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Nākamajā mācību gadā eksāmenu līmeņi tiks
izteikti procentuāli

Sadarbības partneru aktualitātes
VISC aktualitātes

Mācību filma "Latvijas vēsture: 20. gadsimts"
Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība

EKSĀMENU LĪMEŅI TIKS IZTEIKTI PROCENTUĀLI
Nākamajā gadā centralizētajos eksāmenos vērtējumu turpmāk plānots izteikt procentuāli, atsakoties no
vērtējuma izteikšanas līmeņos. Svešvalodu centralizētajos eksāmenos papildus tiks norādīts valodas
prasmes līmenis B1, B2 vai C1, kas nodrošinās atbilstību vidējās izglītības standartā noteiktajām prasībām
par valodas prasmes līmeņiem un Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei. Savukārt
centralizētajā eksāmenā latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (pamatskolai) joprojām
papildus tiks norādīts valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe.
Ņemot vērā, ka novērtējumi tiks izteikti procentuāli, izstrādāti arī grozījumi kārtībā, kādā izsniedzami
valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti, kas paredz veikt grozījumus ierakstos sertifikātu veidlapās.
Tāpat izstrādāti grozījumi noteikumos par ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un
anulēšanas kārtību un kritērijiem, kas ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa noteikšanas kritērijos
centralizēto eksāmenu novērtējumu līmeņus paredz nomainīt ar centralizēto eksāmenu procentuālā
novērtējuma kritēriju.
Atbilstoši veikti grozījumi arī noteikumos par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes
pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai
un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes
pārbaudi. Grozījumi nosaka, kā atbilstoši kopējam procentuālajam novērtējumam centralizētajā eksāmenā
latviešu valodā 9.klasei mazākumtautību izglītības programmās tiks noteikts valsts valodas prasmes
līmenis un pakāpe.
>> Uz sākumu

MĀCĪBU FILMA "LATVIJAS VĒSTURE: 20. GADSIMTS"
Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis mācību filmu "Latvijas vēsture: 20.
gadsimts" DVD formātā. Šī mācību filmu tika izveidota 2004. gadā (Latvijas
Televīzija, ISEC) līdz šim tā izglītības iestādēm bija pieejama videokasetēs.
Mācību filma "Latvijas vēsture: 20. gadsimts" paredzēta pamatskolas un
vidusskolas vēstures skolotājiem, skolēniem un citiem interesentiem. Filma sastāv
no četrām daļām:
1. Agrārā reforma un saimniecība Latvijas Republikā 20.–30. gados;
2. Demokrātiskais un autoritārais režīms Latvijas Republikā 20.–30. gados;

3. Saimniecība un sadzīve Latvijā padomju laikā 1945.–1990. gadā;
4. Politiskā un kultūras dzīve Latvijā komunistiskā totalitārisms laikā 1945.–1990. gadā.
Filmā izmantoti Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva un Latvijas Televīzijas arhīva materiāli.
VISC iesaka izmantot arī metodisko materiālu "Mācību filmas "Latvijas vēsture" metodiskais pielikums"
(Rīga: IZM ISEC, 2004), kurā apkopotas idejas, kā iekļaut filmu mācību procesā. Filma ir VISC
autortiesību objekts, tāpēc to nedrīkst izmantot komerciāliem nolūkiem bez saskaņošanas ar īpašniekiem.
>> Uz sākumu

SKOLĒNU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA
Seminārs ekonomikas skolotājiem
Latvijas Universitātē 20.janvārī notiks sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru organizētais seminārs
ekonomikas skolotājiem "Ekonomikas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas
kontekstā".
Semināru vadīs LU EVF Tirgzinību katedras lektore M.oec. Jeļena Šalkovska, LU EVF Finanšu katedras
docente Dr.oec. Irina Solovjova un LU EVF Finanšu katedras lektore M.oec. Līga Leitāne. Seminārā tiks
stāstīts par skolēnu zinātniski pētniecisko darbu tematiku, pētniecības metodēm, zinātniski pētniecisko
darbu trūkumiem, kā arī mārketinga aktualitātēm, finanšu aktualitātēm un Latvijas Republikas Nodokļu
sistēmas aktualitātēm skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas kontekstā.
Kursi "Skolēnu spēju attīstība patstāvīgai darbībai zinātniski pētniecisko darbu izstrādei fizikā"
No 2012.gada 26.janvāra līdz 28.janvārim un no 3.februāra līdz 4.februārim Latvijas Universitātē notiks 36
stundu kursi "Skolēnu spēju attīstība patstāvīgai darbībai zinātniski pētniecisko darbu izstrādei fizikā".
Dalībnieki var pieteikties līdz 2012.gada 20.janvārim (Mudīte Kalniņa, tālr.67350814, e-pasts
mudite.kalnina@visc.gov.lv).
>> Uz sākumu

SADARBĪBAS PARTNERU AKTUALITĀTES
Notiks skolēnu erudīcijas konkurss
AS "Latvenergo" jau janvāra beigās organizēs skolēnu erudīcijas konkursu "eXperiments", kurā tiks aicināti
piedalīties 8. un 9.klašu skolēni. Konkurss risināsies jau 17.gadu pēc kārtas, tā mērķis ir izglītot jauniešus
par drošu un efektīvu elektroenerģijas lietošanu sadzīvē un skolā, kā arī piesaistīt un radīt lielāku interesi par
eksaktajām zinātnēm.
Konkursa norise tiek plānota neklātienē, plašāka informācija būs pieejama interneta vietnē
www.experiments.lv.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Citas VISC aktualitātes lasiet VISC interneta vietnē: http://visc.gov.lv.
Vācu valodas 10.–12.klases 42.valsts olimpiādes dalībnieku saraksts

Fizikas otrā posma olimpiādes norises instrukcija novadu atbildīgajiem un olimpiādes vadītājiem
Bioloģijas 34.valsts olimpiādes dalībniekiem
Noslēgusies skolēnu un studentu radošo darbu konkursa I kārta
Bioloģijas 34.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
Seminārs jauniešiem Latvijas Bankā
Sākusies pieteikšanās tautas deju pedagogu kursiem
Sākusies pieteikšanās deju meistarības praktiskajam semināram
Izdota skolēnu veidota spēle
Iespēja tikties ar grāmatas autoriem
>> Uz sākumu
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