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No 8.maija valsts pārbaudes darbu
norises laikā darbojas VISC
anonīmais tālrunis 67503755.

Ziņa. Viedoklis
VISC inovatīvās pieredzes skolas – atbalsts mūsdienīgā mācību satura ieviešanai visās
skolās
Pasākums
„Taureņu salidojums”
„Pulkā eimu, pulkā teku 2012”
„Toņi un pustoņi”
“Latvju bērni danci veda”

Visi tiek aicināti apmeklēt bērnu
tautas deju festivālu "Latvju bērni
danci veda” – 26.maijā Ventspilī un
2.jūnijā Gulbenē.
No 14.maija līdz 10.jūnijam Rīgā,
Kongresu namā skatāma IV Latvijas
bērnu un jauniešu mākslas un
mūzikas festivāla "Toņi un
pustoņi" darbu izstāde.

Darbam noderīgi. Pieredze
Pedagogu metodisko izstrādņu skate
VISC aktualitātes
VISC pasākumi, sagatavotie materiāli, projektu darba aktualitātes un citi jaunumi
Sadarbības partneru aktualitātes
VISC sadarbības partneru pasākumi, sagatavotie materiāli un citi jaunumi

25. un 26.maijā Jelgavā notiek VII
Latvijas izglītības iestāžu pūtēju
orķestru festivāls „Taureņu
salidojums”.
26. un 27.maijā aicinām visus uz
folkloras svētkiem „Pulkā eimu,
pulkā teku 2012”.

Ziņa. Viedoklis
VISC inovatīvās pieredzes skolas – atbalsts mūsdienīgā mācību satura ieviešanai visās skolās
Lai radītu pamatu ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveidei uzsākto reformu dabaszinātnēs
un matemātikā ieviešanai katrā skolā katrā klasē, Valsts izglītības satura centrs
izveidojis „Inovatīvās pieredzes skolu tīklu” uz ESF projekta „Dabaszinātnes un
matemātika” pilotskolu bāzes. Šo skolu tīkls ir izveidots ar mērķi, lai nodrošinātu
inovatīvo skolu pedagogu pieredzes apmaiņu ar citu skolu skolotājiem (par mūsdienīgu
stundu plānošanu un īstenošanu, atbalsta materiālu un tehnoloģiju izmantošanu u.c.),
kā arī, lai veiktu dažādas aktivitātes skolēnu intereses veicināšanai par eksaktajām
zinātnēm, iesaistot uzņēmējus, zinātniekus u.c. sabiedrības pārstāvjus.
Inovatīvo skolu pedagogi aktīvi sadarbojas ne tikai savā starpā skolā, bet arī ar citu skolu pedagogiem gan savā novadā vai pilsētā,
gan visā Latvijā. Galvenās inovācijas, kurām skolas pievērš uzmanību un cenšas tās ieviest visās skolās, ir tehnoloģiju lietojums
mācību procesa laikā, mūsdienīgs mācību process (moderna mācību stunda) un jauno zināšanu un prasmju apguve ārpus mācību
stundas un klases. Šādu jaunu ideju ieviešana prasa arī katram pedagogam mainīt savu pieeju, tāpēc inovatīvo skolu pedagogi dalās
ar pieredzi, stāsta par to, kā izmaiņas ieviest skolās veiksmīgāk, tādējādi rosinot un iedrošinot arī citu skolu pedagogus izmēģināt
jaunas mācību metodes un tehnoloģijas.
„Tā ir skolēnu centrēta pieeja. Pedagogiem uzsveram to, ka jebkuram ir jāatceras savā darbā tas, ka nemācām jau zinātni vai
konkrētu mācību priekšmetu, bet gan skolēnu”, atzīst VISC mācību satura eksperte, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un
matemātikas izglītības centra vadītāja Dace Namsone.
Plašāk par skolu darbu un izmaiņām dabaszinātņu un matemātikas izglītība: www.dzm.lu.lv.

Inovatīvās pieredzes skolu tīklu veido 22 skolas:
A.Upīša Skrīveru vidusskola;
Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola;
Brocēnu vidusskola;
Cēsu 2. pamatskola;
Daugavpils pilsētas centra ģimnāzija;
Daugavpils 3. vidusskola;
Druvas vidusskola;
Jelgavas Valsts ģimnāzija;
Kalsnavas pamatskola;
Krustpils pamatskola;
Liepājas Valsts 1.ģimnāzija;
Lizuma vidusskola;
Ogres Valsts ģimnāzija;
Rīgas Valsts 3.ģimnāzija;
Rīgas Valsts 3.ģimnāzija;
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija;
Smiltenes ģimnāzija;
Tukuma 2.pamatskola;
Valmieras Valsts ģimnāzija;
Vecumnieku vidusskola;
Ventspils 1.ģimnāzija;
Ventspils 2.pamatskola;
Viļānu vidusskola.
Kristīne Ilgaža,
VISC sabiedrisko attiecību speciāliste

Pasākums
„Taureņu salidojums”
25. un 26.maijā Jelgavā notiks VII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivāls, šoreiz ar nosaukumu „Taureņu salidojums”.
Festivālu rīko Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Jelgavas pilsētas domi.
Piektdien, 25.maijā, plkst.10.00 Jelgavas 4.vidusskolā varēs klausīties un vērot orķestru sacensību finālkonkursā, bet plkst.19.00
Hercoga Jēkaba laukumā – labāko orķestru defile programmas. Šīs pašas dienas vakarā plkst.21.00 Zemgales Olimpiskajā centrā
notiks festivāla atklāšana, kurā visi „taureņi, saksafoneņi, flauteņi un citi mūzikas vibrācijās lidojoši kukaiņi” svinēs savu „salidošanu”
kopmuzicēšanas priekā.
Sestdien, 26.maijā, plkst.15.00 aptuveni 1200 dalībnieku no 37 visas Latvijas dažādu skolu pūtēju orķestriem saspēlēsies Kurzemes,
Zemgales, Vidzemes, Latgales, Rīgas, Pierīgas un visas Latvijas koporķestros.

„Pulkā eimu, pulkā teku 2012”
Jau 28. reizi uz bērnu un jauniešu folkloras svētkiem „Pulkā eimu, pulkā teku 2012” no
visiem Latvijas reģioniem pulcēsies ap 1000 dalībnieku. Pasākums šogad notiek 26.–
27.maijā Jelgavā un Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā „Pikšas”.
26.maijā plkst.12.00 notiks svētku atklāšana Jelgavas pils pagalmā, plkst.14.00 – 16.30
koncerti Jelgavas pilsētā Driksas ielā un pie bērnu jauniešu centra „Junda” Pasta ielā
32, bet plkst.17.30 – folkloras konkursu uzvarētāju koncerts Ģederta Eliasa Jelgavas
vēstures un mākslas muzejā, plkst.19.30 notiks koncerts Līvbērzes kultūras namā.
27.maijā plkst.10.00 gaidāma interesanta un aizraujoša Rotaļu programma, plkst.11.00 – 13.00 notiks radošās darbnīcas, bet
plkst.14.00 būs novadu koncerts. Svētku noslēgums būs Bērzes pagasta „Pikšās” plkst.15.45.

„Toņi un pustoņi”

Jau ceturto reizi VISC aicina mākslas interešu izglītības pulciņu audzēkņus un pedagogus no visas Latvijas uz kopīgiem svētkiem –
IV Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālu „Toņi un pustoņi”. Festivāls iecerēts kā atraktīva dažādu mākslas un
mūzikas pulciņu audzēkņu un pedagogu radošā saspēle. Festivālam veltītā bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas
izstāde „Toņi un pustoņi” notiks no 2012.gada 14.maija līdz 10.jūnijam Rīgas Kongresu namā Rīgā, savukārt citas mākslas un
mūzikas aktivitātes – no 2012.gada 7.jūnija līdz 10.jūnijam Mazsalacā.

„Latvju bērni danci veda”
Jau daudzus gadus jūnijā, sagaidot Vispasaules bērnu aizsardzības dienu, republikas dejojošie bērni pulcējas festivālam „Latvju bērni
danci veda”. 2012.gada festivāls noritēs divās pilsētas: 26.maijā Ventspilī, tajā dalību pieteikuši 3670 dejotāji no 31 Latvijas novada
un 5 pilsētām; 2.jūnijā Gulbenē, kur kopā sadejos 3261 dejotājs no 22 novadiem un 2 pilsētām. “Latvju bērni danci veda” tiek
organizēts sadarbībā ar attiecīgās pilsētas vai novada pašvaldību un tai pakļautajām institūcijām.
Festivāls norit divos līmeņos – ielu koncerti, uz kuriem var pieteikties ikviens kolektīvs, un noslēguma koncerts, kurā pilsētas/novadi
demonstrē apvienotas programmas, apvienojot vairākus kolektīvus, parādot savu radošo māku uzvedumu veidošanā. Neatņemama
festivāla norise ir dalībnieku gājiens, kurā visā krāšņumā atmirdz festivāla daudzkrāsainība tērpos un bērnu smaidos.
Plašāk par festivāliem var lasīt : www.visc.gov.lv.

Darbam noderīgi. Pieredze
Pedagogu metodisko izstrādņu skate
Pedagogu metodisko izstrādņu skate 2011./2012.mācību gadā tika organizēta divās kārtās. Pirmā kārta notika novados/republikas
nozīmes pilsētās un noslēdzās 23.martā. Darbus vērtēja pašvaldībā izveidota vērtēšanas komisija un labākos darbus izvirzīja uz otro
kārtu. Profesionālās izglītības iestādes pirmo kārtu organizēja iestādes līmenī.
Otrā kārta notika Valsts izglītības satura centrā no 2012.gada aprīlī. Tajā piedalījās 39 Latvijas novadi un pilsētas un 3 profesionālās
izglītības iestādes, kopumā iesniedzot izvērtēšanai 127 darbus. No tiem 94 metodiskās izstrādnes audzināšanas darbībā, 33
metodiskās izstrādnes interešu izglītībā, 12 darbus no kopējā metodisko izstrādņu skaita iesniedza profesionālās izglītības iestādes,
bet 5 darbus – speciālās izglītības iestādes.
Īpašu paldies par izrādīto atsaucību un sarūpētajām balvām konkursa laureātiem VISC izsaka konkursa atbalstītājiem – izdevniecībai
“Zvaigzne ABC”, Latvijas Nacionālajai operai, Latvijas Nacionālajam teātrim, Dailes teātrim, Valmieras Drāmas teātrim, Liepājas
teātrim, RIMI “Olimpia”.
Plašāk par metodisko izstrādņu skati: http://visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/2012_metodisko_izstr_skate_rezultati.pdf.
Materiāli metodiskajam atbalstam ir lasāmi šeit: http://visc.gov.lv/audzinasana/metmat.shtml.

VISC aktualitātes
Aicinām skolotāju izglītotājus pieteikties dalībai Pestalozzi programmas modulī
Izskanējis koru salidojums "Mēs lidosim!"
Noslēdzies konkurss "Trešās Atmodas pieredze manā novadā (1986 – 1991) - Latvijas paaudžu mantojums"
Konference "Riti raiti valodiņa" Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā

Sadarbības partneru aktualitātes
Konkurss „Mūsu mazais pārgājiens”
Zemkopības ministrija turpina iesākto tradīciju, izsludinot konkursu „Mūsu mazais pārgājiens”, kuru šogad organizē sadarbībā ar
biedrību „Zaļās mājas”. Konkursa mērķis - vairot bērnu un jauniešu zināšanas un izpratni par koka daudzveidīgajiem izmantošanas
veidiem un iespējām Latvijā. Konkursa moto: „Iepazīsties-Koks!”. Konkursa darbi tiek gaidīti līdz š.g. 5.oktobrim.
Lasīt vairāk par konkursu un tā noteikumiem var šeit: http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=2126&id=14004.
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