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Ziņas. Jaunumi
45.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa “Lidice 2017” Latvijas kārtas laureātu apbalvošana
16.februārī Rīgas Latviešu biedrības namā notiek 45.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice 2017” Latvijas kārtas laureātu
apbalvošana.
Atzinības un piemiņas balvas saņems 203 autori, kuru darbi tiks nosūtīti uz konkursu Čehijā. Laureātus sveiks Čehijas Republikas
ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Miroslavs Koseks (Miroslav Kosek), Valsts izglītības satura centra (VISC) un Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāvji.
Šogad ir 45. reize, kad Čehijas pilsētā Lidice organizē starptautisko bērnu mākslas konkursu “Lidice”. Konkurss aizsākās 1967.gadā
Čehijas ciematā Lidice dzīvojušo bērnu – Otrā pasaules kara upuru piemiņai. Latvijas bērni konkursā piedalās no 2000.gada, un gadu
gaitā konkursa tēmas ir kļuvušas par nozīmīgu iedvesmas avotu daudzu Latvijas mākslas skolu, interešu izglītības pulciņu un darbnīcu
audzēkņu darbiem. Gadu no gada Latvijas bērni ir konkursa Čehijas kārtas laureātu vidū.
VISC sadarbībā ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu tradicionāli rīko Starptautiskā bērnu mākslas konkursa
„Lidice” Latvijas kārtu.

VISC aktualitātes īsumā


VISC mājaslapā ir pieejami jaundeju konkursa “Mes un deja” rezultāti http://www.visc.gov.lv/intizglitiba/dokumenti/dejas/old/2016_musddeja_rezultati.pdf



No 13.marta līdz 17.martam Agra Daņiļeviča deju skolā „Dzirnas”, Lāčplēša ielā 106, korp.1, Rīgā, rīko tautas deju skolotāju
36 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus „Jaunākās metodes bērnu deju mācību programmu
veidošanā, tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanā”.
Elektronisko pieteikuma anketu (http://webanketa.com/forms/68r3gdsk6gqkce3370w36dsp/) lūdzam aizpildīt līdz 27.02.2017



VISC rīko tālākizglītības programmu „Individuālās pieejas attīstība vispārējās izglītības iestādēs” (A programma, 12 stundas)
individuālās pieejas veidošanā darbam ar izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs. Apmācības pašvaldību deleģētajiem
pārstāvjiem notiks visos Latvijas reģionos. Pašvaldību deleģētie pārstāvji tiks individuāli uzaicināti dalībai profesionālās
pilnveides pasākumos pēc pašvaldības deleģējuma saņemšanas. Apmācības notiks projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” (projekta numurs: 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros. Vairāk informācijas VISc mājaslapā http://www.visc.gov.lv/visc/projekti/dokumenti/esf_8322_20170210.pdf



Valsts izglītības satura centrs nodrošina atbalsta personāla izmaksas izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām (redzes,
dzirdes, fiziskās attīstības, somatiskiem, valodas, mācīšanās un garīgās veselības traucējumiem), lai nodrošinātu izglītojamo
dalību projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projektaNr.
8.3.2.1/16/I/002) pasākumos. Izglītības iestāde izvērtē un savlaicīgi informē Valsts izglītības satura centru par
nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem. Izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis ir tiesīgs atteikties no atbalsta pasākumu
piemērošanas projekta pasākumos, iesniedzot rakstisku iesniegumu Valsts izglītības satura centram.



Vēstures valsts 23.olimpiāde 9.klasēm notiks 2017.gada 10.aprīlī Rīgā, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē,
Aspazijas bulvārī 5. Reģistrācija no plkst.9.20 līdz 9.55. Olimpiādes norise no plkst.10.00 līdz plkst.14.00. Darba tēma:
Latvijas un pasaules vēsture no 19.gadsimta 80.gadiem līdz 20.gadsimta 80.gadiem (līdz Aukstā kara beigām, tās
neieskaitot). Uzaicināto dalībnieku saraksts http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/dokumenti/rezultati/2016_17/23_vesture_9kl_uzaicinatie.pdf



Vācu valodas valsts 47.olimpiādes trešā posma II kārta notiks 2017.gada 24.februārī Rīgā, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā,
Āgenskalna ielā 21a, Rīgā. Reģistrācija no plkst.9.30, olimpiādes atklāšana plkst.10.00, olimpiādes norise plkst.10.30-15.00. I
kārtas rezulatāti un uzaicināto dalībnieku saraksts http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/dokumenti/rezultati/2016_17/47_vacval_1k_rez_2k_uzaicinatie.pdf



Ekonomikas valsts 18. olimpiādes trešais posms notiks 2017.gada 2.martā LU Ekonomikas un vadības fakultātē, Aspazijas
bulv. 5, Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00 līdz plkst.10.30. Uzaicināto dalībnieku saraksts http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/dokumenti/rezultati/2016_17/18_ekonom_uzaicinatie.pdf



Franču valodas valsts 47.olimpiādes trešais posms notiks 2017.gada 4.martā LU Humanitāro zinātņu fakultātē, Visvalža ielā
4a, 401.telpā, Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no plkst.9.30. Olimpiādes atklāšana plkst.10.00. Uzaicināto dalībnieku saraksts http://visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/dokumenti/rezultati/2016_17/47_frval_uzaicinatie.pdf



Fizikas valsts 47.olimpiādes trešais posms notiks 2016.gada 6.-7.aprīlī LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 25,
Rīgā. Olimpiādes atklāšana plkst.9.40. Uzaicināto dalībnieku saraksts http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/dokumenti/rezultati/2016_17/67_fizika_uzaicinatie.pdf



Filozofijas valsts 3.olimpiāde notiks 2017.gada 7.martā LU Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, 504.auditorijā,
Rīgā. Reģistrācija no plkst.10.00 līdz 10.25, olimpiādes norise no plkst.10.30. Uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri
ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 31 punktu. Uzaicināto dalībnieku saraksts http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/dokumenti/rezultati/2016_17/03_filozof_uzaicinatie.pdf



Latviešu valodas un literatūras valsts 43.olimpiādes 11.-12.klasēm trešais posms notiks 2017.gada 3.martā LU Humanitāro
zinātņu fakultātē, Visvalža ielā 4a, Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no plkst.10.00, olimpiādes sākums plkst.11.00. Uzaicināto
dalībnieku saraksts http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/dokumenti/rezultati/2016_17/43_lv_11_12kl_uzaicinatie.pdf
*Olimpiādes tiek organizētas ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu
attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

Sadarbības partneru aktualitātes
Aicinājums kļūt par Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu
Lai veicinātu jauniešu apziņu par sevi kā Latvijas un Eiropas nozīmīgu daļu, rosinātu vēlmi izprast sabiedrībā notiekošo un radītu vēlmi
līdzdarboties sabiedrības procesos, skolas aicina iesaistīties Eiropas Parlamenta radītā sadarbības platformā "Eiropas Parlamenta
vēstnieku skolas".
Projekta mērķis ir izveidot “Eiropas Parlamenta vēstnieku skolu” tīklu ar mērķi stiprināt skolēnu izpratni par Eiropas Savienību un
Latviju tajā, kā arī veicinātu skolēnu līdzdalību sabiedrības procesos.
Projekta mērķauditorija ir vidusskolas (9.-12.klases). Projekta norises gaitā skola iesūta pieteikumu dalībai projektā (projekts norit no
2017.gada 17.februāra līdz 31.maijam) un piesaka skolotāju, kurš kļūs par Eiropas Parlamenta vēstnieku skolā. Projekta ietvaros skola,
izmantojot piedāvāto atbalsta sistēmu, stiprinās ES tematikas klātbūtni formālajā izglītībā.
Pirmā tikšanās notiks 17.februārī plkst.10.00 Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.

Papildus informācija šeit - http://visc.gov.lv/visc/dokumenti/partneru_dokumenti/20170203_info_vestule.pdf
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