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No 22.aprīļa līdz 26.aprīlim notiek
drošības nedēļa pirmsskolas un
pamatskolas bērniem "Dzīvnieki un
tava drošība".

Ziņa. Viedoklis
Zināmi vairāku diagnosticējošo darbu rezultāti
Pasākums
Radošais pasākums „Vārdi un darbi, kas vieno...”
Darbam noderīgi. Pieredze
Informatīvs materiāls „Ko darīt, ja...”
VISC aktualitātes
VISC pasākumi, sagatavotie materiāli, projektu darba aktualitātes un citi jaunumi
Sadarbības partneru aktualitātes
VISC sadarbības partneru pasākumi, sagatavotie materiāli un citi jaunumi

Ziņa. Viedoklis

Notiek profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņu radošais
pasākums „Vārdi un darbi, kas
vieno...” novados.
20.aprīlī Rīgā notiks folkloras
konkursu fināli un Jelgavā – Latvijas
izglītības iestāžu simfonisko orķestru
un kamerorķestru festivāls.

Zināmi vairāku diagnosticējošo darbu rezultāti
VISC šā gada februārī un martā organizēja vairākus diagnosticējošos darbus par veselības izglītības, ekonomiskās izglītības un
cilvēkdrošības jautājumiem. To mērķis bija noskaidrot skolēnu zināšanas, prasmes un attieksmi par veselības izglītības, ekonomiskās
izglītības un cilvēkdrošības jautājumiem.
Katra diagnosticējošā darba izpildes laiks bija 40 minūtes. Darba saturs tika sagatavots gan latviešu valodā, gan krievu valodā (5., 8.
un 9.klasē). Katrā no diagnosticējošajiem darbiem piedalījās aptuveni 6000 - 10000 skolēnu.
Skolu un skolēnu rezultāti netiek salīdzināti savā starpā, piedalīšanās diagnostikā ir skolas brīva izvēle.
VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece Ineta Upeniece: „Diagnosticējošs darbs ir veiksmīgs ceļš,
kā noskaidrot, kādas ir skolēnu zināšanas par konkrētiem jautājumiem, piemēram, drošības, veselības, matemātikas, ķīmijas,
vēstures vai citiem. VISC organizē diagnosticējošos darbus ar mērķi noskaidrot, ko skolēni zina, prot un kāda ir viņu attieksme pret
dažādiem jautājumiem, lai VISC savā darbā izdarītu nepieciešamās izmaiņas mācību saturā, gatavotu dažādus metodiskus atbalsta
materiālus un ieteiktu aktuālās tēmas pedagogu tālākizglītībā. Prieks par skolu lielo atsaucību!”
No 2013.gada 18.februāra līdz 22.februārim VISC piedāvāja izglītības iestādēm diagnosticējošo darbu 5.klasei. Tā mērķis bija
noskaidrot skolēnu zināšanas, prasmes un attieksmes par veselības izglītības jautājumiem. To izpildīja 9551 skolēns no 413 skolām,
tai skaitā 81% ar latviešu mācību valodu un 19% ar krievu mācību valodu, 51% meitenes un 49% zēnu.
>>Diagnosticējošā darba 5.klasei par veselības izglītības jautājumiem rezultāti, to analīze
No 2013.gada 4.februāra līdz 8.februārim notika diagnosticējošais pārbaudes darbs 9.klasei par veselības izglītības jautājumiem.
Darbu pildīja 6904 skolēni, tai skaitā 82% ar latviešu mācību valodu un 18% ar krievu mācību valodu 52% meitenes un 48% zēnu
>>Diagnosticējošā darba 9.klasei par veselības izglītības jautājumiem rezultāti, to analīze
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1027 „Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un
pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” 12.punktu, pamatizglītības programmās jāiekļauj veselības izglītības tēmas. Dažādi
veselības izglītības jautājumi iekļauti, piemēram, mācību priekšmetu „Sociālās zinības”, „Ētika”, „Kristīgā mācība”, „Dabaszinības”,
„Mājturība un tehnoloģijas”, „Sports” standartu un mācību priekšmetu programmu paraugu saturā.
Citu diagnosticējošo darbu rezultāti tuvākās nedēļas laikā tiks publiskoti www.visc.gov.lv izvēlnē „Pētījumi”.

Radošais pasākums „Vārdi un darbi, kas vieno...”
No 23.līdz 26.aprīlim notiek profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošais pasākums „Vārdi un darbi, kas vieno...” reģionos:
- Kurzemes reģionā – 23.aprīlī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālajā vidusskolā;
- Zemgales reģionā – 24.aprīlī Ogres Valsts tehnikumā;
- Vidzemes reģionā – 25.aprīlī Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikumā;
- Latgales reģionā – 26.aprīlī Malnavas koledžā.
Pasākumos piedalās tautas deju, mūsdienu deju, koru, vokālo un vokāli instrumentālo ansambļu, teātru, pūtēju orķestru kolektīvi, kā
arī tērpu un frizūru demonstrētāji un individuālie izpildītāji, kuri radoši prezentē savu profesiju. Katrā reģionā/vēsturiskajā novadā top
tematisks radošs priekšnesums, kurš tiks parādīts vienojošā noslēguma sarīkojumā Balvos 2013.gada 6.-7.jūnijā, piedaloties visām
profesionālās izglītības iestādēm.
Šie pasākumi notiek skolēnu pilsoniskās un patriotisma audzināšanas pasākumu cikla „Mana Latvija” ietvaros, kā arī iekļaujas
radošās darbības nedēļas radi!2013 aktivitātē „Meistarvide – telpa elpo”, kuru pieteikusi UNESCO Latvijas Nacionālā komisija
sadarbībā ar VISC. radi!2013 Latvijā norisinās no 22.līdz 28.aprīlim. Šogad radi!2013 aicina apzināt radošumu mērķtiecīgā darbībā un
izmantot to, lai risinātu sabiedrībai svarīgus problēmjautājumus un radītu pievienoto vērtību.
>> Pasākuma norise Kuldīgā
>> Pasākuma Malnavā afiša
>> Pasākuma Priekuļos afiša

Darbam noderīgi. Pieredze
Informatīvs materiāls „Ko darīt, ja...”
Ko darīt, ja skolā man nozog mantas? Ko darīt, ja tu intensīvas satiksmes dēļ kavē mācību stundu? Ko darīt, ja klasesbiedri apceļ?
Ko darīt, ja skolā izcēlies ugunsgrēks? ‘
Šie ir tikai daži jautājumi, uz kuriem Latvijas skolēni gribēja uzzināt atbildes īpašas akcijas laikā.
2012./2013.mācību gadā visā Latvijā norisinājās jautājumu akcija „Ko darīt, ja...”, kuras laikā skolēni un skolotāji tika aicināti iesūtīt
jautājumus par neskaidrām situācijām dažādās skolas vidēs.
Akcijā piedalījās 87 skolas no visas Latvijas, iesūtot 2925 anketas, kuras ietvēra vairāk nekā 14000 jautājumu. Saņemtie jautājumi
tika apkopoti, tika analizētas iesniegtās atbildes uz tiem. Šobrīd biezāk uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem ir apkopoti vienotā
informatīvā materiālā, ko var izmantot visas skolas Latvijā.
>>Informatīvs materiāls (jautājumi un atbildes par situācijām dažādās skolas vidēs) „Ko darīt, ja...”

VISC aktualitātes
Diagnosticējošā darba par veselības izglītības jautājumiem 5.klasei rezultātu analīze
Notiks folkloras konkursu fināli
Vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2013” izvērtējums
Skolēni veido vides izziņas spēles
Radošais pasākums „Vārdi un darbi, kas vieno...”
Gaidāms izglītības iestāžu simfonisko orķestru un kamerorķestru festivāls
Notiek gatavošanās zēnu koru salidojumam

Sadarbības partneru aktualitātes
Vēl tikai līdz 28.aprīlim var apskatīt izstādi "Ls•20. Nacionālās valūtas mākslas gadi"
Vēl tikai līdz 28.aprīlim Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā ir skatāma izstāde "Ls•20. Nacionālās valūtas mākslas gadi".
Tas ir vizuāli dinamisks vēstījums par naudas, simbolu, dzīvesstila, vēstures un mākslas savstarpējām attiecībām. Informācija,
pieteikšanās grupu apmeklējumam un radošai darbnīcai: www.latam20.lv
>> Izstādes plakāts
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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:

