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Ziņa. Viedoklis
Apkopotas visas centralizēto eksāmenu iesniegtās apelācijas
Šogad kopumā tika saņemti 86 centralizēto eksāmenu vērtējumu apelāciju iesniegumi no 72 personām, kas ir nedaudz mazāk nekā
pērn. Vērtējums tika mainīts 14 gadījumos, kas veido aptuveni 16% no kopējā apelāciju skaita.
11 centralizētajos eksāmenos piedalījās 23795 skolēni, kuru 56696 darbus novērtēja 789 vērtētāji. Visvairāk apelāciju ir saņemtas par obligātajā
centralizētajā eksāmenā latviešu valodā izteikto vērtējumu, jo tajā proporcionāli ir vislielākais eksāmena kārtotāju skaits.
Pagājušajā gadā kopumā saņemtas 87 apelācijas no 76 personām. Pēc apelācijas komisijas lēmuma vērtējums tika mainīts tikai
deviņos gadījumos.

Pasākums
Aicina datorikas skolotājus uz profesionālās pilnveides pasākumiem
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) pilotprojektā iesaistītos datorikas skolotājus, kuri aprobēs jauno
datorikas programmu paraugus pamatskolā, aicina uz pieredzes apmaiņas un profesionālās pilnveides pasākumiem. Tie notiks LIKTA
biedru uzņēmumos no 17. līdz 21.augustam, Rīgā. Dalību no LIKTA puses apstiprinājušas sekojošas organizācijas – Datorzinību
centrs, Elektronikas un datorzinātņu institūts, Exigen Services Latvia, IF Latvija, Rīgas IT Demo centrs, Lattelecom, Microsoft Latvia,
Telia Latvija un ZZ Dats. Pieredzes apmaiņas un profesionālās pilnveides programmas pasākumu mērķis – iepazīstināt ar uzņēmumu
un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietojumu praksē, pastāstīt par novitātēm un nozares aktualitātēm, kā arī nodrošināt
pasākumu dalībnieku – skolotāju un uzņēmuma pārstāvju brīvas diskusijas.
Aicinām savu dalību pieteikt tiešsaistē http://www.ebaltics.lv/likta/datorikas-programma/ līdz š.g. 14.augustam, reģistrācijas anketā
norādot sev piemērotākos pieredzes apmaiņas un profesionālās pilnveides pasākumus un to norises laiku. Lūdzam ņemt vērā laiku,
kas nepieciešams, lai nokļūtu no vienas norises vietas uz nākamo. Lai atvieglotu plānošanu, esam norādījuši orientējošu nokļūšanas
laiku no centra līdz konkrētajām norises vietām, izmantojot sabiedrisko transportu vai kājām, kur tas ir netālu no centra. Uzņēmumi
iespēju robežās piedāvās kafiju un uzkodas.

Darbam noderīgi. Pieredze
Skolotājus aicina reģistrēties dabaszinātņu konferencei
Laikā no 11.augusta plkst.12.00 līdz 14. augustam fizikas, ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas, dabaszinību un matemātikas skolotāji aicināti
reģistrēt savu dalību metodiski praktiskajā konferencē „Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši”.
Šogad konference notiks 21. augustā Latvijas Universitātē (LU), Rīgā, Raiņa bulvārī 19. Konferenci organizē LU Dabaszinātņu un
matemātikas izglītības centrs sadarbībā ar LU fakultātēm, Latvijas Bioloģijas skolotāju asociāciju, Fizikas skolotāju asociāciju,
Matemātikas skolotāju apvienību, Ķīmijas skolotāju asociāciju, Latvijas Ģeogrāfijas biedrību. Konferenci atbalsta LU Juridiskā fakultāte.
Dalību konferencē var reģistrēt centra interneta vietnē www.dzm.lu.lv.

Sākumskolas krievu valodas (dzimtās) un literatūras skolotāju, metodisko komisiju vadītāju
seminārs
2015.gada 27.augustā VISC organizē sākumskolas krievu valodas (dzimtās) un literatūras skolotāju, metodisko komisiju vadītāju
profesionālās kompetences pilnveides semināru. Seminārs notiks plkst. 10:00 J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas telpās
Lauku ielā 9. Lūgums pieteikties uz semināru līdz 2015.gada 23. augustam (ieskaitot) ne vairāk kā 2 pārstāvjiem no skolas, aizpildot
pieteikšanās anketu pēc norādītās saites - https://docs.google.com/forms/d/1Ln6KB-p38CFhmFdNcj8hIRkjoa1AwadKIteAhfEJVM/viewform?c=0&w=1

Seminārs izglītības pārvalžu pirmsskolas speciālistiem un sākumizglītības skolotāju
metodisko apvienību vadītājiem
2015.gada 21.augustā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Rīgā, Jūrmalas gatvē 76, notiks
sadarbībā ar LU PPMF organizētais pilsētu un novadu izglītības pārvalžu pirmsskolas speciālistu un sākumizglītības metodisko
apvienību vadītāju seminārs par aktualitātēm vispārējā izglītībā un dažādu mācību līdzekļu piedāvājumu. Līdz 19.augustam aicinām
elektroniski pēc norādītās saites pieteikties uz semināru ne vairāk kā 2 pārstāvjiem no pašvaldības https://docs.google.com/forms/d/1Ln6KB-p38CFhmFdNcj8hIRkjoa1AwadKIt-eAhfEJVM/viewform?c=0&w=1

Konference "Novadpētniecība – sava novada, pilsētas izzināšana un izpēte Latvijas
ģeogrāfijas satura un skolēnu pētnieciskās darbības pilnveidei"
VISC sadarbībā ar LU ĢZZ fakultāti, LĢB un Krāslavas novada Izglītības pārvaldi š.g. 20. un 21.augustā organizēs konferenci
"Novadpētniecība – sava novada, pilsētas izzināšana un izpēte Latvijas ģeogrāfijas satura un skolēnu pētnieciskās darbības
pilnveidei". Pedagogi dalīsies pieredzē, kā organizēt mācību nodarbības ārpus klases, lai vispusīgāk iepazītu savu novadu, savas
dzīves vietas savdabību un daudzveidību, un motivētu skolēnus veikt dabas, cilvēku sadzīves, saimnieciskās darbības attīstības izpēti

saistībā ar pārējiem Latvijas novadiem.

"Pieredzes apmaiņa starp Latviju un Igauniju nozaru kvalifikāciju sistēmas izveidē"
Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Kutsekoda (Igaunija) no 2014.gada 26. līdz 30.oktobrim īstenoja Eiropas Savienības
Erasmus+ profesionālās izglītības sektora projektu "Pieredzes apmaiņa starp Latviju un Igauniju nozaru kvalifikāciju sistēmas
izveidē".
Projekta partneris t i k a izraudzīts mērķtiecīgi, lai iepazītos ar Igaunijas pieredzi. Īstenojot profesionālās izglītības satura
reorganizāciju Latvijā, šī pieredze visprecīzāk atbilst Latvijā uzsāktajām pārmaiņām profesionālās izglītības modernizācijā.
Projekta mērķis ir veicināt pieredzes apmaiņu un starptautiskās sadarbības uzsākšanu starp līdzīgām institūcijām profesionālās
izglītības jomā Latvijā un Igaunijā - Valsts izglītības satura centru un Sihtasutus Kutsekoda - institūcijām, kas valstī ir atbildīgas
par profesiju standartu izstrādi un reģistra uzturēšanu.
Projektā ietvaros īstenota pieredzes apmaiņa starp Latviju un Igauniju nozaru kvalifikāciju struktūru izveides metodikā, nozaru
ekspertu padomju (NEP) darba koordinēšanā, NEP lomas profesionālās izglītības nodrošināšanā, profesionālās izglītības atbilstības
darba tirgus prasībām nodrošināšanā, profesiju standartu izstrādes metodikā un organizēšanas kārtībā u.c. jautājumos.
Projekta dalībnieki tikās ar profesionālās izglītības jomas pārstāvjiem Igaunijā, apmeklējot dažāda līmeņa un statusa profesionālās
izglītības iestādes. Mobilitātes laikā apmeklētas 5 profesionālās izglītības institūcijas: Kutsekoda, Innove, Tallinas industriālās izglītības
centru (Tallinna Tööstushariduskeskus), Tallinas Būvniecības skolu (Tallinna Ehituskool), Tallinas Viesmīlības servisa skolu (Tallinna
Ehituskool), Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda).
Iegūtā pieredze tiek izmantota profesionālās izglītības reformas īstenošanā, Latvijas nozaru kvalifikāciju struktūras izstrādē, profesiju
standartu izstrādes metodikas pilnveidošanā, uz sasniedzamajiem rezultātiem balstītas profesionālās izglītības satura izstrādāšanā.

VISC aktualitātes
Latvijas skolēnu panākumi 26.starptautiskajā bioloģijas olimpiādē
Latvijas skolēni 56.starptautiskajā matemātikas olimpiādē
Visi Latvijas skolēni no 47.starptautiskās ķīmijas olimpiādes atgriežas ar medaļām
Latvijas skolēnu panākumi 27.starptautiskajā informātikas olimpiādē
Aktuālais 2015./2016.mācību gadā

Sadarbības partneru aktualitātes
Izsludināts Eiropas Valodu dienai 2015 veltīts fotogrāfiju un stāstu konkurss
Latviešu valodas aģentūra, gatavojoties Eiropas Valodu dienai 2015, izsludina fotogrāfiju un stāstu konkursu SAREDZI VALODU,
SAREDZI STĀSTU! Konkursā aicināti piedalīties visi interesenti, iesūtot fotogrāfiju, kurā redzams kādas Eiropā sastopamās valodas
vārds, vārdu salikums, frāze vai izteiciens un ar fotogrāfijas tapšanu saistīts stāsts, norādot tās saikni ar Latviju vai latviešu valodu.
Pieteikumu iesūtīšanas termiņš līdz 6. septembrim.
Konkursa pieteikumus vērtēs žūrija – fotogrāfi, valodnieki un citi valodas un mākslas profesionāļi. Žūrijas sastāvs tiks paziņots
septembra sākumā.
Labāko fotogrāfiju un stāstu autoru darbi tiks izstādīti Eiropas Valodu dienai veltītā izstādē. Izstādes atklāšana notiks 2015. gada 28.
septembrī.
Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejams Latviešu valodas aģentūras mājaslapā http://valoda.lv/Aktualitates/Tiek_izsludinats_Eiropas_Valodu_dienai_2015_veltits_fotografiju_un_stastu_konkurss/1552/mid_522
Vairāk informācijas: evd@valoda.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:

