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Ziņas. Jaunumi
Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku logo zīmei
Gatavojoties nākamajiem XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas notiks 2020. gadā, Valsts izglītības satura centrs
(VISC) izsludina svētku logo zīmes konkursu, aicinot radošus un ieinteresētus cilvēkus izteikt krāsās savu redzējumu, kāds varētu
izskatīties vizuāli vienojošais simbols šiem svētkiem.
Dziesmu un deju svētki ir unikāla Latvijas kultūras tradīcija un latviešu nacionālās identitātes sastāvdaļa. Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētki ir lielākais notikums Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas dzīvē ar kulmināciju reizi piecos gados, un
to sagatavošana ir nepārtraukts un pēctecīgs process vairāku gadu garumā.
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku logo zīmes konkursa nolikums publicēts VISC mājas lapā. Konkursā var piedalīties
jebkura fiziska persona. Darbi līdz 2017. gada 24. februārim jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs: 23.februāris,
adrese: VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV-1003) ar norādi – konkursam "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku logo zīme".

Noslēgusies izglītības iestāžu nominēšana mācību satura aprobācijai
7.decembrī noslēdzās Valsts izglītības satura centra (VISC) izsludinātā pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu
nominēšana mācību satura aprobācijai projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. Pavisam kopā 97
pilsētu un novadu pašvaldības aprobācijai nominējušas vairāk nekā 220 pirmsskolas izglītības iestādes un vispārizglītojošās skolas.
Zane Oliņa, projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” satura ieviešanas vadītāja: “Mums ir liels prieks par tik lielu atsaucību. Tas
apliecina gan pašu izglītības iestāžu, gan pašvaldību vēlēšanos iesaistīties mācīšanas pieejas maiņas procesā un pašiem būt šo
pārmaiņu autoriem.”
Kā informējām iepriekš, otrajā kārtā VISC veiks atlasi no visām pašvaldību piedāvātājām izglītības iestādēm, lai satura aprobācijai
virzītu ne mazāk kā 80 pirmskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu komandas. Janvāra sākumā skolas, kuru komandas
uzsāks mācību satura aprobāciju, saņems informāciju par tālākiem soļiem.
Mācību satura aprobācijas galvenais mērķis ir sekmēt kopīgu mācību darba plānošanu katras izglītības iestādes līmenī, izstrādāt un
izmēģināt mācību darba organizācijas modeļu paraugus, noskaidrot faktorus, kas sekmē vai kavē kompetenču pieejas īstenošanu
skolas līmenī, lai šo pieredzi varētu pārņemt citās skolās.
Liels paldies pašvaldībām par nominētajām izglītības iestādēm. Un vēlreiz paldies izglītības ekspertiem, kas pieteicās darbam mācību
satura izstrādē. Jau iepriekš informējām, ka savus pieteikumus atsūtīja vairāk nekā 600 eksperti no visas Latvijas, un šobrīd turpinās
dalībnieku atlase ekspertu darba grupu veidošanai.

Iespēja kārtot centralizētos eksāmenus augstskolās
Personām, kuras jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru
kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 23.punktu, ir iespēja pieteikties
2016./2017.mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai:
1. Latvijas Universitātē;
2. Daugavpils Universitātē;
3. Liepājas Universitātē;
4. Vidzemes Augstskolā.
Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā
iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās
augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās.

Skolēnu sasniegumi starptautiskajā salīdzinājumā ir vidēji
Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir iepazinies ar jaunāko OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development –

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) PISA (Programme for International Student Assessment – Starptautiskā skolēnu
novērtēšanas programma) pētījumu, kurā analizēti Latvijas un citu OECD valstu skolēnu sasniegumi dabaszinātnēs, matemātikā,
lasīšanā.
OECD PISA 2015 pētījumā skolēnu sasniegumi salīdzināti divos veidos – vidējo punktu un kompetenču līmeņu (1-6) salīdzinājumā.
Latvijas skolēnu dabaszinātņu, matemātikas un lasīšanas vidējā kompetence starptautiskajā salīdzinājumā atbilst skolēnu kompetencei
valstu grupā, kuras sasniegumi nav statistiski nozīmīgi atšķirīgi no OECD valstu vidējā līmeņa. “Tā ir pozitīva tendence, taču ir vēl kur
tiekties,” uzsver VISC vadītājs Guntars Catlaks. “Ceram, ka ar izmaiņām mācību saturā, spēsim sasniegt vēl augstāku līmeni.
Izaugsmes iespējas ir lielas, palielinot skolēnu skaitu ar izciliem sasniegumiem. To varētu veicināt projekts par kompetenču pieeju
mācību saturā, paredzot vairāk individuālu pieeju katram skolēnam. Priecē, ka Baltijas valstu kontekstā esam vienu soli priekšā
Lietuvas skolēniem, taču arvien atpaliekam no Igaunijas skolēniem. Tāpēc strādāsim uz to, lai šie rezultāti Latvijā būtu augstāki.”
VISC arī atzinīgi novērtē labos sasniegumus dabaszinātnēs un lasīšanā, kaut arī izmaiņas atšķirībā no iepriekšējā PISA pētījuma 2006
nav statistiski nozīmīgas, tomēr neliels procentuāls kritums matemātikā norāda jomu, kur vairāk būtu jāstrādā.
Pētījumā gūtie fakti, par skolu sasniegumiem pēc urbanizācijas, izvirzot lielpilsētu skolas ar augstākiem sasniegumiem priekšgalā,
nepārsteidz, jo līdzīga tendence saglabājusies arī iepriekšējā pētījuma rezultātos.
Vērtējot nākotnes tendences profesijas izvēlē, pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijā ir 7,2% piecpadsmitgadīgo skolēnu, kuri vēlētos kļūt
par profesionāļiem dabaszinātnēs vai inženieriem, vidēji OECD valstīs tādi ir 8,6% skolēnu. Informācijas komunikāciju tehnoloģiju (IKT)
jomā vēlas strādāt 3,9% Latvijas skolēnu (OECD valstīs – 2,6%), apliecinot, ka Latvijā joprojām IKT joma saglabājas starp
pieprasītajām profesijām skolēnu interešu lokā.
Papildu informācijai:
OECD PISA rezultāti iegūti, analizējot četrus gadus ilgušā (2013-2016), 72 pasaules valstīs veiktā (to skaitā 35 OECD valstīs un 37
partnervalstīs), komplicētā pētījumā iegūtos salīdzinošos datus par piecpadsmit gadus vecu skolēnu kompetencēm dabaszinātnēs,
matemātikā un lasīšanā plašā valsts, izglītības iestādes, skolēna ģimenes sociālekonomiskā stāvokļa un citu faktoru kontekstā.
Latvijā OECD PISA 2015 pētījumu īstenoja Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas
un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētniekiem Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība
starptautiskos izglītības pētījumos” ietvaros.

Piešķir naudas balvas starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu laureātiem un viņu
pedagogiem
2016. gada matemātikas, ķīmijas, bioloģijas, fizikas un informātikas starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un viņu
pedagogi par gūtajiem sasniegumiem saņems naudas balvas kopumā 22 553 eiro apmērā un Ministru kabineta Diplomus. To paredz
otrdien, 6. decembrī, valdībā apstiprinātais rīkojums "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās
mācību priekšmetu olimpiādēs".
Naudas balvas tiks izmaksātas no 2016. gada Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta līdzekļiem, un tās saņems 13 skolēni un 27
pedagogi.
Latvijas skolēni šajā gadā starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs ieguva vienu zelta medaļu informātikā, trīs sudraba medaļas
- fizikā, bioloģijā, ķīmijā, četras bronzas medaļas - fizikā, ķīmijā, bioloģijā, informātikā, kā arī saņēma sešus atzinības rakstus.
Ar Ministru kabineta Diplomu un attiecīgo naudas balvu starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji tiek apbalvoti kopš 1997.
gada. Laureātus un viņu pedagogus sveic Ministru kabinetā ministru prezidents un izglītības un zinātnes ministrs.

VISC aktualitātes īsumā


Bioloģijas valsts 39.olimpiāde notiks 2017.gada 25.-27.janvārim (no trešdienas līdz piektdienai) Latvijas Universitātes
Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Torņakalns, Rīgā, Jelgavas ielā 1. Reģistrācija no plkst. 9.00 līdz 10.30 pirmā stāva foajē.
Olimpiādes atklāšana plkst.10.30 auditorijā "Magnum" (106. telpa). Uzaicināto dalībnieku saraksts



Vācu valodas valsts 47.olimpiādes (10.–12.klasēm) trešā posma I kārta notiks 2017.gada 28.janvārī Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā,
Raiņa bulvārī 8, Rīgā. Reģistrācija no plkst. 10.00 līdz 10.50. Olimpiādes norise no plkst. 11.00 līdz 13.00. Uz valsts olimpiādi
uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 96 punktus. Uzaicināto dalībnieku
saraksts



VISC organizē interešu izglītības pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 16 stundu kursus "Izglītības ilgtspējīgai
attīstībai integrēšana mācību un ārpusstundu darbā". Kursu nodarbības notiks 2017.gada 15. februārī un 22. martā Strūgu
iela 4, Rīgā. Dalībnieku pieteikšanās līdz 2017.gada 20.janvārim, aizpildot pieteikuma formu. Dalībnieku skaits ierobežots.
Kontaktpersona: Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa, e-pasts:
inese.liepina@visc.gov.lv; tālr.67350814.

Sadarbības partneru aktualitātes
Nosaka 2017./2018. mācību gada, semestru un brīvlaiku sākuma un beigu laikus
Valdībā apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais noteikumu projekts par 2017./2018. mācību gada, semestru un
skolēnu brīvlaiku sākuma un beigu laiku skolās, kas īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas
Latvijā.
Nākamais mācību gads sāksies 2017. gada 1. septembrī, bet beigsies 2018. gada 31. maijā (1.-8. klasei un 10.-11. klasei). 9. klašu
skolēniem mācības beigsies 18. maijā, bet mācību gads pēc valsts pārbaudījumu nokārtošanas - 14. jūnijā. Arī 12. klašu skolēniem
mācības beigsies 18. maijā, bet mācību gads – 21. jūnijā. 9. un 12.klašu skolēniem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts
pārbaudījumiem, mācību gads beigsies 2018.gada 31.maijā.
Mācību gada laikā ir noteikti šādi brīvlaiki:
rudens brīvlaiks no 2017.gada 23. līdz 27. oktobrim;
ziemas brīvlaiks no 2017. gada 25. decembra līdz 2018. gada 5. janvārim;
pavasara brīvlaiks no 2018. gada 12. līdz 16. martam (1.-11. klasei), no 2018. gada 19. līdz 23. martam (12. klasei);
vasaras brīvlaiks no 2018. gada 1. jūnija līdz 31. augustam (1.-8. klasei un 10. līdz 11. klasei).
Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases
skolēniem otrajā semestrī.
Saskaņā ar noteikumu projektu, skolēniem atļauts neapmeklēt mācību iestādi, ja gaisa temperatūra ir zemāka par normatīvajos aktos
noteikto, kā arī, ja iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams
nodrošināt mācību procesu. Šādos gadījumos izglītības iestādes dibinātājs pēc konkrētās situācijas apstākļu izvērtēšanas ir tiesīgs
pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu.
Ar šodien, 2016.gada 13.decembrī, valdībā apstiprināto noteikumu projektu “Noteikumi par 2017./2018.mācību gada un mācību
semestru sākuma un beigu laiku" var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā:
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402624&mode=mk&date=2016-12-13

Inese Baltiņa
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas konsultante
prese@izm.gov.lv
67047893
www.izm.gov.lv

Eiropas profesionālo prasmju nedēļa
No 2016.gada decembra līdz 2017.gada februārim visā Latvijā notiek akcija profesionālās izglītības popularizēšanai un atbalstam, ko
rīko IZM sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju. Kampaņu finansiāli atbalsta ES Erasmus+ programma – IZM koordinēta
Erasmus+ projekta “Valsts pārvaldes institūciju atbalsts māceklībai: darba vidē balstītu mācību īstenošana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā”
ietvaros. Eiropas profesionālo prasmju nedēļa tiek organizēta, lai parādītu profesionālās izglītības un apmācības pozitīvos aspektus un
īpaši izceltu konkrētus tādas paraugprakses piemērus, kurā vērojama izcilība un kvalitāte.
Vairāk informācijas IZM vietnē - http://izm.gov.lv/lv/izglitiba/profesionala-izglitiba/profesionalas-izglitibas-prasmju-nedela

Jūs saņemat šo e-izdevumu, jo esat VISC informatīvā e-izdevuma abonents.
E-izdevumā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
E-izdevumos aktīvās hipersaites ir aktuālas to publicēšanas brīdī, vecākos izdevumos tās var būt neaktīvas un nepieslēgties tobrīd publicētajai
informācijai.

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:

