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Apkopoti nolietoto bateriju konkursa rezultāti – pārstrādei nodotas 34 tonnas 403 kilogramus izlietoto bateriju!
Apkopoti makulatūras vākšanas konkursa rezultāti – savāktas un pārstrādei nodotas vairāk nekā 1228 tonnas makulatūras!

Ziņas. Jaunumi
Apstiprināti 2017./2018. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laikus
3. maijā, apstiprināti Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2017./2018. mācību gadā", kas
paredz diagnosticējošos darbus 3. un 6. klašu skolēniem organizēt 2018. gada februārī un martā, svešvalodu centralizētos eksāmenus
vispārējā vidējā izglītībā organizēt no 13. līdz 16. martam, savukārt pārējos valsts pārbaudījumus 9. un 12. klašu skolēniem - maijā un
jūnijā.
Noteikumi 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 2017./2018. mācību gadā paredzēto valsts pārbaudījumu norises plānojumu, sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību
plānots izsniegt 2018. gada 29. jūnijā.

Latvijas skolām un pirmsskolām gatavo pilnveidotu mācību saturu, rosinot mainīt mācīšanas
pieeju
Sākot ar nākamo, 2018. mācību gadu skolās un pirmsskolās bērniem un jauniešiem no 1,5 līdz 18 gadiem Latvijā tiks sākta
pakāpeniska pāreja uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mācīšanas pieeju, lai rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21.gadsimtā
svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Valsts izglītības satura centra (VISC) projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” paredz

piecos gados izveidot atbalsta mehānismus skolām un skolotājiem, pašvaldībām un vecākiem sekmīgai mācīšanas pieejas maiņai.
“Mēs gribam redzēt mūsu nākotnes skolēnu kā tādu, kas pilnvērtīgi piedalās visā sociālajā, politiskajā, ekonomiskajā un kultūras dzīvē,
kas darbojas daudzkultūru sabiedrībā, kas prot uzklausīt, iedziļināties dažādos viedokļos, bet dzīvo patstāvīgi un saskaņā ar savām
vērtībām. Un lai šī vērtību bagāža ir pilnvērtīga un tāda, kas kopumā nes mūsu sabiedrībai reālu labumu, jo mūsu lielākā vērtība ir
mūsu cilvēki,” projekta pirmajā konferencē “Domāt” norādīja Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.
Guntars Catlaks, Valsts izglītības satura centra vadītājs: “Tie skolēni, kas sāks iet skolā tagad, 2018.gadā un to beigs 2030.gadā,
dzīvos pilnīgi citādā tehnoloģiskajā, ekonomiskajā, sociālajā vidē nekā sākot mācīties. Mums patiesībā jāgatavo skolēni mūžizglītībai,
tam, ka viņiem turpmākajā dzīvē visu laiku būs jāmācās, esot gataviem un prasmīgiem pielāgoties pastāvīgi mainīgajai situācijai.
Projekts Skola2030 ir mūsu atbilde šim laikmetam.”
Lai gan Latvijas skolēnu rezultāti starptautiskos pētījumos atbilst OECD valstu vidējam līmenim, mums ir divi būtiski fakti, kuriem
pievērst īpašu uzmanību: Latvijas skolēnu rezultāti starptautiskos pētījumos atbilst OECD valstu vidējam līmenim. Tomēr uzmanības
vērti ir divi tālākas analīzes fakti – Latvijas skolēnu procents ar augstu kompetenci (5. un 6. līmeni no sešiem līmeņiem kopā) ir uz pusi
mazāks nekā Eiropā vidēji, turklāt salīdzinoši nozīmīgs – katrs piektais piecpadsmitgadnieks Latvijā – ir ar zemu kompetenci. Šo
skolēnu tālākās akadēmiskās un profesionālās iespējas ir būtiski ierobežotas.
Lai to mainītu, jāmainās mācīšanas pieejai skolās un pirmsskolās Latvijā.
Projekta satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa norāda, ka “iecerēto pārmaiņu kontekstā ir jāuzsver divas lietas. Pirmkārt, mums ir
jāpiešķir svarīgums tiem mērķiem skolēniem, ko ne vienmēr ir iespējams viegli izmērīt, proti, caurviju prasmēm – domāšanai,
pašvadībai, sadarbībai un pārējām. Šīs prasmes ir iekļautas arī tagad spēkā esošajā izglītības standartā. Otrkārt, šoreiz mums tas ir
jāizdara, pārmaiņām ir jābūt reālām. Uzmanības centrā ir jānonāk bērnam, kurš mācās domāt, meklēt atbildes, sadarboties. Mums ir
jāstrādā uz rezultātu katram bērnam”.
Savukārt Gevins Daiks (Gavin Dykes), Pasaules izglītības foruma programmas veidotājs, kurš pēc Britu padomes Latvijā uzaicinājuma
bija ieradies uz konferences atklāšanu, uzsvēra: “Skolai joprojām jādod iespēja skolēniem iegūt konkrētas zināšanas. Taču vienlaikus
būtu vērts ieguldīt vairāk pūļu citu prasmju un spēju – zinātkāres, prasmes mācīties, atvērtības citiem viedokļiem un paškritikas, spējas
sadzīvot ar nenoteiktību un sadarbības prasmes – attīstīšanā. Lielu daļu no šīm prasmēm būtu iespējams attīstīt, ja mēs atrastu
piemērotu līdzsvaru starp dažādām pedagoģiskajām pieejām un paņēmieniem.”
Satura pārskatīšanas mērķis ir mazināt šobrīd dominējošo sadrumstalotību un fragmentārismu, pasīvu, no reālās dzīves situācijām
atrautu zināšanu apguvi, izolētu prasmju attīstību. Līdztekus pamatprasmju jomām (valodas; sociālā un pilsoniskā; kultūras izpratne un
māksla; matemātika un datorzinātne; dabaszinātnes un inženierzinātnes; veselība un fiziskā aktivitāte) plānots saturā visās jomās
iestrādāt mācīšanu domāt, radošumu, digitālo pratību, pašvadību, sadarbību, līdzdalību.
Viens no būtiskiem projekta uzdevumiem un izaicinājumiem vienlaikus – īstenot Latvijā līdz šim neierastu praksi – pedagogu kopīgu
mācību darba plānošanu un sadarbību skolas līmenī. Tas ir īpaši svarīgi, jo projekta rezultātā plānots skolām dot lielāku brīvību
organizēt mācību darbu, savienojot dažādus tematiskos moduļus katras jomas ietvaros un starp jomām, integrējot vairākus mācību
priekšmetus, piedāvājot skolēniem iedziļināšanās pieredzi apjomīgāku uzdevumu, projektu darbu, mācību ekskursiju veidā u.tml.
Dažādu priekšmetu pedagogiem regulāri jāsatiekas, lai kopīgi izvirzītu mērķus skolēniem un plānotu, kā tos sasniegt, izvērtētu skolēnu
sniegumu un apspriestu nepieciešamos uzlabojumus. Skolas vadībai jādomā par šī darba organizāciju un virzību. Šis būs viens no
būtiskiem uzdevumiem pieejas aprobācijā 100 pilotskolās – izmēģinot praksē, kā šādu darbu var organizēt skolās, ar kādiem šķēršļiem
saskaras pedagogi, skolu vadība, kādas prasmes un atbalsts nepieciešams.
Projekta ietvaros notiks profesionālās kompetences pilnveides mācības 6000 pedagogiem. Paralēli, izmantojot pilotskolu pieredzi, tiks
rīkotas arī mācības visu Latvijas pirmsskolu un skolu vadības komandām.

Papildu informācija:
Signe Ernštreite
Kompetenču pieeja mācību saturā
Tālr. 66051908
E-pasts: signe.ernstreite@831.visc.gov.lv
www.skola2030.lv

Par 2.pilotprojekta eksāmenu rezultātiem dabaszinātnēs
Lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus dabaszinātnēs, 2017.gada 12.aprīlī notika 2.pilotprojekta eksāmeni dabaszinātnēs.
Pilotprojekta mērķis bija novērtēt izglītojamo mācību sasniegumus fizikā, ķīmijā un dabaszinībās, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti
mācību sasniegumu izvērtēšanai.
Fizikas eksāmenā piedalījās 1623 skolēni, ķīmijas - 1496, dabaszinībās – 486.
Tagad skolēnu darbi ir izvērtēti un vietnē vpis.lv var noskaidrot katra skolēna 1. un 2. daļas rezultātus un kopējo rezultātu eksāmenā

procentos.
Skolēns var izvēlēties, vai iegūto vērtējumu pilotprojekta eksāmenā ierakstīt atestāta sekmju izrakstā vai ne. Atgādinām, ka
pilotprojekta eksāmeni neaizstāj kādu no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem par vispārējās vidējās izglītības ieguvi un to rezultāti nav
salīdzināmi ar izvēles centralizēto eksāmenu rezultātiem fizikā un ķīmijā.
Valstī vidējie rezultāti dabaszinībās 34,45%, fizikā 35,82% un ķīmijā 42,29%.
Pilotprojekta eksāmenu rezultātu kvalitatīvā analīze tiks veikta ESF projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā" (projekta numurs:
8.3.1.1/16/I/002).

Izskanēja bērnu un jauniešu folkloras svētki “Pulkā eimu, pulkā teku 2017”
5. un 6. maijā Valsts izglītības satura centrs rīkoja bērnu un jauniešu folkloras svētkus “Pulkā eimu, pulkā teku 2017” (PEPT)
Vecpiebalgas novadā. Šogad jau 33.reizi PEPT nacionālajā sarīkojumā satikās bērnu un jauniešu folkloras kopas no visas Latvijas.
Ikviens tika aicināts iepazīt Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma bagātību, baudot daudzveidīgu koncertu programmu.
PEPT ikgadēji ir veltīts kādai konkrētai tēmai, kuru dalībnieki padziļināti pēta vietējo tradīciju kontekstā. 2017. gada tēma ir “Zinu, zinu
tēva sētu”. Dalībnieki visa mācību gada garumā ir piedalījušies reģionālajos sarīkojumos, mācījušies dziesmas, dejas un rotaļas.
Nacionālajā sarīkojumā bērniem un jauniešiem ir iespēja dalīties mācību procesā apgūtajā pieredzē. Svētku programma dalībniekiem
piedāvāja ļoti daudzveidīgas kopsadarbības formas, piemēram, interaktīvas darbnīcas, muzicēšanu, rotaļas, spēles, dejas, koncertus,
priekšnesumus Dzērbenē, Taurenē, Vecpiebalgā un tuvākajā apkārtnē.
Svētku atklāšanas koncerts notika 5. maijā Vecpiebalgā, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Vecpiebalgas filiālē “Vēveri”. Koncertā
piedalījās PEPT 2017. gada labākās folkloras kopas un individuālie izpildītāji.
“Pulkā eimu, pulkā teku” ir nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas programma, kuras galvenais uzdevums ir aktualizēt paaudzēs
krātā mantojuma – īpaši nemateriālā kultūras mantojuma - prasmju, iemaņu, stāstu, dziesmu, melodiju, deju, ēdienu recepšu un dzīves
gudrību - pielietojuma iespējas šodien, šeit un tagad katram no mums, atbildīgi saglabāt un attīstīt, nododot tālāk. Nemateriālais
kultūras mantojums tiek apgūts dažādos folkloras žanros: bērni un jaunieši mācās dziesmas, dejas un rotaļas, šogad īpaši pievēršoties
Vidzemes tradīcijām, jo nacionālais sarīkojums notiek Vecpiebalgas novadā, kas plaši pazīstams ar savām amatniecības tradīcijām,
īpaši vilnas un linu apstrādes jomā, dažādām aušanas, ratiņu dreijāšanas iemaņām, ēku būvniecības un tirgošanās prasmēm.
PEPT nacionālo sarīkojumu organizēja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar kultūras biedrību “Aprika”. Pasākumu atbalstīja
Valsts kultūrkapitāla fonds, Vecpiebalgas novada pašvaldība un Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs.

Svētkos izskanēja vairāki Latvijas skolu pūtēju orķestru koncerti
4.maijā – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 26.gadadienā Valsts izglītības satura centrs VIII Latvijas
izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojuma ietvaros organizēja defile programmu un apvienotā pūtēju orķestra koncertu laukumā pie
Brīvības pieminekļa. Latvijas skolu pūtēju orķestri savas muzicēšanas un defile prasmes demonstrēja gan rīdziniekiem, gan pilsētas
viesiem. Skolu putēju orķestru priekšnesums tradicionāli jau divpadsmito gadu pēc kārtas ir neatņemama svētku programmas
sastāvdaļa Rīgā. Pasākums guvis lielu interesi un atsaucību kā dzīvespriecīgs, krāsains un pozitīvām emocijām bagāts notikums.
Tikmēr VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojuma koncerts “Vienā elpā” notika 5.maijā Ķīpsalas hallē, kur vienā varenā
orķestrī apvienojās 37 Latvijas labākie skolēnu pūtēju orķestri – 1500 jaunie mūziķi, kuri pastāstīja Latvijas simtgades vēstures stāstu
mūzikā.
Koncertu organizēja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar producentu grupu „BT 1 Music”. Koncertu atbalstīja Dziesmu un deju
svētku lieldraugs “Swedbank”, Valsts kultūrkapitāla fonds.
Koncerts notika Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plāna 2017.- 2021.gadam ietvaros.

Noslēdzies XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru koncerta
koncepcijas konkurss
Ir noslēdzies Valsts izglītības satura centra organizētais atklātais konkurss par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
2020.gadā pūtēju orķestru koncerta koncepciju.
Konkursam tika pieteikts 1 (viens) konkursa darbs, kuru izvērtēja komisija: Anna Jansone (vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja,
režisore), Haralds Bārzdiņš (Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru virsdiriģents, Rīgas 6. vidusskolas pūtēju

un simfoniskā orķestra, jauniešu pūtēju orķestra "Auseklītis" diriģents), Agris Celms (Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
pūtēju orķestru virsdiriģents, Jelgavas 4.vidusskolas pūtēju orķestra “Rota” diriģents), Inga Krišāne (XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku mākslinieciskās koncepcijas autore, režisore, Siguldas pašvaldības iestādes "Siguldas novada kultūras
pārvalde" vadītājas vietniece).
Izvērtējot konkursam iesniegto darbu "Skaņu rota Latvijai", vērtēšanas komisija to atzina par atbilstošu un tālāk attīstāmu XII Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru koncertā. Saskaņā ar konkursa nolikumu darba autoru konstatēja, atverot
slēgto aploksni ar pieteikuma anketu. Darba autore – Ilze Līviņa.

Skolu komandas aicina pieteikties dalībai Baltijas Vasaras akadēmijā Jelgavā
Jelgavas Tehnikumā no 2. līdz 7. jūlijam notiks 3. Baltijas Vasaras akadēmija Building Safe and Inclusive Schools for All, kuras mērķis
ir, kopā mācoties, apgūt prasmes demokrātiskas, drošas un iekļaujošas skolas vides veidošanā. No katras valsts pasākumā varēs
piedalīties 4 skolu komandas. Lai pieteiktos dalībai Vasaras akadēmijā, komandai ir jāaizpilda kopīgs pieteikums. Komandas sastāvā
jābūt 3 dalībniekiem – administrācijas pārstāvim, skolotājam, skolēnam (ieteicamais vecums 16+ gadi) vai pārstāvim no nevalstiskās
organizācijas, kura ir skolas sadarbības partneris.
Mācības Vasaras akadēmijā notiks angļu valodā un tās vadīs starptautiska treneru komanda.
Pieteikuma anketa [DOC] jāaizpilda un jānosūta elektroniski līdz 21. maijam e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv. Pirms anketas
aizpildīšanas, lūgums iepazīties ar pasākuma organizatoru sagatavoto informāciju.
Papildu informācija:
e-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv,
tālrunis: 67350961 vai 29338667.
Saskaņā ar Baltijas Asamblejas un Baltijas Ministru padomes kopīgo paziņojumu 2015.gada 20.novembrī Vasaras akadēmija pēc
rotācijas principa notiek katru gadu kādā no 3 Baltijas valstīm. Šogad organizatori ir Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts
izglītības satura centrs sadarbībā ar Eiropas Padomi un Eiropas Vergelana centru Norvēģijā.

VISC aktualitātes īsumā


Saskaņā ar vokālā mūzikas konkursa “Balsis 2017” nolikumu (apstiprināts ar Valsts izglītības satura centra 2016.gada
19.septembra rīkojumu Nr.4.1-07/122) – “Fināla konkursa dalībniekiem pēc žūrijas komisijas vērtējuma tiks dota iespēja
piedalīties V Mākslas un mūzikas festivālā „Latvijas toņi un pustoņi” Bauskā, 2017.gada 1. - 2.jūnijā. Festivālam izvirzītais
vokālais ansamblis sagatavo 15–20 minūšu garu koncerta programmu.”



Iznācis EMVC elektronisko jaunumu avīzes European Language Gazette Nr.36 (2017.gada janvāris - aprīlis).

Sadarbības partneru aktualitātes
Apkopoti nolietoto bateriju konkursa rezultāti – pārstrādei nodotas 34 tonnas 403 kilogramus
izlietoto bateriju!
Ar rekordlieliem rezultātiem noslēgusies “Zaļā josta” ikgadējā Vislatvijas izlietoto bateriju vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai!”
vienpadsmitā sezona. Apvienojot teju 75 tūkstošus skolēnu, konkursā piedalījušās 317 izglītības iestādes no visiem Latvijas reģioniem,
kuru audzēkņi savāca un nodeva pārstrādei 34 tonnas 403.86 kilogrami izlietoto bateriju.
Plašāka informācija par izlietoto bateriju vākšanas konkursa „Tīrai Latvijai!” rezultātiem, Latvijas reģionu sniegumu, kā arī uzvarētāju
saraksts atrodams „Zaļā josta” mājaslapā www.zalajosta.lv. Konkursa dalībnieku oficiālā apbalvošana norisināsies vides festivālā “Tīrai
Latvijai!”, kas šogad lieliem un maziem zaļi domājošiem apmeklētājiem durvis vērs 26. maijā pie Tērvetes dabas parka.
Papildu informācija:
Ilze Liepa-Balode
29154531

ilze.liepa@zalajosta.lv

Apkopoti makulatūras vākšanas konkursa rezultāti – savāktas un pārstrādei nodotas vairāk
nekā 1228 tonnas makulatūras!
Piedaloties ikgadējā “Zaļā josta” rīkotā makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, 88 843 bērni un jaunieši no visas Latvijas
mācību gada laikā savākuši un nodevuši pārstrādei 1228,2 tonnas makulatūras. Konkurss norisinās jau 13.reizi, sniedzot nozīmīgu
ieguldījumu otrreizējo izejvielu pārstrādes nozares attīstībā un dabas resursu saudzēšanā, ik gadu iesaistot aizvien plašāku
sabiedrības daļu atkritumu šķirošanā. Rīkojot makulatūras vākšanas konkursu mācību iestādēm, “Zaļā josta” ikdienas atkritumu
šķirošanu paceļ jaunā līmenī, veicinot sabiedrības izpratni par iespējām ikdienā taupīt resursus un izprast otrreizējo izejvielu pārstrādes
nozīmi.
Sadarbībā ar ilggadējo konkursa partneri AS “Latvijas valsts meži” tiek veicināta Latvijas mežu saglabāšana un ilgtspējīga
apsaimniekošana Latvijā, kā arī būtiski saudzēti citi dabas resursi, piemēram, ietaupīts ievērojams elektrības, ūdens un CO2 apjoms.
Savukārt sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru otrreizējo izejvielu vākšanai tiek piešķirta īpaša nozīme skolēnu vides izglītības
programmā.
Papildu informācija:
Ilze Liepa-Balode
29154531
ilze.liepa@zalajosta.lv

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:

