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E-IZDEVUMA SATURS

Nākamais E-izdevums iznāks –
24.septembrī!

ZIŅAS. JAUNUMI
Notiks konference "Novadpētniecība – sava novada, pilsētas izzināšana un izpēte Latvijas
ģeogrāfijas satura un skolēnu pētnieciskās darbības pilnveidei"
Eiropas valodu diena 2015
VISC AKTUALITĀTES
SADARBĪBAS PARTNERU AKTUALITĀTES
Kultūras kanona konkurss „Raiņa un Aspazijas idejas un vērtības mūsdienu cilvēku dzīvē un
notikumos”
CSDD radījusi interaktīvu satiksmes drošības spēli

Ziņas. Jaunumi
Notiks konference "Novadpētniecība – sava novada, pilsētas izzināšana un izpēte Latvijas
ģeogrāfijas satura un skolēnu pētnieciskās darbības pilnveidei"
18.septembrī VISC sadarbībā ar Limbažu novada Domes izglītības pārvaldi organizē konferenci "Novadpētniecība – sava novada,
pilsētas izzināšana un izpēte Latvijas ģeogrāfijas satura un skolēnu pētnieciskās darbības pilnveidei".
Konference notiks Limbažu novada ģimnāzijā un Limbažu novadā. Pasākumā aicināti piedalīties ģeogrāfijas, dabaszinību,
ekonomikas, vēstures, sociālo zinību skolotāji. Skolotāji un skolēni dalīsies pieredzē par dažādu pasākumu, mācību stundu
organizēšanu ārpus klases, lai iepazītos un pētītu savu novadu, pilsētu.
Konferences darba programma

Eiropas valodu diena 2015
26.septembrī tiks atzīmēta Eiropas Valodu diena 2015, kas tiek organizēta, lai palielinātu informētību par plašo valodu dažādību
Eiropā, veicinātu kultūras un valodu daudzveidību un rosinātu apgūt svešvalodas.
Gatavojoties atzīmēt šo dienu savās skolās, interesentiem ir iespēja izmantot Eiropas moderno valodu centra mājaslapā sadaļā
European Day of Languages piedāvātos materiālus angļu, franču, vācu, kā arī citu Eiropas valstu valodās gan stundām, gan
ārpusstundu nodarbībām dažādām vecuma grupām.
Vietnē atrodami interesanti un dažādi fakti par valodām, dzīvnieku valodas atdarinājumi dažādās valodās, informācija par pasaulē
slavenu cilvēku valodu zināšanām, par zīmju valodu, dīvaini vārdi dažādās valodās un citi materiāli, kā arī stundu un ārpusstundu
nodarbību plāni skolotājiem.

Vietnes adrese - http://edl.ecml.at/

VISC aktualitātes
EMVC elektronisko jaunumu avīze
Diagnosticējošā darba fizikā un ķīmijā 10.klasei programma un norise
Latvijai zelta medaļa starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē
Profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares profesiju pedagogu profesionālās pilnveides seminārs
2.atklātā inženierzinātņu olimpiāde 9.klases skolēniem
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi tautas deju skolotājiem
Seminārs novadu/pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem
* E-izdevumos aktīvās hipersaites ir aktuālas to publicēšanas brīdī, vecākos izdevumos tās var būt neaktīvas un nepieslēgties tobrīd publicētajai
informācijai.

Sadarbības partneru aktualitātes
Kultūras kanona konkurss „Raiņa un Aspazijas idejas un vērtības mūsdienu cilvēku dzīvē un
notikumos”
Lai uzturētu diskusiju par Latvijas kultūras mantojuma, tai skaitā kultūras un mākslas vērtību nozīmību, nacionālo identitāti un
sabiedrības kolektīvo atmiņu, Latvijas Kultūras akadēmija jau ceturto gadu rīko konkursu Latvijas vispārizglītojošo skolu 10. – 12.
klašu, kā arī mākslas un mūzikas skolu vecāko kursu skolēniem. Kultūras kanona konkursa stratēģiskais mērķis ir sekmēt kultūras
mantojuma saglabāšanu, tā vērtību aktualizēšanu, pievērst uzmanību sabiedrības kultūras procesu daudzveidībai un vērtību sistēmu
atšķirībām, kā arī veicināt skolēnu radošumu un pilsonisko līdzdalību Latvijas kultūrtelpas veidošanā.
2015./2016. mācību gadā ikgadējā Kultūras kanona konkursa moto būs Raiņa un Aspazijas idejas un vērtības mūsdienu cilvēku dzīvē
un notikumos. Konkurss ir iekļauts Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejas programmā “PASTĀVĒS, KAS PĀRVĒRTĪSIES”.
Konkursa rīkošanas ikgadējie Latvijas Kultūras akadēmijas partneri ir Latvijas Republikas Kultūras ministrija un Valsts izglītības satura
centrs.
Konkursa nolikums - http://www.visc.gov.lv/visc/dokumenti/partneru_dokumenti/20150908_kult_kan_konk_nolikums.pdf
Latvijas Kultūras akadēmijas
Zinātniskās pētniecības centrs
E-pasts: zpc@lka.edu.lv

CSDD radījusi interaktīvu satiksmes drošības spēli
Uzsākot jauno mācību gadu, CSDD izveidojusi jaunu ceļu satiksmes drošības
materiālu – interaktīvu filmu-spēli bērniem un pusaudžiem „Velopilsēta”, kurā īpaša
uzmanība veltīta visam, kas saistīts ar velobraukšanu. Jau par tradīciju kļuvis tas,
ka katra skolas gada sākumā CSDD izveido kādu īpašu mācību materiālu par
satiksmes drošību, šoreiz tā ir spēle „Velopilsēta”.
Spēle pieejama CSDD satiksmes drošības portālā bērniem un jauniešiem
http://www.berniem.csdd.lv/velopilseta. Ar šīs spēles un tās galvenā varoņa
Fiksīša palīdzību saistošā veidā var iepazīt, atkārtot un izspēlēt dažādas situācijas
ceļu satiksmē, lai droši varētu tajā piedalīties. Savukārt ar video un jautājumu
palīdzību var uzzināt kā pareizi izmantot velosipēdistu infrastruktūru, kā veiksmīgi
sadzīvot ar pārējiem satiksmes dalībniekiem.
Spēlei ir desmit daļas un katra no tām izskaidro galvenos ceļu satiksmes principus, piemēram, kādam jābūt velosipēdista un
velosipēda aprīkojumam; kas ir „labās rokas likums”; kā šķērsot ielu / dzelzceļa pārbrauktuvi; kā šķērsot regulējamu / neregulējamu
krustojumu. Jaunā spēle piemērota gan parastajiem datoriem, gan planšetēm.

Bez jaunās spēles, arī pats portāls ieguvis jaunu un mūsdienīgāku izskatu. Tajā vienuviet apkopoti arī visi CSDD pēdējo gadu laikā
radītie izglītojošie un informatīvie materiāli bērniem un jauniešiem – no pasažiera līdz pat moto braucējam. Šis portāls kalpo gan kā
vietne, kur smelties idejas un mācību materiālus audzināšanas stundām, gan arī tajā var izveidot atsevišķas klases vai skolas
domubiedru grupas, lai kopīgi sacenstos izglītojošās spēlēs, startētu CSDD rīkotajos konkursos, kā arī sazinātos savā starpā.
Lai saistošā veidā un ilgtermiņā turpinātu ieinteresēt bērnus un jauniešus par satiksmes drošību, arī šajā mācību portālā turpināsies
konkurss „CSDD satiksmes drošības maratons”, lai noskaidrotu un apbalvotu satiksmes noteikumus zinošākos skolēnus.
Kad bērni un jaunieši atsāk skolas gaitas, palielinās gan viņu skaits uz ielām un ceļiem, gan palielinās satiksmes intensitāte. Tādēļ
CSDD mudina autovadītājus īpaši skolas gada sākumā ievērot papildus piesardzību, kā arī aicina bērnus, jauniešus, viņu vecākus un
skolotājus īpašu uzmanību pievērst satiksmes noteikumiem, to atkārtošanai un ievērošanai.
CSDD Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67025730
E-pasts: csdd@csdd.gov.lv
Mājas lapa: www.csdd.lv
Twitter: @csdd_lv
CSDD informācijas tālrunis: 67025777

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:

