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Ziņas. Jaunumi
VISC īsteno sadarbību svešvalodu apguves kvalitātes uzlabošanai ar Eiropas moderno valodu
centru

Foto: VISC. Attēlā: Ļ.Jakovele, VISC vecēkā referente, Dr.U.Stiklere, VISC vadītājs G.Catlaks.

Valsts izglītības satura centrs (VISC) jau vairākus gadus īsteno sadarbību ar Eiropas moderno valodu centru (EMVC) Grācā, Austrijā,
un veic Nacionālā kontaktpunkta un Nacionālās nominējošās institūcijas funkcijas. Šīs sadarbības ietvaros 2015.gada pavasarī Latvijā
viesojās EMVC direktores vietniece Suzanna Slivenska (Susanna Slivensky), kura iepazīstināja ar EMVC jauno darbības programmu
2016.-2019.gadam.
Šogad no 15.februāra līdz 17.februārim sadarbības ietvaros Latvijā viesojās EMVC īstenotā projekta “Use of ICT in support of
language learning and teaching” komandas eksperte Dr.Ursula Stiklere (Ursula Stickler). Doktore vadīja lekciju angļu un vācu valodas
mācību priekšmetu skolotāju metodisko apvienību vadītājiem, iepazīstinot ar šī projekta izveidoto IT rīku platformu, kurā apkopoti
bezmaksas IT rīki svešvalodu apguvei ar metodiskiem ieteikumiem, un kā tos vislabāk izmantot. Doktore paviesojās arī J.G. Herdera
Rīgas Grīziņkalna vidusskolā, Ziemeļvalstu ģimnāzijā un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, lai vērotu moderno tehnoloģiju izmantošanu
svešvalodu mācību stundās. 16.februārī doktore darba vizītē viesojās arī VISC un tikās ar iestādes vadītāju Guntaru Catlaku, lai dalītos
ar iespaidiem par redzēto Latvijas skolās un pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas jaunā kompetenču pieejā balstītā mācību satura
izstrādei un ieviešanai.
Sadarbības ar EMVC ietvaros š.g. 6. un 7.martā EMVC eksperti Dr.Olivers Meijers (Oliver Meyer) un Kevins Šaks (Kevin Schuck)
VISC projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ekspertiem vadīs darbnīcu “A Pluriliteracies Approach to Teaching for Learning”.
9. un 10.martā EMVC projekta ekspertes Katrīna Karre-Karlingere (Catherine Carré-Karlinger) un Katja Šnicere (Katja Schnitzer) vadīs
darbnīcu “Supporting Multilingual Classrooms” projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” iesaistītajiem valodu speciālistiem un
projekta sadarbības partneru pārstāvjiem.
Papildus informāciju par EMVC var izlasīt VISC mājas lapā: http://visc.gov.lv/visc/emvc/info.shtml

Aicinām pieteikties semināram “Beta”
Lai radītu izglītojamiem iespēju padziļināt savas zināšanas dabaszinātnēs, iepazīties ar jaunākajiem sasniegumiem zinātnē un sniegt
ievirzi turpmākās profesijas izvēlē, Valsts izglītības satura centrs 2017.gada 25.martā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu
akadēmiskajā centrā (Jelgavas ielā 1, Rīgā) organizē semināru dabaszinātnēs.
Seminārā jaunieši lekcijās un praktiskajās nodarbībās veiks gaisa piesārņojuma modelēšanu datoros, iepazīsies ar bioindikācijas
pamatprincipiem un to, kā šī metode darbojas sauszemes ūdens kvalitātes novērtēšanā, iepazīsies ar in vitro toksiskuma novērtēšanas
pamatprincipiem un uzzinās par farmaceita darba zināmajiem un mazāk zināmajiem aspektiem, pienākumiem cilvēku veselības
atjaunošanā un profilaksē, kā arī par nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, kuras ir jāapgūst, lai strādātu par farmaceitu.
Seminārs plānots no plkst.11.00 līdz 16.00. Semināram aicināti pieteikties 9.-12.klašu izglītojamie līdz 2017.gada 10.martam, aizpildot
anketu: http://webanketa.com/forms/68r3jcsp6cqkce1s6crk0eb5/

VISC izsludina konkursu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru
koncerta koncepcijai
Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā, VISC izsludina konkursu "XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru koncerta koncepcija".
Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona. Darbi līdz 2017.gada 28.aprīlim jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa
pastu (pasta zīmogs 27.aprīlis): VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV-1003, ar norādi – konkursam "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku pūtēju orķestru koncerta koncepcija”.
Konkursa nolikums pieejams VISC mājaslapā:
http://www.visc.gov.lv/intizglitiba/dziesmusv/dokumenti/20170227_nolikums_putork_koncepcija.pdf

45.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa “Lidice 2017” Latvijas kārtas laureātu
apbalvošana
16.februārī Rīgas Latviešu biedrības namā notika 45.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice 2017” Latvijas kārtas laureātu
apbalvošana.
Atzinības un piemiņas balvas saņema 203 autori, kuru darbi tiks nosūtīti uz konkursu Čehijā. Laureātus sveica 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.

Izskanējis konkurss "Lakstīgala 2017"
Izskanējušas latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei “Lakstīgala 2017” Latvijas vēsturiskajos novados.
Šo sacensību iedibinātājs ir izcilais diriģents, skolotājs, Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku un Vispārējo latviešu Dziesmu
svētku goda virsdiriģents, publicists Roberts Zuika, kurš 2015.gada 4.februārī aizgāja viņsaulē 102 gadu vecumā Kalamazū (ASV).
Tieši ar viņa nesavtīgo gādību un iniciatīvu, kā arī ar Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonda un ģenerāļa Kārļa Goppera fonda
atbalstu izdoti 25 000 latviešu tautas dziesmu krājumi “Lakstīgala”, un no 2002.gada tie ar Valsts jaunatnes iniciatīvu centra, bet no
2009.gada ar Valsts izglītības satura centra mūzikas speciālistu un domubiedru gādību tika izdalīti Latvijas skolās. Pateicoties mūzikas
skolotāju entuziasmam un pašaizliedzībai, varēja notikst tautas dziesmu dziedāšanas konkursi skolās, novados, pilsētās, reģionos. Ar
katru gadu sacensības ieguva arvien lielāku popularitāti, tās vērsās plašumā, un tajās iesaistījās arvien vairāk dalībnieku.
Šajā sacensībā galvenais nav uzvarēt, galvenais ir palīdzēt tautas dziesmai nokļūt pie mūsu bērniem. Pats krājuma sastādītājs Roberts
Zuika ievadvārdos teicis: „..jārod iespēja vienbalsīgi iemācīt itin visiem daudz jo daudz melodiju un vārdu, citādi sakot, iedzīvināma
kopdziedāšana. Jārīko sacensība – kurš zina vairāk melodiju un vārdu!”
Šogad sacensībām “Lakstīgala 2017” vēsturiskajos novados tika izvirzītas 48 dziedātāju grupas ar 230 dalībniekiem. Kurzemes 40
tautasdziesmu zinātāji sacentās 2.februārī Kuldīgā, 90 dziedātāji no Vidzemes tikās 8.februārī Ogrē, 50 Latgales dziedātāji - 9.februārī
Preiļos, Rīgas un Zemgales 50 dziedātāji sacentās 10.februārī Rīgā.
Bērnu radoši un atraktīvi sagatavotie priekšnesumi - mājas darbi priecēja gan žūrijas pārstāvjus, gan visus klātesošos bērnus un
pedagogus. Arī sacensības dziesmu zināšanā un dziedāšanā parādīja, ka bērni savu skolotāju vadībā izcili apguvuši gan
tautasdziesmu vārdus, gan melodijas tā, lai varētu tās izpildīt ar lepnumu un pārliecību. Tādēļ arī visas dziedātāju komandas saņēma
ļoti labu novērtējumu - I pakāpes diplomus.
Latviešu tautas dziesmu pūrs ir bagāts un neizsmeļams, vēl daudzām paaudzēm izzināms un izdziedams. Gatavojoties Latvijas valsts
simtgadei 2018.gadā, notiks sacensības vēsturiskajos novados, kā arī krāšņs noslēguma sarīkojums, kurā tiksies un sadziedāsies visu
novadu dziedātāji, notiks arī krājuma “Lakstīgala” dziesmu audio ierakstu CD prezentācija, kā arī kopā pieminēsim izcilā pedagoga,
diriģenta Roberta Zuikas 105 gadus un īstenosim viņa novēlējumu: „Šajā darbā nedrīkstam apstāties ne uz mirkli!”.

VISC aktualitātes īsumā


VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas-attīstības centru un Gaujienas
internātpamatskolu šī gada 14.martā plkst.10.00 Gaujienas internātpamatskolā, Gaujienā, Gaujienas pagastā, Apes novadā,
speciālās izglītības matemātikas skolotājiem organizē semināru “Mācību procesa organizēšana un alternatīvās darba
metodes izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem”. Semināra dalībnieki iepazīsies ar Gaujienas internātpamatskolas
darba pieredzi, labās prakses piemēriem. Dalībnieki tiks informēti par aktualitātēm speciālajā izglītībā, iepazīstināti ar Rīgas
1.speciālās internātpamatskolas-attīstības centra un Gaujienas internātpamatskolas pieredzi matemātikas stundu plānošanā
un mācību procesa organizēšanā, būs iespēja piedalīties diskusijā. Papildu informācija: Gaujienas internātpamatskolas
direktore Vita Andersone tālr:. 64381154, 28659919; Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas-attīstības centra direktores
vietniece Vineta Cibiņa tālr.: 67181339, 28379719.



Projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” aicina uz diskusiju “Valodas loma domāšanas un mācīšanās procesā. Kā tas
attiecas uz dzimtās valodas mācīšanu?” Diskusija notiks 7.martā plkst.13.30-15.30, ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.



13.atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes "Gadalaiki- Ziema" II kārta notiks 2017. gada 5. aprīlī Latvijas Universitātes
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē Jūrmalas gatvē 76, Rīgā. Darba kārtība, I kārtas rezultāti un uzaicināto
saraksts uz II kārtu http://visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/dokumenti/rezultati/2016_17/13_atkl_majtur_1k_rez_2k_uzaicinatie.pdf



Ķīmijas valsts olimpiāde notiks no 2017.gada 22. līdz 24.martam Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centrā Jelgavas ielā 1,
Rīgā. Reģistrācija no plkst.9.00 līdz 9.50, olimpiādes atklāšana plkst.10.00. Uzaicināto dalībnieku saraksts http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/dokumenti/rezultati/2016_17/58_kim_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.
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