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Darbam noderīgi. Pieredze
Aicinājums noklausīties lekciju par drošību uz ūdens un piedalīties radošas latviešu valodas
apguves darbnīcā
VISC aktualitātes
VISC pasākumi, sagatavotie materiāli, projektu darba aktualitātes un citi jaunumi
Sadarbības partneru aktualitātes
Latviešu valodas aģentūra ielūdz uz semināru
RSU profesores Daces Gardovskas padomi vecākiem par bērnu drošību vasarā

Ziņa. Viedoklis
Projekta DO.RE.MAT Itālijas partneru vizīte Latvijā

Maijā Latvijā viesojās projekta DO.RE.MAT: ”Mūzikas metodoloģijas izmantošana matemātikas mācīšanā” Itālijas partneri no Boloņas
izglītības un sociālā atbalsta centra ENFAP Emilia Romagna, Boloņas universitātes un Boloņas mūzikas skolas „Lo schiaccianoci".
Vizītes mērķis bija klātienē iepazīties ar projekta skolu – Mārupes vidusskolas un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas pieredzi DO.RE.MAT
metodes izmantošanā mācību procesā.
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas pedagogi, skolēni, kā arī projekta pārstāvji no Itālijas un Valsts izglītības satura centra viesojās Mārupes
vidusskolā, iepazinās ar skolu un vēroja atklātās matemātikas-mūzikas stundas. Pēc stundām notika saruna ar skolēniem un Itālijas
ekspertiem. Metodes autori atzinīgi novērtēja redzēto un uzslavēja Latvijas kolēģus, kuri DO.RE.MAT metodi veiksmīgi piemērojuši esošai
mācību programmai un dažādojuši matemātikas mācīšanas paņēmienus. Savukārt skolēni atzina, ka mācību stundas, kurās matemātikas
apguvei izmantoja mūziku bija ļoti aizraujošas, vērtīgas un ļāva ne tikai labāk apgūt abus priekšmetus, bet arī satuvināja klases kolektīvu.

Vizītes pirmās dienas noslēgumā projekta partneri un pedagogi diskutēja par metodes izmantošanas iespējām, tās stiprajām pusēm un
trūkumiem, kā arī apsprieda turpmākās sadarbības iespējas.
16.maijā Valsts izglītības satura centrā notika projekta partneru metodiskās komisijas sanāksme, kurā piedalījās arī abu Latvijas skolu
pārstāvji. Diskusija bija veltīta DO.RE.MAT metodisko materiālu un projekta metodoloģijas aprobācijas norises izvērtēšanai.
Plānots, ka DO.RE.MAT metodiskās norādes tiks sagatavotas un publicētas VISC mājas lapā nākamā mācību gada sākumā.

Pasākums
„Trejdeviņas saules lec” Briselē

2014.gada 10.jūnijā Latvijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā (ES), Avenue des Arts 23, Briselē, tiks atklāta Latvijas bērnu
un jauniešu interešu izglītības mākslas pulciņu audzēkņu darbu izstāde „Trejdeviņas saules lec”, kurā būs apskatāmi 29 konkursa
dalībnieku darbi. Tajos autori atklāj savu redzējumu, priekšstatus, sajūtas un fantāzijas par katru no ES dalībvalstīm.
Izstādes kopējā tēma – Saule. Saule visiem ir viena, bet katras tautas tradīcijās un pasaules uztverē tā atspoguļota atšķirīgi.
2014.gadā, atzīmējot Latvijas dalības Eiropas Savienībā 10 gadu jubileju un gatavojoties Latvijas prezidentūrai ES Padomē 2015.gadā,
Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs organizē bērnu mākslas konkursu „Trejdeviņas saules lec”. Konkursa
dalībnieki tika aicināti pētīt Saules zīmi, simbolu, jēdzienu ES dalībvalstu tautu etnogrāfijā, folklorā un kultūrā - mākslā, literatūrā,
arhitektūrā, iegūtās atziņas realizējot vizuālās mākslas darbos.

Konkursa 1.kārta notika izglītības iestādēs. Konkursa 2.kārtā reģionos – Alūksnē, Dobelē, Rēzeknē, Rīgā, Siguldā un Talsos - piedalījās
vairāk nekā 1200 dalībnieku. Ap 300 konkursa laureātu darbu būs apskatāmi izstādē-konkursa 3.kārtā Rīgā 2015.gada janvārī.
Savukārt izstāde Briselē būs apskatāma līdz 2014.gada septembrim.
Dalībnieku saraksts

Darbam noderīgi. Pieredze
Aicinājums noklausīties lekciju par drošību uz ūdens un piedalīties radošas latviešu valodas
apguves darbnīcā

Sākoties vasaras karstajam periodam, vecākiem un bērnu pieskatītājiem (auklēm) būtu pastiprināti jāpievērš uzmanība bērnu aktivitātēm
uz un pie ūdens. Statistika nav iepriecinoša, ik gadu dažādās ūdenstilpnēs noslīkst nepieskatīti bērni.
Lai izvairītos no šiem riskiem, Valsts izglītības satura centrs aicina uz lekciju „Drošība uz un pie ūdens”.
Latviešu valodas aģentūras metodiķes iepazīstinās ar mūsdienīgiem latviešu valodas apguves materiāliem, kas pieejami bez maksas
mājaslapā www.valoda.lv . Valodas apguves materiāli ir praktiski izmantojami mācot burtus, attīstot lasītprasmi un runātprasmi.
Nodarbībā varēsiet praktiski iepazīties ar materiāliem, uzzināt kā tos integrēt rotaļās un spēlēs, kā arī organizēt valodas sacensības.
Pasākums notiks 12.jūnijā, Izglītības un zinātnes ministrijas Informācijas centrā, 1.stāvā, Vaļņu ielā 2, Rīgā.
Lekcijas “Drošība uz un pie ūdens” sākums plkst.10:00, lekcijas “Kā radoši un mūsdienīgi mācīt un mācīties latviešu valodu” sākums
plkst.11:00. Pasākuma ilgums aptuveni 2.5 stundas.
Lūgums pieteikt dalību pa tālruni 67226209, vai uz e-pastu: info@izm.gov.lv līdz 11.jūnijam.

VISC aktualitātes
Noticis vispārējās izglītības mācību priekšmetu „Mājturība un tehnoloģijas” un „Mājsaimniecība” MA vadītāju seminārs
Izsludina XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atklāšanas pasākuma koncepcijas konkursu
Noslēgusies 22.Starptautiskā filozofijas olimpiāde
2014.-2015. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laiki
Pirmā projekta partneru sanāksme
Projekta DO.RE.MAT Itālijas partneru vizīte Latvijā
Starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieki 2014.gadā
Valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze un izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Skaidrojums par speciālās izglītības programmas licencēšanu
RSU profesores Daces Gardovskas padomi vecākiem par bērnu drošību vasarā

Sadarbības partneru aktualitātes
Latviešu valodas aģentūra ielūdz uz semināru
Latviešu valodas aģentūra (LVA) ielūdz uz ikgadējo informatīvo semināru „Latviešu
valodas aģentūra valsts valodai un izglītībai: jaunākie izdevumi un nozīmīgākie
pasākumi”.
LVA iepazīstinās ar jaunākajiem pētījumiem un izdevumiem lingvistikā, piedāvātajiem
elektroniskajiem latviešu valodas mācību un metodiskajiem materiāliem, kā arī
pedagogu profesionālās pilnveides, kultūras un starpkultūru izglītības pasākumiem.
Seminārs notiks 2014. gada 18. jūnijā plkst. 15:00‒17:00 Eiropas Savienības mājas
Sarunu istabā (1. stāvā), Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.
Lūgums informēt par ierašanos līdz š. g. 13. Jūnijam. Kontaktpersona - Marta Balode, tālr.: 67201686, e-pasts: arta.balode@valoda.lv

RSU profesores Daces Gardovskas padomi vecākiem par bērnu drošību vasarā
D.Gardovska norāda, ka ir vairāki svarīgi darbi, kas jāizdara, lai bērniem un
vecākiem vasaras brīvdienas paietu kā priecīgs notikums, jo Latvija ir vienā no
pirmajām vietām bērnu traumatisma ziņā – katrs piektais bērns, kas zaudējis
dzīvību, gājis bojā ārēja traumatisma rezultātā. Vecākiem ir jāpievērš uzmanība
apkārtnei un, atbilstoši bērna vecumam, jāizvērtē iespējamie drošības riski,
piemēram, bērnu tik populārajā izklaidē – šūpoles un batuti.
D.Gardovska uzsver, ka katram vecākam sākumā vajadzētu sev pajautāt – kur
atrodas mans bērns un vai es zinu, ko viņš dara, un vai tur ir droši apstākļi.
Kā norāda profesore Gardovska, vecākiem kopumā vasarā vajadzētu pievērst
uzmanību 10 svarīgām lietām:
1) Viss, kas saistās ar velosipēdiem un līdzekļiem ar vienu vai vairākiem riteņiem,
kas ļauj bērnam pārvietoties ātrāk, nekā parasti. Šajā sakarā vienmēr ir jālieto ķivere.
Pat arī tad, ja velosipēds tiek aizdots draugam, ir jāaicina draugs lietot ķiveri.
2) Drošība pie ūdens tilpnēm, jo pat maza ūdens straumīte var būt bīstama bērnam, kas tajā var paklupt un aizrīties, t.sk., pat nelielie
piemājas dīķi var būt ļoti bīstami. Bērniem pie ūdens ir jābūt vecāku uzraudzībā.

3) Sadzīves mēbeles un lietas, piemēram, durvis, kurās var bīstami ievērt pirkstus. Tāpat arī mēbeļu stūri, kuriem var uzskriet virsū, un,
protams, logu atvēršana un aizvēršana. Uzmanība jāpievērš visām elektrības lietām, kas, lietotas nepareizā veidā, bērniem var būt ļoti
bīstamas.
4) Jābūt piesardzīgiem ar uzturu. Vasarā cilvēki cep šašliku, ogo, sēņo. Gaļa ir ēdiens, ar kuru bērni aizrijas visbiežāk, tāpēc tās ēšanai ir
jāpievērš īpaša uzmanība, izvērtējot, vai bērns varēs sakošļāt gaļas gabaliņu, kas viņam tiek pasniegts. Vasarā arī jāseko līdzi, kā tiek
uzglabāta pārtika, jo karstajā laikā tā ātrāk bojājas, piemēram, kā tiek uzglabātas dažādas kūkas, salāti ar dažādajām mērcēm.
5) Vasarā jāpievērš uzmanība roku tīrībai un mazgāšanai, jo bērni daudz vairāk laika pavada smilšu kastēs, kur var dabūt dažādas
infekcijas. Arī pirktie augļi ir jāmazgā. Jo vasarā visvairāk izplatās zarnu infekcijas, kuras izsauc baktērijas, atšķirībā no ziemas, kad zarnu
infekcijas izraisa vīrusi.
6) Saindēšanās gan ar sadzīves ķīmiju, gan sēnēm. Sadzīves ķīmija ir jātur drošā vietā visu cauru gaudu, to skaitā vasarā. Mazi bērni
pasauli iepazīst caur muti, tāpēc jāpievērš uzmanība priekšmetiem, kas nonāk viņu mutēs. Piemēram, skapīšiem ar zālēm ir jābūt stingri
aizslēgtiem. Papildus ir jāvērtē, kādas ogas vai sēnes nonāk pie bērna mutes, un vai tās nav indīgas, jo pat tikai indīgas sēnes pielikšana
pie mutes var būt bīstama.
7) Transporta līdzekļu izmantošana bērnu tuvumā. Pieaugušajiem, vadot transportlīdzekļus, ir jābūt ļoti uzmanīgiem, it sevišķi pagalmos,
kuros vasaras laikā parādīsies bērni.
8) Kritieni no augstuma, it sevišķi bērniem, kas mācās staigāt. Tā arī joprojām ir aktuāla tēma, ko nevajag no vecāku puses atstāt novārtā.
9) Saules apdegumi un pārkaršana. Lai no tā izvairītos, ir gan jāseko līdzi, cik ilgs laiks tiek pavadīts saulē, gan ir jālieto pretiedeguma
krēmi, gan jālieto galvas segas un apģērbs, kas nelaiž cauri saules starus. Jāatceras, ka arī peldoties bērns var apdegt, tāpēc jālieto
speciāli peldkostīmi. Vecākiem jāpievērš uzmanība arī bērnu ratiņiem, kas atrodas saulē, lai gan ir apklāti, lai pasargātu no saules –
ilgstoša atrašanās šādos apstākļos var beigties ar bērniņa pārkaršanu.
10) Mājdzīvnieki un bērni. Dzīvnieki ir bērnu draugi, bet ne vienmēr bērni ir dzīvnieku draugi. Var rasties skrāpējumi un kodumi, jo ne visi
dzīvnieki ir socializējušies. Vecākiem jāatceras, ka pie svešiem dzīvniekiem nevajadzētu iet klāt. Tāpat ir jāizvērtē bērnu rotaļas ar
dzīvniekiem, jo nereti bērna spēks var nebūt samērojams ar dzīvnieku priekšstatiem par rotaļu un samīļošanu, tāpēc bērnus nedrīkst
atstāt vienatnē ar mājdzīvniekiem.
Video
Edijs Šauers,
RSU Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs,
Tālr.: 67409223, mob. tālr.: 29471298,
e-pasts: edijs.sauers@rsu.lv

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.
Ieteikumus VISC informatīvā e-izdevuma pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv
E-izdevumu arhīvs atrodams VISC vietnē
Iesakām Jums lietot RSS barotni, lai regulāri iepazītos ar jaunākajām publicētajām ziņām. Mājaslapā tā izskatās šādi:
Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem arī šeit:

