimata pārmaiņām, to potenciālo ietekmi uz Latviju un
pasauli, par iespējām samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, taupot enerģiju un citus resursus mācību iestādē un mājās.
Vairāk par konkursa uzdevumiem un ieguvumiem var uzzināt „Zaļās jostas” mājas lapā www.lzj.lv publicētajā konkursa nolikumā (atrodams

T

sadaļā: Konkurss izglītības iestāžu pedagogiem).
Pieteikšanās konkursam līdz 2012.gada 03.decembrim interneta vietnē www.lzj.lv aizpildot interneta Reģistrācijas formu (atrodama sadaļā:
Konkurss izglītības iestāžu pedagogiem).

Jūs saņemat šo e-izdevumu, jo esat VISC informatīvā e-izdevuma abonents.
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 vietnē www.visc.gov.lv.
Ieteikumus VISC informatīvā e-izdevuma pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz mailto: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:

