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IEVĒRO!

E-IZDEVUMA SATURS

Valsts izglītības satura centrs
sveic visus skolotājus svētkos!
Novēlam daudz jaunu
profesionālu ideju un prieku par
paveikto darbu!

Ziņa. Viedoklis
Šajā mācību gadā plānoti dažādi pasākumi interešu izglītībā un audzināšanas darbā

VISC ir apkopojis informāciju par
digitālajiem līdzekļiem, kurus
pedagogi var izmantot savā darbā,
sarakstu var lasīt www.visc.gov.lv
izvēlnē „Mācību literatūra”

Pasākums
Val-Net projekts organizē seminārus Latvijas reģionos
Darbam noderīgi. Pieredze
Atbalsts iekļaujošās izglītības jomā
VISC aktualitātes
VISC pasākumi, sagatavotie materiāli, projektu darba aktualitātes un citi jaunumi
Sadarbības partneru aktualitātes
VISC sadarbības partneru pasākumi, sagatavotie materiāli un citi jaunumi

Ziņa. Viedoklis
Šajā mācību gadā plānoti dažādi pasākumi interešu izglītībā un audzināšanas darbā

2012./2013.mācību gads ir gads, kurš paies Latvijas Republikas
95.gadadienas svētku zīmē. VISC, organizējot daudzveidīgos
pasākumus, plāno aktualizēt šo svētku nozīmi jebkura bērna un
jaunieša dzīvē.
2012./2013.mācību gadā plānoti daudzveidīgi pasākumi ar mērķi radīt
iespējas skolēnu pilsoniskās apziņas, valstiskās identitātes un
patriotisma stiprināšanai, rosinot bērnus un jauniešus aktīvai un
radošai darbībai savas skolas, novada/pilsētas sabiedriskajā un
kultūras dzīvē, apkārtējās vides izzināšanā un sakopšanā un
nodrošinot skolēniem praktiskas iespējas iesaistīties tautas tradīciju un
kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā, iesaistoties
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju procesā un piedaloties valsts un pašvaldības organizētajos pasākumos un citās aktivitātēs.

Mūzika
- Seminārs zēnu koru diriģentiem un IX Latvijas zēnu koru salidojuma modelēšanas koncerts 2012.gada 22.novembrī plkst.13.00 LU
Lielajā aulā;
- IX Latvijas zēnu koru salidojuma konkursi 2013.gada aprīlī – maijā un salidojums Cēsīs 2013.gada 24.-25.maijā;
- Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru konkurss 2013.gada aprīlī un laureātu koncerts „Dziesmai būt!” 2013.gada 10.maijā LU

Lielajā aulā;
- Vokālās mūzikas konkurss „Balsis” 2013.gada martā- aprīlī;
- Izglītības iestāžu pūtēju orķestru skates martā un finālkonkurss - defile programma 2013.gada 4.maijā Rīgā;
- Izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu un instrumentālo kolektīvu festivāls – konkurss 2013.gada 16.-17.februārī Rīgā;
- I Latvijas izglītības iestāžu simfonisko un kamerorķestru festivāls 2013.gada 20.aprīlī Jelgavas 4.vidusskolā.

Deja
- Tautas deju festivāls „Latvju bērni danci veda” Krāslavā 25.maijā un Liepājā 1.jūnijā;
- Jaunrades deju konkurss „Mēs un deja” 15.februārī VEF Kultūras pilī;
- Mūsdienu deju kolektīvu radošais konkurss februāris- marts;
- Vidusskolu un jauniešu tautas deju kolektīvu deju meistarības praktiskais seminārs 2012.gada 24.novembris, 15.decembris,
2013.gada 19.janvāris, 16.februāris.

Māksla
- 41.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „Lidice 2013” februāris- marts;
- Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss „Kur saulīte rotājās” aprīlis-maijs.

Folklora
- Stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa 2012” noslēguma pasākums 2012.gada 1.decembrī;
- Bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālie pasākumi un nacionālais sarīkojums „Pulkā eimu, pulkā teku” (tēma: „Tēvu tēvi laipas
met, bērnu bērni izlaipo”) 2013.gada 17.-18.maijā Alsungā;
- Tradicionālo deju konkurss „Vedam danci 2013” 20.aprīlī;
- Tradicionālās muzicēšanas konkurss „Klaberjakte 2013” 20.aprīlī;
- Tradicionālās dziedāšanas konkurss „Dziesmu dziedu, kāda bija 2013” 20.aprīlī;
- Anekdošu konkurss „Anekdošu virpulis 2013” 1.aprīlī.

Teātra māksla
- Skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss „Ievelc dziļā elpā savu Latviju!” marts-aprīlis;
- Radošais pasākums „Vārdi un darbi, kas vieno...” profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem 2013.gada 13.-14.jūnijā Balvos.

Vides izglītība
Projekts vides interešu izglītībā „Par zaļu pat vēl zaļāks” (Jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”, vides izziņas spēļu
konkurss „Iepazīsti vidi!”, vispārēja kustība savas skolas/mājas apkārtnes sakopšanā „Zaļākai Latvijai”, inovāciju konkurss „Mācies no
dabas!”) - 2012.gada septembris - 2013.gada septembris.

Tehniskā jaunrade
- Latvijas skolēnu sacensības trases automodelismā „Motormuzeja kausa izcīņa” iesācējiem 2013.gada 2.februārī Rīgā;
- Baltijas valstu interešu izglītības iestāžu komandu sacensības trases automodelismā 2013.gada 11.-12.maijā Bērzainē;
- Latvijas skolēnu sacensības lidmodelismā 2013.gada 11.maijā Valmierā;
- Latvijas skolēnu gaisa pūķu sacensības „Pūķu svētki” 2013.gada 11.maijā Valmierā;
- Latvijas kuģu modeļu sacensības 2013.gada 11.maijā Valmierā, Pārgaujas ģimnāzijā;
- Latvijas skolēnu sacensības raķešu- kosmiskajā modelismā 2013.gada 2.-4.jūlijā Liepājā.

Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība
- Latvijas 37.skolēnu zinātniskā konference 2013.gada 27.-28.aprīlī Rīgā;
- 46.Vasaras skola-seminārs „Alfa” valsts mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājiem un Latvijas skolēnu zinātniskās konferences
laureātiem no 2013.gada 30.jūnija līdz 20.jūlijam Zasā (Jēkabpils novads).

Skolēnu audzināšanas darbība
- Sociālais projekts sadarbībā ar Likteņdārzu „Dāvini savai Latvijai!” 2012.gada septembris-novembris;
- Reģionālie skolēnu pašpārvalžu forumi:

profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojums 2012.gada 18. un 19.oktobrī Ogres Valsts tehnikumā;
Zemgales skolēnu pašpārvalžu forums 2013.gada 4.janvārī Jelgavā;
Latgales skolēnu pašpārvalžu forums 2013.gada 21.martā Rēzeknē;
- Skolu muzeju un novadpētniecības konkurss „Kas interesants skolas muzejā?” līdz 2013.gada 8.novembrim;
- Programmas AWARD starptautiskā jauniešu nometne „Esi Latvijā!” 2013.gada 15.-20.jūlijā Salaspilī.
Astra Aukšmuksta, Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja

Val-Net projekts organizē seminārus Latvijas reģionos
2012. gada oktobrī un novembrī Daugavpilī, Cēsīs, Jelgavā, Ventspilī, turpinot konferencē aizsāktās diskusijas, Val-Net projekts
organizē seminārus Latvijas reģionos, uzrunājot katra reģiona formālās un neformālās izglītības speciālistus (augstskolu, vispārējās
un profesionālās izglītības pārstāvjus, mūžizglītības koordinatorus un aktīvistus), kā arī plānošanas reģionu un pašvaldību pārstāvjus.
Seminārus ievadīs Val-Net projekta vadītājas V. Žundas ziņojums „Neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšana: kas tas ir?”
Semināros piedalīties aicināti IZM, IKVD pārstāvji. Diskusijas, kā vislabāk nodrošināt informāciju katram indivīdam un kā sadarboties
dažādām institūcijām nacionālā līmenī, vadīs VISC speciālisti.
Vairāk informācijas par semināriem un citām aktivitātēm var lasīt Val-Net ziņu izdevuma pirmajā numurā:
http://www.lnb.lv/lv/visparigi/aktualitates/valnet-zinas-2012-1.pdf

Darbam noderīgi. Pieredze
Atbalsts iekļaujošās izglītības jomā
Eiropas Sociālā fonda projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" 5.aktivitātes „Iekļaujošas
izglītības atbalsta centru izveide un atbalsts darbības nodrošināšanai, atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju kapacitātes stiprināšana”
ietvaros aktīvi turpinās atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju darbinieku profesionālās kapacitātes stiprināšana.
Astoņi projekta ietvaros izveidotie iekļaujošas izglītības atbalsta centri turpina pilnveidot sadarbību ar ģimenes ārstiem un sociālās
palīdzības dienestiem, ārstnieciskajām iestādēm, kā arī nodrošina pedagogu un atbalsta personāla (valsts pārvaldes un pašvaldību
iestāžu speciālistu un darbinieku, piemēram, sociālie darbinieku, PMK speciālistu, bāriņtiesu pārstāvju, ģimenes ārstu u.c. personu,
t.sk. vecāku, kas darbojas izglītojamo ar funkcionālajiem traucējumiem atbalsta sistēmā) profesionālo pilnveidi. Ir uzsākts īstenot
lekciju cikls, kas turpināsies līdz nākamā gada februārim.
Pieteikties profesionālās pilnveides pasākumiem, kā arī lasīt plašāku informāciju par atbalstu speciālās izglītības jomā var šeit:
http://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/20120925_specizgl_projekts_seminari.pdf

VISC aktualitātes
Noticis seminārs vides interešu izglītības koordinatoriem
Kursi „Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu latviešu filoloģijā izstrādes pamatprincipi”
Reģionālo skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākums
Informātikas olimpiādē 2 bronzas medaļas
Projekta „QUICK IGA” reģionālā konference Latvijā
Seminārs „Skolēnu pētniecisko darbu izstrāde matemātikā”
Psihologu apmācības projekta ietvaros

T

Atbalsta sistēmā iesaistīto institūciju kapacitātes stiprināšana projekta ietvaros
Makulatūras vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai"

Sadarbības partneru aktualitātes
Makulatūras vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai"
„Zaļā josta” sadarbībā ar SIA „Papīrfabrika „Līgatne””, AS „Latvijas Valsts meži” un Valsts izglītības satura centru aicina Latvijas
pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādes iesaistīties makulatūras vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai!”, mācību gada
ietvaros vācot makulatūru un sacenšoties ar citām Latvijas izglītības iestādēm savāktajā makulatūras apjomā.
Plašāk par konkursu var lasīt šeit: http://visc.gov.lv/visc/dokumenti/partneru_dokumenti/20120925_zalajosta_konkurss.pdf

Konkurss pedagogiem par klases audzināšanas stundu draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšanai
klasē
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija organizē konkursam pedagogiem par klases audzināšanas stundu draudzīgas un
cieņpilnas vides veicināšanai klasē. Konkursa mērķis ir draudzīgas, cieņpilnas un savstarpēji atbalstošas vides attīstīšanas skolā,
pieredzes apmaiņas veicināšana starp mācību iestādēm, pedagogu aktīvāka iesaiste kustībā „Draudzīga skola”. Konkursam
paredzēto audzināšanas stundu plānus un aprakstus ar papildmateriāliem jānosūta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai.
darbu iesniegšanas termiņš no 2012. gada 19. septembra līdz 2012. gada 31. oktobrim.
Plašāk par konkursu var lasīt šeit: http://visc.gov.lv/visc/dokumenti/partneru_dokumenti/20120924_inspekcija_nolikums.pdf

Jūs saņemat šo e-izdevumu, jo esat VISC informatīvā e-izdevuma abonents.
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 vietnē www.visc.gov.lv.
Ieteikumus VISC informatīvā e-izdevuma pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz mailto: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:

