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Ziņas. Jaunumi
Pedagogu streika dēļ pārceļ divu mācību priekšmetu olimpiāžu datumu
Ņemot vērā Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības padomes lēmumu par pedagogu streika rīkošanu šā gada
27.novembrī, Valsts izglītības satura centrs (VISC) pārcēla divu plānoto mācību priekšmetu olimpiāžu datumus.
27.novembrī bija paredzēts rīkot bioloģijas olimpiādes novada posmu tiešsaistē un mazākumtautību izglītības programmu latviešu
valodas valsts olimpiādi.
Ņemot vērā radušos situāciju, VISC pieņēma lēmumu par abu minēto olimpiāžu datumu pārcelšanu. Bioloģijas olimpiāde pārcelta uz
30. novembri, savukārt mazākumtautību izglītības programmu latviešu valodas olimpiāde uz 26. novembri.
Plānots, ka bioloģijas olimpiādē tiešsaistē varētu piedalīties līdz 2500 skolēniem, bet mazākumtautību izglītības programmu latviešu
valodas valsts olimpiādē 53 olimpiādes dalībnieki.

Valsts izglītības satura centrs rīkos diskusiju par vērtībizglītību
Valsts izglītības satura centrs (VISC) šā gada 30. novembrī plkst. 13:00 Izglītības un zinātnes ministrijā, Vaļņu ielā 2, Lielajā zālē, rīkos
gadskārtējo vērtībizglītībai veltīto pasākumu – paneļdiskusiju “Vai vērtībizglītība var būt formalizēta?”.
Paneļdiskusijas mērķis ir nodrošināt viedokļu apmaiņu ar akadēmiskajiem mācībspēkiem, kuri pārstāv dažādas teorētiskās pozīcijas
morālās izglītības jomā, politikas veidotājiem un īstenotājiem, VISC speciālistiem un citiem interesentiem. Paneļdiskusijas tematika ir
saistīta ar izglītības satura pilnveidi kompetenču pieejā un Izglītības likumā paredzēto audzināšanas vadlīniju izstrādi.
Paneļdiskusijā paredzētas četras akadēmiskās lekcijas no 13:00 līdz 14:00 un saruna no 14:00 līdz 15:00.
Piedalīsies lektori: prof. I. Šuvajevs “Tikumība laika griežos”, prof. S.Lasmane “Tikuma jēdziens 21. gadsimta ētikā”, prof. L.Geikina
“Būtiskais par nebūtisko”, prof. L.Rutka “Tikumiskā un valstiskā audzināšana mūsdienu skolā - nepieciešamība, izaicinājumi, iespējas”.
Paneļdiskusijā aicināti arī Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultātes prof. M. Kūle, Latvijas Nacionālā kultūras centra
direktore S.Pujāte, LU Sociālo zinātņu fakultātes prof. B.Bela, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asoc. prof.

L.Daniela. Paneļdiskusiju vadīs VISC vadītājs Guntars Catlaks.
Mērķauditorija: Izglītības politikas veidotāji un īstenotāji, augstskolu mācībspēki un pētnieki - dažādu humanitārās izglītības nozaru
pārstāvji, žurnālisti.
Vietu skaits ierobežots. Medijiem lūgums pieteikties līdz 30.novembrim plkst.10:00 pa tālruni 67212415, vai rakstot uz e-pastu:
diana.aboltina@visc.gov.lv

Krišjāņa Valdemāra 190.jubilejai veltītais konkurss
Godā ceļot dižā jaunlatvieša K.Valdemāra lomu latviešu tautas saimnieciskajā un kultūras izglītošanā, PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un
tūrisma tehnikums” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Kuldīgas novada latviešu
valodas un literatūras skolotāju un bibliotekāru metodisko apvienību aicina jauniešus/jaunietes un viņu skolotājus iesaistīties literāro un
pētniecisko darbu konkursā.
Konkurss pilnveido jauniešu radošās un pētnieciskās prasmes, sniedz iespēju labāk izprast nacionālo identitāti, patriotismu un ētiskās
vērtības, paplašina redzesloku, izkopj individuālo valodas stilu, ļauj apzināties literārās izaugsmes iespējas, kā arī veicina dziļāku
izpratni par K.Valdemāra devumu latviešu sabiedriskās domas attīstībā.
Konkursa nolikums

VISC aktualitātes
Elektronikas diena 2015
Seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem
Kursi interešu izglītības teātru pulciņu/kolektīvu vadītājiem-režisoriem
* E-izdevumos aktīvās hipersaites ir aktuālas to publicēšanas brīdī, vecākos izdevumos tās var būt neaktīvas un nepieslēgties tobrīd publicētajai
informācijai.

Sadarbības partneru aktualitātes
Noslēgusies Kultūras kanona konkursa vidusskolēniem pirmā kārta
Noslēgusies Latvijas kultūras akadēmijas, Valsts izglītības satura centra un Kultūras ministrijas organizētā Kultūras kanona konkursa
vidusskolēniem 2015-2016 „Raiņa un Aspazijas idejas un vērtības mūsdienu cilvēku dzīvē un notikumos” pirmā - reģionālā kārta.
Novembra pirmajā nedēļā visos Latvijas reģionos norisinājās Kultūras kanona konkursa vidusskolēniem 2015 - 2016 „Raiņa un
Aspazijas idejas un vērtības mūsdienu cilvēku dzīvē un notikumos” pirmā kārta. Konkursam bija pieteikušās 45 komandas no Rīgas,
Latgales, Vidzemes, Zemgales un Kurzemes reģioniem. Katru komandu veidoja trīs skolēni, kuri skolotāja vadībā pirms konkursa pētīja
Raiņa un Aspazijas kultūras mantojumu ar mērķi aktualizēt tās idejas un vērtības, kuras ir nozīmīgas pašiem skolēniem arī šodien un
Latvijas sabiedrībai kopumā. Konkursa dalībnieki savu pētījumu rezultātus demonstrēja žūrijai, rādot tās kā atraktīvas prezentācijas un
piedāvāja savu skatuves performances plānu neliela priekšnesuma veidā.
Skolēnu prezentācijās atklājās personiska un mūsdienīga Raiņa un Aspazijas ideju un vērtību interpretācija. Tika runāts par atbildību,
mērķtiecību, mīlestību, naidu, spēju piedot, drosmi, brīvību, māju sajūtu, nākotnes cilvēku, sieviešu tiesībām, citādo un atšķirīgo.
Katras komandas prezentācijā tika atklāta kāda savdabīga Raiņa vai Aspazijas idejas interpretācija. Lai arī vērtēt nebija viegli, tomēr
žūrijas vērtējumi atšķīrās nedaudz. Par uzvarētājiem pirmajā kārtā kļuva:
Brocēnu vidusskolas komanda (Kurzemes reģions),
Ogres Tehnikuma komanda (Vidzemes reģions),
Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda (Latgales reģions),
Ogres Valts ģimnāzijas komanda (Rīgas reģions),

Baldones vidusskolas komanda (Zemgales reģions).
Konkursa otrajā kārtā komandas - uzvarētājas, papildinot savu komandu sastāvu vēl ar diviem skolēniem, dosies uz Jūrmalu, kur divas
dienas piedalīsies meistarklasēs pie skatuves mākslas profesionāļiem. Komandas ne tikai iegūs jaunas zināšanas par režijas,
scenogrāfijas, mūzikas, aktiermeistarības un citiem skatuves mākslas elementiem, bet arī pilnveidos savas sagatavotās performances,
kuras tiks demonstrētas konkursa trešajā kārtā, kas notiks 2016.gada martā LKA Teātra mājā Zirgu pasts.
Radošās darbnīcas Jūrmalā notiks 27. un 28. novembrī Jūrmalas Kultūras centrā. Konkurss iekļauts Raiņa un Aspazijas 150 gadu
jubilejas programmā “PASTĀVĒS, KAS PĀRVĒRTĪSIES”.

"Eiro skrējienā" izglīto skolēnus par eiro banknotēm un monētām

No 2015. gada 25. novembra līdz 2016. gada 25. februārim Latvijas bērni vecumā no 9 līdz 12 gadiem (3.-6. klašu skolēni) aicināti
piedalīties datorspēles "Eiro skrējiens" ("Euro Run") Eirosistēmas mēroga tiešsaistes sacensībās. Spēles mērķis ir izglītot jaunākos
naudas lietotājus par eiro banknotēm un monētām, un to drošību.
Spēle "Eiro skrējiens" ir izglītojoša un aizraujoša, tās varoņi Anna un Aleksis palīdz policijai apcietināt banknošu viltotāju, un šajos
notikumos paši labāk iepazīst savu naudu. Ar ECB atbalstu skolēniem tiek piedāvāti izglītojošie materiāli (plakāti, brošūras,
prezentāciju materiāli, filma un citi mācību līdzekļi).
Lai apmācītu skolēnus par naudaszīmju drošību un palīdzētu viņiem sagatavoties pareizi atbildēt uz spēles jautājumiem par eiro
banknotēm un monētām, Latvijas Banka 7. oktobrī uzsāka izglītojošas izbraukuma nodarbības vispārizglītojošās skolās visā Latvijā.
Tās turpināsies līdz pat 2016. gada februārim. Kopumā šādas nodarbības notiks vismaz 20 vispārizglītojošās skolās dažādos Latvijas
reģionos. Plašāka informācija par izglītojošiem pasākumiem skolēniem, semināriem skolotājiem un sacensību norisi Latvijā –
ekonomiskās izglītotības portālā "Naudas skola".
Latvijas Banka ar VISC atbalstu aicina sociālo zinību un ieinteresētos sākumskolas skolotājus uz semināriem, kuros informēs par
sacensību noteikumiem, iepazīstinās ar mācību materiāliem un metodēm, kas palīdzēs sagatavot skolēnus sacensībām.
Antra Slava
Latvijas Bankas ekonomiskās izglītotības interneta vietnes
„Naudas skola” redaktore
67022288

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:

