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SKOLĒNI APLIECINA ERUDĪCIJU DABASZINĀTNĒS UN MATEMĀTIKĀ
25.martā notika konkursa noslēguma kārta ķīmijā, fizikā, bioloģijā un matemātikā 7.–9.klašu skolēniem.
Konkurss ik nedēļu pusgada garumā interneta vietnē www.dzm.lv neklātienē pulcēja vairāk nekā 1100
skolēnu, no kuriem noslēguma kārtā klātienē piedalījās 36 skolēni no dažādiem Latvijas novadiem.
Projekts "Dabaszinātnes un matemātika" konkursu organizē jau otro gadu, ik nedēļu skolēniem sniedzot
iespēju lietot un papildināt skolā apgūto fizikā, bioloģijā, ķīmijā un matemātikā, reizē pārliecinoties, ka
eksaktās zinātnes var būt patiešām aizraujošas. Iespēja piedalīties konkursa neklātienes kārtās bija dota
ikvienam Latvijas skolēnam, kurš mācās 7.–9. klasē, neskatoties uz jaunieša mācību sasniegumiem skolā.
Rezultātā vienā konkursā apvienojās plašs skolēnu skaits ar visdažādāko pieredzi un zināšanām no
visdažādākajām vietām Latvijā. Šajā mācību gadā, no pagājušā gada oktobra līdz pat šī gada 13.martam, uz
jautājumiem par dabaszinātnēm un matemātiku atbildēja vairāk nekā 1100 skolēnu no visas Latvijas. 36
veiksmīgākie neklātienes kārtu dalībnieki tikās konkursa noslēguma pasākumā 25.martā Rīgas Tehniskajā
universitātē.
Pēc aktīvas darbošanās visas dienas garumā jaunieši atzina, ka konkurss ir interesants veids, kā paplašināt
savu redzesloku, mācīties eksaktos priekšmetus ar aizrautību, gūt pieredzi, pārbaudīt sevi un papildināt
zināšanas. "Katra cilvēka smadzenes ir unikālas – tāpēc tām vajag kaut ko unikālu!", - tā konkursa
aptaujas anketā atzīmējis viens no dalībniekiem.
Konkursa noslēgumā īpašas dāvanas skolēniem bija sarūpējis projekts, kā arī konkursa sadarbības partneri
– AS "Latvijas Valsts meži", AS "Latvijas Zaļais punkts", SIA "ZAAO" un Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas
Nacionālais zooloģiskais dārzs".
>> Uz sākumu

NOSLĒGUŠIES INFORMĀTIKAS UN MATEMĀTIKAS OLIMPIĀŽU VALSTS POSMI
2011.gada 18. un 19.martā Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā notika
Matemātikas 61.valsts olimpiādes trešais (valsts) posms. Šī ir
lielākā valsts olimpiāde, kurā šogad piedalījās 283 Latvijas skolēni.
Matemātikas 61.valsts olimpiādi atklāja Valsts izglītības satura
centra vadītājs Guntis Vasiļevskis.
VISC izsaka pateicību olimpiādes organizatoriem – A.Liepas
matemātikas neklātienes skolai un Latvijas Universitātes
Matemātikas un informātikas institūtam – par ieguldīto darbu

olimpiādes norisē, kā arī skolotājiem par skolēnu gatavošanu olimpiādei.
2011.gada 22. un 23.martā Cēsu Valsts ģimnāzijā notika Informātikas (programmēšanas) 24.valsts
olimpiāde, kuru atklāja Cēsu novada Domes priekšsēdētājs Gints Šķenders un VISC vadītājs Guntis
Vasiļevskis. Šīs olimpiādes valsts posmā piedalījās 74 Latvijas skolēni.
VISC izsaka pateicību Cēsu novada pašvaldībai, kura organizēja Cēsu Vēstures un Mākslas muzeja un Cēsu
Bērnu un jauniešu centra apmeklējumu informātikas skolotājiem. Balvas šogad olimpiāžu laureātiem
sarūpēja "Microsoft" un Cēsu novada pašvaldība.
Foto: Cēsu Valsts ģimnāzijas balvas
>> Uz sākumu

TIEK ORGANIZĒTA KAMPAŅA JAUNIEŠIEM
Itālijas Zemkopības un mežsaimniecības ministrija izsludina un finansē kampaņu "Food 4U" veselīga uztura
lietošanas veicināšanai. Projekta mērķis ir iesaistīt šajā pasākumā jauniešus vecumā no 14 līdz 19 gadiem no
27 Eiropas Savienības dalībvalstīm un Norvēģijas vidusskolām.
Skolēnu uzdevums kopā ar skolotājiem ir sagatavot videoklipus par veselīgu uzturu. Neseni pētījumi, kas
veikti Eiropas Savienības ietvaros, parāda, ka arvien vairāk jauniešiem ir fiziskas un psiholoģiskas
problēmas, kas radušās, lietojot neveselīgu uzturu. Starptautiskā žūrija izskatīs visus konkursa dalībnieku
sagatavotos videoklipus, izvēloties finālistus no vismaz vienas skolas no katras valsts.
Atlasītās finālistu grupas piedalīsies "Food 4U Video festivālā 2011", kā balvu saņemot uzturēšanos Itālijā,
kuras laikā jaunieši varēs mācīties, izklaidēties un sacensties par "Food 4U Balvu 2011", ar ko tiks
apbalvots labākais video.
Papildu informācija par konkursu pieejama: www.food-4u.it.
>> Uz sākumu

AICINĀM PIETEIKTIES UZ JAUNIEM PESTALOZZI PROGRAMMAS MODUĻIEM
VISC sadarbībā ar Eiropas Padomes Pestalozzi programmas sekretariātu aicina skolotāju izglītotājus
pieteikties uz diviem jauniem Eiropas Padomes Pestalozzi programmas moduļiem:
1. Diskriminācijas novēršana skolās (Education for the prevention of discrimination);
2. Vardarbības novēršana skolās (Education for the prevention of violance at schools).
Mērķauditorija: skolotāju izglītotāji ar pieredzi formālajā vai neformālajā izglītībā un izvēlētajā tēmā.
Pretendentiem jābūt ar labām angļu vai franču valodas zināšanām.
Sīkāka informācija programmas aprakstā un Eiropas Padomes Pestalozzi vietnē.
Lūdzam pieteikties līdz šī gada 10.maijam, nosūtot pieteikuma anketu [DOC] vai [DOC], motivācijas
vēstuli un CV angļu vai franču valodā programmas Nacionālajai koordinatorei Intai Baranovskai (e-pasts:
inta.baranovska@visc.gov.lv; tālruņi: 67350961, 29338667).
>> Uz sākumu

VISC SOCIĀLAJOS TĪKLOS
Pilnveidojot komunikāciju ar sabiedrību, VISC ir izveidota lapa draugiem.lv (www.draugiem.lv/visc), kurā
tiks publicētas aktualitātes un noderīga informācija. Lapā var uzdot jautājumus un sniegt komentārus. Līdz
ar to draugiem.lv reģistrētiem lietotājiem ir iespēja sekot VISC aktivitātēm. Aicinām gan skolēnus un viņu
pedagogus, gan izglītības nozares pārstāvjus, kā arī jebkuru interesentu sekot VISC lapai draugiem.lv!
Tāpat ir izveidots publiskais VISC profils Twitter.com, kurā mūsu aktualitātēm var sekot šajā portālā
reģistrētie lietotāji! Varat arī aplūkot VISC veidotos videomateriālus Youtube.com, kurā šobrīd ir ievietoti
noderīgi materiāli 9.klašu skolēniem, kuri gatavojas eksāmeniem, kā arī svešvalodu (angļu un vācu valodas)
eksāmenu mutvārdu daļas paraugi 12.klasei.
Aicinām izmantot šos komunikāciju kanālus, lai uzzinātu aktuālāko informāciju. Gaidām arī atsauksmes un
ierosinājumus, lai saziņu padarītu jums patīkamu un ērti lietojamu.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Ķīmijas 52.valsts olimpiādes dalībniekiem
Atklātās mājturības olimpiādes dalībniekiem
Latvijas 35.skolēnu zinātniskās konferences atklāšana
Fizikas 61.valsts olimpiādes dalībniekiem
Ieteikumi, gatavojoties latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmās) centralizētajam
eksāmenam 9. klasei
Metodiskās rekomendācijas pašvaldību pedagoģiski medicīniskajām komisijām
Atklātās vizuālās mākslas olimpiādes rezultāti un apbalvošana
Vācu valodas 41.valsts olimpiādes 2.kārtas rezultāti
Citas VISC aktualitātes lasiet VISC interneta vietnē: http://visc.gov.lv.
>> Uz sākumu
Jūs saņemat šo biļetenu, jo esat VISC informatīvā biļetena abonents.
You are receiving this because you are an "visc.gov.lv" member who has opted-in to receive bulletins.
Biļetenā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
Ja jūs vēlaties abonēt mūsu biļetenu – 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.
Biļetenu arhīvs atrodams VISC mājaslapā www.visc.gov.lv.
Ieteikumus VISC elektroniskā biļetena pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv.
Iesakām Jums lietot RSS barotni, lai regulāri iepazītos ar jaunākajām publicētajām ziņām. Mājaslapā tā
izskatās šādi:

