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Ziņas. Jaunumi
Par mājasdarbu organizēšanu un vērtēšanu
Valsts izglītības satura centrs aicina ikvienu pamatizglītības 1. - 4. klases skolotāju dalīties savā mājasdarbu uzdošanas un vērtēšanas
pieredzē. Anketēšanas mērķis ir noskaidrot patieso situāciju par mājasdarbu uzdošanu un veikšanu, lai varētu veidot ieteikumus
mācību procesa īstenošanai. Anketēšanas rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā, neanalizējot konkrēta skolotāja pieredzi.
Lūgums elektroniski aizpildīt anketu līdz 2016. gada 10. maijam.
Anketa pieejama šeit - https://docs.google.com/forms/d/1GSe8CwgRuMI-pGDfqzkB2IcdNlfQBkVINNV-ciKypGM/viewform?c=0&w=1

Ieviesīs izmaiņas centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu sarakstā
Tā kā šobrīd vairākām profesionālajām kvalifikācijām vairs nav nepieciešams organizēt centralizētos eksāmenus, bet ir identificētas tās
profesionālās kvalifikācijas, kurās būtu jāorganizē centralizētie eksāmeni, 26. aprīlī, apstiprināti Ministru kabineta noteikumi
"Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni".
Tajās profesijās, kuras apgūst tikai vienā izglītības iestādē, vai neapgūst vispār, centralizētos eksāmenus vairs neorganizēs. Savukārt,
laika gaitā ieviešot jaunas izglītības programmas, kuras apgūst vairākās profesionālajās izglītības iestādēs, rodas nepieciešamība
turpmākajos mācību gados organizēt centralizētos eksāmenus šajās profesionālajās kvalifikācijās.
Iepriekšējais profesionālo kvalifikāciju saraksts centralizētajiem profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem papildināts ar šādām
profesionālajām kvalifikācijām: “Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs”, “Drēbnieks”, “Ekotūrisma
speciālists”, “Finanšu darbinieks”, “Inženierkomunikāciju tehniķis”, “Manikīra un pedikīra speciālists”, “Mašīnbūves tehniķis”, “Restorānu
pakalpojumu speciālists”, “SPA speciālists”, “Tūristu grupas pavadonis”, “Vizuālā tēla stilists”.
No iepriekšējā centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saraksta, izņemtas šādas profesionālās kvalifikācijas: “Apdares darbu
strādnieks”, “Aprūpētājs”, “Būvtehniķis”, “Ciparu programmas vadības darbgaldu iestatītājs”, “Dzelzceļa transporta automātikas,
telemehānikas un komunikāciju tehniķis”, “Elektromontieris”, “Gāzmetinātājs (OAW)”, “Lauku tūrisma speciālists”, “Rūpniecības

komercdarbinieks”, “Sanitārtehnisko iekārtu montētājs”, “Sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 500 BT, piekrastes kuģošanā”,
“Sekretārs”, “Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks”, “Virpotājs”.

Apstiprina 2016./2017. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laikus
3. maijā valdības sēdē apstiprināti 2016./2017. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laiki.
Līdzīgi kā iepriekš, diagnosticējošie darbi 3. un 6. klašu skolēniem paredzēti februārī un martā, svešvalodu centralizētie eksāmeni
vispārējā vidējā izglītībā – martā, savukārt pārējie valsts pārbaudījumi 9. un 12. klašu skolēniem notiks maijā un jūnijā.
Ministru kabineta Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2016./2017. mācību gadā nosaka datumus valsts pārbaudes
darbiem nākamajā mācību gadā tiem skolēniem, kuriem atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem, valsts profesionālās vidējās
izglītības standartam un valsts arodizglītības standartam attiecīgajā mācību gadā ir jākārto noteiktie valsts pārbaudes darbi, kā arī tiem,
kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav varējuši kārtot valsts pārbaudes darbus noteiktajos laikos. Noteikumi nosaka arī norises laiku
eksāmeniem, kurus organizē pašvaldības izglītības speciālists, izglītības pārvaldes vai izglītības iestāde.
Ņemot vērā 2016./2017. mācību gadā paredzēto valsts pārbaudījumu norises plānojumu, sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību
plānots izsniegt 2017. gada 29. jūnijā.

Latvijas 40.skolēnu zinātniskās konferences rezultāti
Latvijas 40. skolēnu zinātniskā konference notika Rīgā, Latvijas Universitātē, Latvijas Mākslas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā,
Rīgas Tehniskajā universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē no 22. līdz 24. aprīlim.
477 skolēni vērtēšanai bija pieteikuši 397 darbus. Pēc rakstveida darbu recenzēšanas 321 darbs tika prezentēts klātienē. 178 autori
(143 darbi) tika apbalvoti ar 1.pakāpes, 2.pakāpes un 3.pakāpes diplomiem.
Konferences atklāšanā piedalījās un jauniešus uzrunāja izglītības un zinātnes ministrs prof. K.Šadurskis, LU rektors, prof. I.Muižnieks,
LU Fizikas un matemātikas fakultātes pētnieks, Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes loceklis G.Kitenbergs un Vides risinājumu
institūta vadošais pētnieks D.Jakovels. Labākie skolotāji, skolēnu pētniecisko darbu vadītāji, augstskolu mācību spēki un reģionālo
konferenču organizatori tika apbalvoti ar Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstiem.
27. aprīlī Valsts izglītības satura centrā notika Latvijas dalībnieku atlases konkurss līdzdalībai 28. Eiropas Savienības Jauno zinātnieku
konkursā šā gada septembrī Briselē, Beļģijā.
Uz konkursu izvirzīti: Rīgas Franču liceja 12. klases skolnieces Zane Grēta Grants un Daniela Gods-Romanovska (fizika), Rīgas
Klasiskās ģimnāzijas 10. klases skolniece Zlata Potiļicina (informātika), Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11. klases skolnieks Reinis Cirpons
(matemātika).

VISC aktualitātes
Atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes rezultāti
Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem/metodiķiem
Noslēgusies 16.atklātā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiāde
Par 2015./2016. m.g. diagnosticējošo darbu matemātikā 8. klasei
Skolēnu teātru izražu parādes dalībnieki

* E-izdevumos aktīvās hipersaites ir aktuālas to publicēšanas brīdī, vecākos izdevumos tās var būt neaktīvas un nepieslēgties tobrīd publicētajai
informācijai.

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:

