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Sākoties jaunam mācību gadam, VISC informatīvais e-izdevums turpmāk iznāks katra mēneša pirmajā un
trešajā ceturtdienā. Informatīvajā e-izdevumā arī turpmāk tiks atspoguļota aktuālākā informācija.
ŠODIEN E-IZDEVUMĀ
VISC apsveikums

Kursi tautu deju skolotājiem

Notikusi konference "Izglītība sešu gadu vecumā
– rotaļas, mācības un dzīve"

VISC aktualitātes

Apsveikti starptautisko olimpiāžu dalībnieki

>> Uz sākumu

NOTIKUSI KONFERENCE "IZGLĪTĪBA SEŠU GADU VECUMĀ – ROTAĻAS, MĀCĪBAS
UN DZĪVE"
30.augustā notika VISC organizētā konference par integrētās mācību programmas sešgadīgiem bērniem
aprobācijas rezultātiem "Izglītība sešu gadu vecumā – rotaļas, mācības un dzīve". Konferencē piedalījās
novadu pirmsskolas izglītības speciālisti, programmas autori un eksperti, aprobācijā iesaistīto izglītības
iestāžu – izmēģinājuma skolu un līdzdalības skolu – un augstskolu pārstāvji.
Tā kā veiksmīgi ir pabeigta sešgadīgo bērnu integrētās mācību programmas aprobācija, kas
2010./2011.mācību gadā tika īstenota dažādās Latvijas izglītības iestādēs, VISC informēja par tās gaitu un
rezultātiem. Konferencē tās dalībnieki uzzināja, kā noritēja sešgadīgo bērnu integrētās mācību programmas
aprobācija, kādi ir ekspertu atzinumi un ierosinājumi gan par programmas saturu, gan pedagoģisko procesu
un bērnu fizisko sagatavotību un stāju, iepazinās ar aprobācijas skolotāju pieredzi, īstenojot sešgadīgo bērnu
integrēto mācību programmu, kā arī pavisam jauniem, izdevēju piedāvātiem mācību līdzekļiem integrētās
mācību programmas īstenošanai. Sešgadīgo bērnu integrētās mācību programmas aprobācijas rezultātu
analīzi un ieteikumus pilnveidei lasiet VISC mājaslapā.
>> Uz sākumu

APSVEIKTI STARPTAUTISKO OLIMPIĀŢU DALĪBNIEKI
31.augustā izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā ar svinīgu uzrunu sveica
Latvijas skolēnus, kuri 2011.gadā piedalījušies starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī viņu
pedagogus. Latvijas skolēni šogad ļoti veiksmīgi ir startējuši sešās starptautiskajās mācību priekšmetu
olimpiādēs un ieguvuši zelta medaļu starptautiskajā informātikas olimpiādē, vienu sudraba, vienu bronzas
medaļu un Atzinības rakstu starptautiskajā matemātikas olimpiādē, vienu sudraba medaļu un divas bronzas
medaļas starptautiskajā ķīmijas olimpiādē, sudraba medaļu starptautiskajā vides projektu olimpiādē, divas
bronzas medaļas starptautiskajā bioloģijas olimpiādē, divas bronzas medaļas un Atzinības rakstu
starptautiskajā fizikas olimpiādē. Pasākuma gaitā jauniešus un viņu skolotājus sveica arī Valsts izglītības
satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis, kurš izteica lepnumu par Latvijas skolēnu panākumiem.
Lai skolēni varētu startēt starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, kuras notiek dažādos kontinentos,
Valsts izglītības centrs izteica pateicību olimpiāžu atbalstītājiem, kuri nodrošināja dalībniekiem aviobiļetes,
valsts dalības maksu un balvas. Pasākumā jauniešus sveica "Microsoft Latvia" publiskā sektora vadītāja
Līna Dzene, AS "Grindeks" Personāla departamenta vadītāja Dace Šaitere, AS "Latvijas valsts meži"
Komunikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs, Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
direktors Guntis Helmanis, Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra direktore Signe Neimane un AS
"SAF Tehnika" pārstāve Evija Baula. Tāpat pateicība tika izteikta AS "Exigen Services Latvia" un SIA
"ABC Software" par atbalstu skolēniem starptautiskajā informātikas olimpiādē.
Pasākuma dalībniekus ar muzikālu priekšnesumu priecēja Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas audzēkņi
Noemi Feia Deifta, Aleksandra Mališkina un Iļja Domņins.
>> Uz sākumu

KURSI TAUTU DEJU SKOLOTĀJIEM
No 24. līdz 28.oktobrim notiks 36 stundu kursi tautu deju skolotājiem "Jaunākās metodes bērnu deju mācību
programmu veidošanā, tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanā" Dalības maksa Ls 35. Dalībnieku
reģistrācija no 1.septembra. Vietu skaits ierobežots. Sīkāka informācija: Ilze Mažāne, tālr.: 67350810, epasts: ilze.mazane@visc.gov.lv.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Metodiskie ieteikumi atbalsta pasākumu organizēšanai izglītības iestādēs
Sešgadīgo bērnu integrētās mācību programmas aprobācijas rezultātu analīze un ieteikumi pilnveidei
VISC izsniedz 2011.gada ārštata metodiķu sertifikātus centralizēto eksāmenu vērtētājiem
Latviešu valodas centralizētā eksāmena programmas un darba paraugs
Aktuālā informācija vides izglītības darba organizatoriem novados
Aktuālais 2011./2012.mācību gadā
Informācija par aktualitātēm ESF projektā
Jaunumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2011./2012.mācību gadā
Citas VISC aktualitātes lasiet VISC interneta vietnē: http://visc.gov.lv.
Pilnveidojot komunikāciju ar sabiedrību, VISC ir izveidota lapa draugiem.lv (www.draugiem.lv/visc), kurā
tiek 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.
Aicinām izmantot šos komunikāciju kanālus, lai uzzinātu aktuālāko informāciju. Gaidām arī atsauksmes un
ierosinājumus, lai saziņu padarītu jums patīkamu un ērti lietojamu.
>> Uz sākumu
Jūs saņemat šo e-izdevumu, jo esat VISC informatīvā e-izdevuma abonents.
You are receiving this because you are an "visc.gov.lv" member who has opted-in to receive bulletins.
E-izdevumā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
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.
E-izdevumu arhīvs atrodams VISC mājaslapā www.visc.gov.lv.
Ieteikumus VISC informatīvā e-izdevuma pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv.
Iesakām Jums lietot RSS barotni, lai regulāri iepazītos ar jaunākajām publicētajām ziņām. Mājaslapā tā
izskatās šādi:
Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem arī šeit:

