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IEVĒRO!

E-IZDEVUMA SATURS

Ir sagatavots 2012./2013.mācību
gada pārbaudes darbu norises
grafika projekts, kas stāsies spēkā
tad, kad tiks apstiprināts Ministru
Kabinetā.

Ziņa. Viedoklis
Izcilākos fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas skolotājus apbalvos ar „Ekselences
balvu”
Pasākums
5.–12.klašu skolēni aicināti piedalīties pētniecisko darbu konkursā „Vēsture ap mums”

Stājušies spēkā jauni noteikumi, kas
nosaka atbalstu bērniem ar
speciālām vajadzībām.
VISC ir publiskojis valsts mācību
priekšmetu olimpiāžu norises
kārtības.

Darbam noderīgi. Pieredze
Materiāli pedagogiem un bērnu vecākiem
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
Izcilākos fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas skolotājus apbalvos ar „Ekselences balvu”
Valsts izglītības satura centrs aicina izvirzīt „Ekselences balvai” fizikas,
ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas skolotājus, kas izcili īsteno inovatīvu
mācību procesu dabaszinātnēs un matemātikā!
„Ekselences balva” izveidota, lai godinātu izcilus matemātikas, fizikas,
ķīmijas un bioloģijas skolotājus. Balvu ir izveidojis Valsts Izglītības
satura centrs, Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas
izglītības centrs, uzņēmumu asociācijas un uzņēmēji sadarbībā ar
Latvijas Universitātes Fondu.
Pretendentus balvai var izvirzīt skolu vadība, pašvaldības, augstskolas,
uzņēmumi, asociācijas un citas juridiskas institūcijas..
Pretendentu atlase notiks divās kārtās. Neklātienes kārtā tiks vērtēti iesūtītie pieteikumi atbilstoši kritērijiem. Labākie 5 - 7 skolotāji
katrā mācību priekšmetā tiks uzaicināti tikties klātienē. Tiekoties klātienē, balvas pretendenti tiks aicināti analizēt mācību situācijas,
risināt metodiskus uzdevumus, modelēt un vadīt nodarbības skolēniem. Konkursa komisiju sastāda eksperti, uzņēmēju pārstāvji,
iepriekšējā gada Ekselences balvas laureāti.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2012.gada 7.novembris (pasta zīmogs vai elektroniskā paraksta datums). Klātienes kārta tiek
plānota 29.novembrī. Pieteikumus lūdzam adresēt: Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs Rīgā, LV

1002, Zeļļu ielā 8. Papildus informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu dzmic@lu.lv vai zvanot pa tālruni 67033741 vai 67033740.
Plašāk par „Ekselences balvu” var lasīt šeit: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/2013_ekselences_balva.pdf
Foto: Ekselences balvas pasniegšana 2011.gadā

5.–12.klašu skolēni aicināti piedalīties pētniecisko darbu konkursā „Vēsture ap mums”

2012./2013.mācību gadā Vēstures skolotāju biedrība sadarbībā ar
EUSTORY – vēstures tīklu Eiropas jauniešiem rīko konkursu „Vēsture
ap mums”, kurā aicināti piedalīties 5.-12.klašu skolēni.
Konkursu atbalsta Valsts izglītības satura centrs, Rīgas Latviešu
biedrības un nacionālās kultūras attīstības fonds, Latvijas Izglītības
fonds, kā arī Latvijas okupācijas muzejs un Latvijas Nacionālais
vēstures muzejs.
Šajā mācību gadā konkursa tēma ir „Mācīšanās, izglītība un skolas
Latvijā”. Konkursa dalībnieku uzdevums ir izvēlēties un izpētīt vienu ar
izglītības attīstību saistītu jautājumu. Tas var būt saistīts ar kādas
atsevišķas skolas vēsturi, ilggadīgu skolotāju pieredzi, dažādu gadu
mācību grāmatu analīzi, skolas ēkas attīstību, izglītības politiku, u. c. Atbilde uz izvēlēto jautājumu konkursa dalībniekiem jāmeklē
vēstures avotos.
Darbi līdz 2013.gada 15.aprīlim jāreģistrē VSB mājas lapā, bet finālistu darbu aizstāvēšana notiks 11.maijā.
Informācija par konkursu ir pieejama Vēstures skolotāju biedrības mājaslapā www.vsb.lv.
Foto: Vēstures skolotāju biedrība. Konkursa uzvarētāju apbalvošanas pasākums 2011. gadā

Darbam noderīgi. Pieredze
Materiāli pedagogiem un bērnu vecākiem
VISC funkcijās ietilpst mācību satura izstrāde, interešu izglītība un audzināšana, kā arī metodiskais atbalsts, kas līdz šim pamatā ir
bijis orientētas uz pedagoģisko procesu. Veicot pilotprojekta „Integrētās mācību programmas sešgadīgajiem aprobācija” ietvaros
pedagogu aptauju un sarunās ar bērnu vecākiem, no abām pusēm izskanēja vajadzība pēc dažāda veida informācijas un atbalsta
materiāliem, tostarp vecāku un pedagogu sadarbības veicināšanai.
VISC, sazinoties ar dažādām izglītības iestādēm, ir konstatējis, ka ne visi pedagogi ir informēti par to, ka materiāli ir pieejami arī
elektroniskā formātā. Materiāli ir daudzveidīgi, viens ir paredzēts tieši bērnu vecākiem, bet pārējie ieinteresētam vecākam noteikti var
būt noderīgi.
Te redzamas visas pēdējā laika VISC publikācijas, kas ir elektroniski izdevumi (četri no tiem ir arī iespiestā veidā un nogādāti
izglītības iestādēs): http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/metmat.shtml. Visvienkāršāk tos meklēt sadaļā Metodiskie

materiāli – Pirmskola: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/metmat.shtml.
Brošūra un videomateriāls vecākiem par gatavību skolai „Bērns sešu gadu vecumā – no rotaļām līdz mācībām”:
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/berns_6gad_vecuma_infmat.pdf.Šīs brošūras nelielā skaitā ir katrā
pirmsskolas izglītības iestādē, bet informācija ir lasāma un skatāma arī elektroniski.
Atbalsta materiāls, darba lapas un gala, vides un datorspēle bērnu vecākiem un skolotājiem „Vesels un drošs”
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross.pdf. Šī materiāla viens eksemplārs atrodas
pirmsskolās un sākumskolās. Spēle tiešsaistē:

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross/index.html
Par bērnu sasniegumu vērtēšanu pirmsskolā:
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/verteshana_pirmsskola.pdf
Valodas (runas un rakstu) attīstības veicināšana bērniem vecumā no 5 līdz 8 gadiem:

http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/valattveic_5_8.pdf

VISC aktualitātes
Seminārs franču valodas skolotājiem
Tiek noteikts atbalsts bērniem ar speciālajām vajadzībām
Inovatīvās pieredzes skolas - skolu tīkls pārmaiņām dabaszinātņu izglītībā
Sievietes un seniori stiprina inovācijas un veicina ekonomikas izaugsmi
Nodarbības Mazajā filosofijas fakultātē šajā semestrī
Seminārs ekonomikas skolotājiem
Vēstures olimpiādes pirmās kārtas tēma
Notiks konference fizikas skolotājiem
Izdoti nošu krājumi zēnu koru diriģentiem un dziedātājiem
Mūsdienu dejas pedagogu profesionālās pilnveides kursi
Sagatavots valsts pārbaudes darbu norises laiku grafika projekts
Val-Net projekta reģionālie semināri Cēsīs un Daugavpilī
Jaunās skolēnu konkursa sezonas atklāšana 8.oktobrī
Pirmais valsts pārbaudes darbs varētu notikt martā
Noticis seminārs vides interešu izglītības koordinatoriem
Kursi „Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu latviešu filoloģijā izstrādes pamatprincipi”

Sadarbības partneru aktualitātes
Virtuālais konkurss skolēniem dabaszinātnēs un matemātikā
Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs (DZM IC) aicina zinātkārus, uzņēmīgus un radošus 7. – 9.klases
skolēnus uz virtuālu konkursu dabaszinātnēs un matemātikā. Konkurss sāksies šī gada 8.oktobrī un turpināsies līdz pat 2013.gada
aprīlim interneta vietnē www.dzm.lu.lv.
Konkurss šogad norit jau ceturto reizi. Katru gadu tajā iesaistījušies ap 1000 skolēnu no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām.
Šogad konkurss organizēts akcijas „Nāc un dari kopā ar mums!” ietvaros. Akciju skolēniem, dabaszinātņu un matemātikas
skolotājiem un skolām izstrādājis DZM IC sadarbībā ar Latvijas Universitātes Fondu, uzņēmējiem un uzņēmumu asociācijām, lai
veicinātu interesi par dabaszinātnēm, popularizētu veiksmīgāko pieredzi un sekmētu izcilību Latvijas skolās.
Plašāku informāciju par konkursu var lasīt: http://www.dzm.lu.lv/aktualitates/09-

T

2012/jaunas_skolenu_konkursa_sezonas_atklasana_8.oktobri

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:

