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Ziņa. Viedoklis
VISC aicina izglītības iestādes iesaistīties Baltijas ceļa 25.gadadienas pasākumos
Lai sekmētu skolēnu līdzdalību Baltijas ceļa 25.gadadienas atceres norisēs un iesaistītu viņus kolektīvās atmiņas saglabāšanā,
veidošanā un pēctecības nodrošināšanā, Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicina izglītības iestādes īstenot Baltijas ceļa stundas
organizēšanu izglītības iestādēs.
Baltijas ceļa stundas organizēšana izglītības iestādēs ir plānota 2014.gada septembra sākumā, atceroties 23.augusta notikumus

1939.gadā un 1989.gadā, tiekoties ar Baltijas ceļa dalībniekiem un godinot brīvības cīnītājus, tādējādi stiprinot bērnos un jauniešos
patriotisma jūtas un valstisko apziņu.
Savukārt UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar partneriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā īsteno projektu „ Baltijas ceļa

stāsti”. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par Baltijas ceļa notikumiem caur dzīvo vēsturi – Baltijas valstu iedzīvotāju
stāstiem, kas apkopoti sadarbībā ar atmiņas institūcijām, izglītības iestādēm, bibliotēkām un citiem interesentiem, nodrošinot to
pieejamību interneta vietnē www.thebalticway.eu un aktualizējot tos virtuālajā vidē. Šī projekta ietvaros Valmierā 6.-7.novembrī ir
ieplānots Baltijas valstu skolēnu pašpārvalžu līderu forums „Ejam tālāk pa Baltijas ceļu”, kura laikā jaunieši diskutētu par pagātnes
notikumu sasaisti ar tagadni un veidotu kopīgu skatījumu sadarbībai nākotnē.
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ir sagatavojusi metodisku atbalsta materiālu-prezentāciju, kuru var izmantot izglītības
iestādes organizētajos pasākumos.
Atgādinām, ka šogad aprit 25 gadi, kopš Baltijas valstu ļaudis 1989.gada 23.augustā vienojās unikālā un miermīlīgā masu
demonstrācijā, kuras laikā vairāk nekā miljons cilvēku sadevās rokās, lai veidotu 600 km garu cilvēku ķēdi caur trijām Baltijas valstīm,
vienojot Igauniju, Latviju un Lietuvu centienos pēc brīvības. Baltijas ceļš bija apbrīnojama solidaritātes akcija, kas piesaistīja lielu
uzmanību visā pasaulē. 2009.gadā nozīmīgākie dokumenti par šo notikumu tika iekļauti UNESCO programmas „Pasaules atmiņa”
starptautiskajā reģistrā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopīgi sagatavotā nominācijā „Baltijas ceļš - cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem
centieniem pēc brīvības”.
Atceroties šo unikālo notikumu, ministrijas, pašvaldības, muzeji, bibliotēkas, skolas un citas organizācijas plāno dažādus pasākumus
Latvijā – koncertus, velomaratonus, izstādes, stāstu vakarus, filmu seansus, nodarbības u.c.

Pasākums
Valsts prezidents un izglītības un zinātnes ministre apbalvos starptautisko mācību priekšmetu
olimpiāžu dalībniekus
Valsts prezidents Andris Bērziņš, izglītības zinātnes ministre Ina Druviete un Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis
šā gada 1.septembrī, Zinību dienā, plkst.15:00 sveiks starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekus. Svinīgais apbalvošanas
pasākums notiks Melngalvju namā, Rātslaukumā 7, Rīgā.
Šovasar 30 Latvijas skolēni piedalījās astoņās starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs: fizikā, ķīmijā, bioloģijā, informātikā,
matemātikā, ģeogrāfijā, vides projektos un vācu valodā. Mūsu skolēni uzrādīja izcilus rezultātus, atvedot mājās sešas sudraba, astoņas
bronzas medaļas un sešus atzinības rakstus.
Olimpiādes norisinājās Kazahstānā, Vjetnamā, Indonēzijā, Taivānā, Dienvidāfrikā, Polijā, Turcijā un Vācijā. Skolēnu dalību
starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs finansē no valsts budžeta līdzekļiem un piesaistītā sponsoru finansējuma.

Darbam noderīgi. Pieredze
Jauns metodiskais materiāls pedagogiem "Stunda muzejā"
Lai veicinātu mācību metožu un darba organizācijas formu dažādošanu un mērķtiecīgu, ar mācību saturu
saistītu mācību ekskursiju organizēšanu, VISC ir sagatavojis metodisko materiālu "Stunda muzejā".
Materiālā kompaktā veidā ir ietverta informācija par to, kā plānot un organizēt mācību ekskursiju, piemēram,
stundu muzejā, kam pievērst uzmanību pirms muzeja apmeklējuma, kāda loma ir pedagogam muzeja
apmeklējuma laikā, kā uzlabot skolēnu mācību motivāciju, un citiem jautājumiem. Materiālā ietverti arī darba
lapu paraugi.
Autori Danute Dūra, Lauris Bokišs un Ilze Vītola gan no skolas, gan muzeja pedagoga skata punkta piedāvā
savu redzējumu un pieredzi, lai mācību ekskursija jeb muzeja apmeklējums sasniegtu maksimāli iespējamo
mērķi un akcentē skolēnu, pedagogu un bērnu vecāku sadarbību. Sadarbība ir būtiska, lai muzeja
apmeklējumi iekļautos kopējā formālās un neformālās izglītības saturā, palīdzot skolēnam apzināt viņa
spējas, intereses un formulēt savas vērtības. Digitālajā laikmetā, neskatoties uz reprodukciju un
atdarinājumu pieejamību, muzeja eksponāti glabā to, ko nav iespējams nofotografēt vai ieskenēt – īstumu.
VISC cer, ka materiāls būs ierosme katram pedagogam organizēt mācību stundas muzejā, gan apmeklējot muzejus klātienē, gan arī

izmantojot virtuālo muzeju piedāvājumu. Lai gan materiālā analizēts muzeja apmeklējums, tā autori uzsver, ka minētā informācija ir
aktuāla, pedagogam plānojot jebkuru mācību ekskursiju.
Metodiskais materiāls "Stunda muzejā"

VISC aktualitātes
Interviju cikls projektā "VET to work"
Latvijas skolēnu panākumi 4.starptautiskajā vācu valodas olimpiādē
Mācību priekšmetu olimpiādes 2014./2015.m.g.
Bronzas medaļa starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē
2013./2014. m.g. profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātu kopsavilkums

Sadarbības partneru aktualitātes
Piedalies konkursā un kopā ar visu klasi dodies izglītojošā ekskursijā uz zinātnes centru
Sākoties jaunajam mācību gadam, tehniski radošo darbnīcu organizators SIA „Aspired” un Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas zinātnes centriem Latvijas skolēniem sarūpējuši
konkursu „Izzini zinātni”. Dalība konkursā pamata un vispārējo izglītības iestāžu 8.-12.klašu skolēniem
un viņu klasēm, kā arī profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem dos iespēju iegūt balvā kāda Latvijas
zinātnes centra bezmaksas apmeklējumu.
Dalības nosacījumi ir vienkārši un aizraujoši. Klasesbiedriem kopīgi jārada biznesa ideja vai inovatīvs
risinājums kādai problēmai, ar kuru jaunieši ikdienā saskaras. Par šo ideju vai risinājumu, kā arī par
motivāciju piedalīties konkursā klasei jāpastāsta 3-5 minūšu atraktīvā video, kas līdz šī gada
21.septembrim jāiesūta konkursa „Izzini zinātni” organizētājiem. Konkursā var piedalīties arī klašu
apvienība.
Zinātnes centri, kas piedalās konkursā „Izzini zinātni” ir zinātkāres centrs „Zili brīnumi” Rīgā, bērnu
zinātnes centrs „Z(in)oo” Cēsīs, izziņas un eksperimentu centrs „Lielvārdi” Lielvārdē un interaktīvais
zinātnes centrs „Kurzemes Democentrs” Ventspilī.
Papildu informācija: http://www.aspired.lv/lv/raksts/piedalies-konkursa-un-kopa-ar-visu-klasi-dodies-izglitojosa-

ekskursija-uz-zinatnes-centru
Zinātnisko ekspozīciju apmeklējumi tiek īstenoti Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) realizētās „Inovatīvas
uzņēmējdarbības motivācijas programmas” ietvaros sadarbībā ar SIA Aspired, un to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un
Eiropas Savienība.
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar LIAA.
Konkursa nolikums - http://aspired.lv/sites/default/files/konkursa_nolikums_final_0.pdf
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