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Ziņa. Viedoklis
„Ekselences balvas” pretendenti – skolotāji sacenšas klātienē

Sākusies dalībnieku pieteikšanās
Zemgales novada Skolēnu
pašpārvalžu forumam, kas notiks
2013.gada 4.janvārī.

Pasākums
Tiks apbalvoti AWARD jaunieši
Darbam noderīgi. Pieredze
Tiek sagatavoti metodiskie materiāli par valsts pārbaudes darbu vērtēšanu
VISC aktualitātes
VISC pasākumi, sagatavotie materiāli, projektu darba aktualitātes un citi jaunumi

VISC www.visc.gov.lv ir publicējis
9.klašu olimpiādes pirmās kārtas
uzdevumus. Darbi jāiesūta līdz
2012.gada 3.decembrim!

Sadarbības partneru aktualitātes
VISC sadarbības partneru pasākumi, sagatavotie materiāli un citi jaunumi

Ziņa. Viedoklis
„Ekselences balvas” pretendenti – skolotāji sacenšas klātienē
Ceturtdien, 29.novembrī, Āgenskalna Valsts ģimnāzijā notika „Ekselences balvas” fināls, kurā tikās izcili bioloģijas, fizikas, ķīmijas un
matemātikas skolotāji, lai klātienē apliecinātu savu profesionalitāti un radošumu praktiskā darbībā.
Balvas klātienes kārtā skolotāji vadīja Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēniem 20 minūtes garas mācību stundas, vēroja un analizēja
savu kolēģu mācību stundas, kā arī veica radošu uzdevumu, modelējot vienu nodarbību „nākotnes skolā”.
„Ekselences balvas” saņēmējus apbalvos 2013.gada 4.janvārī Latvijas
Universitātē pasākuma „Nāc un dari kopā ar mums!” laikā.
VISC vadītājs Guntis Vasiļevskis apsveikumā skolotājiem uzsvēra:
„Šodien klātienes kārtā ir tikušies labākie no vislabākajiem
matemātikas un dabaszinātņu skolotājiem, kuri nebaidās savu pieredzi
parādīt arī citiem. Talantīgajiem skolotājiem ir jāatver savas klases
durvis kolēģiem no citām skolām un jāaicina visus strādāt radoši un
mūsdienīgi. Šo balvu var salīdzināt ar sporta sacensībām, kur reizēm
tikai viens centimetrs var šķirt sportistu no medaļas saņemšanas. Tiem
skolotājiem, kuri šogad balvu nesaņems, noteikti ir jāpiedalās
pasākumā arī nākamajā gadā, jo visi ir pelnījuši saņemt šo augsto
atzinību!”

Šogad par „Ekselences balvu” klātienes kārtā sacentās 19 skolotāji no dažādām Latvijas skolām:


Inguna Kondratjeva, Smiltenes ģimnāzijas pedagoģe,




Līga Abricka, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas pedagoģe,
Gunta Lāce, Valmieras Valsts ģimnāzijas pedagoģe,




Maldra Strupka, Tilžas vidusskolas pedagoģe,
Inese Bundere, Maltas 1.vidusskolas pedagoģe,




Diāna Sviklāne, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas pedagoģe,
Sanita Baumane, Tukuma 2.pamatskolas pedagoģe,




Daiga Brante, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas pedagoģe,
Līga Sausiņa, Siguldas Valsts ģimnāzijas pedagoģe,




Anda Kuzma, Vecumnieku vidusskolas pedagoģe,
Dace Samete, Ventspils 2.pamatskolas pedagoģe,




Aija Vanaga, Bauskas valsts ģimnāzijas pedagoģe,
Ilze Cīrule, Vecumnieku vidusskolas pedagoģe,




Imants Tučs, Maltas 1.vidusskolas pedagogs,
Olga Ķēniņa, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas pedagoģe,




Ilze Grinfogele, Ventspils 2.pamatskolas pedagoģe,
Marija Kozlovska, Daugavpils Centra vidusskolas pedagoģe,




Ivars Ansons, Naukšēnu novada vidusskolas pedagogs,
Ingrīda Brizga, Cēsu 2.pamatskolas pedagoģe.

Līdz šī gada 7. novembrim ikvienai skolai, pašvaldībai un jebkurai citai juridiskai iestādei bija iespēja izvirzīt sava novada
profesionālākos un radošākos dabaszinātņu un matemātikas skolotājus „Ekselences balvai”. Izvirzītajiem pretendentiem klātienes
kārta ir iespēja parādīt savu profesionalitāti praktiskā darbībā, vadot mācību stundu, reflektējot par mācību procesu un veicot radošus
uzdevumus. Katra priekšmeta izcilākais skolotājs saņems Latvijas Universitātes, Valsts Izglītības satura centra un uzņēmēju kopīgi
veidoto „Ekselences balvu”.
„Ekselences balvu” ar Normunda Berga, AS „SAF Tehnika” valdes
priekšsēdētāja, LetERA valdes locekļa, iniciatīvu 2011.gadā izveidoja
Valsts izglītības satura centrs, lai sekmētu izcilību Latvijas skolās un
godinātu visprofesionālāk strādājošos dabaszinātņu un matemātikas
skolotājus. Uzņēmēju asociācijas LetERA un LAKIFA, kā arī
uzņēmumi: AS „SAF Tehnika”, SIA „Metrum”, AS „Rīgas piena
kombināts”, apbalvojot labākos skolotājus, apliecina, ka laikam
atbilstoša eksaktā izglītība ir visas sabiedrības vajadzība.
Balvas pretendenti ir skolotāji, kas māca saviem skolēniem būt
uzņēmīgiem un radošiem, rosina darboties kā pētniekiem, izmantot
informāciju tehnoloģiju priekšrocības un vada stundas arī ārpus klases.
Foto: LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs.

Tiks apbalvoti AWARD jaunieši
2012.gada 7.decembrī Rīgas Tehniskajā universitātē notiks starptautiskās pašizaugsmes programmas jauniešiem AWARD Latvijā
Apbalvošanas pasākums.
Katru gadu Valsts izglītības satura centrs organizē programmas AWARD Apbalvošanas pasākumu, kurā tiek pasniegtas
starptautiskās AWARD bronzas, sudraba un zelta nozīmītes, un sertifikāti jauniešiem, kas ir sasnieguši savus izvirzītos mērķus un
izpildījuši individuālās AWARD programmas pēc noteiktajiem kritērijiem.
Apbalvošanas pasākums notiek svinīgā gaisotnē un tajā piedalās programmas AWARD vadītāji, koordinatori, Izglītības un zinātnes
ministrijas pārstāvji, pašvaldību pārstāvji, atbalstītāji, sadarbības partneri un draugi.
Tā kā šī programma ir starptautiska, pasākumā tiek aicināti piedalīties programmas AWARD kolēģi no ārvalstīm, piemēram, Somijas,
Lietuvas, Igaunijas u.c.

Darbam noderīgi. Pieredze
Tiek sagatavoti metodiskie materiāli par valsts pārbaudes darbu vērtēšanu
Valsts izglītības satura centrs, lai sniegtu atbalstu pedagogiem, ir uzsācis sagatavot daudzveidīgus materiālus par valsts pārbaudes
darbu vērtēšanu. Metodiskie materiāli ir lasāmi www.visc.gov.lv.
Metodiskie materiāli paredzēti plašam interesentu lokam – centralizētā eksāmena darbu vērtētājiem, mācību priekšmeta skolotājiem
un skolēniem.
VISC sadarbībā ar pedagogiem ir izveidojuši metodiskos ieteikumus dabaszinātņu mācību priekšmetu centralizētā eksāmena 4.daļas
vērtēšanā. Materiāla sagatavošanā izmantoti iepriekšējo mācību gadu skolēnu centralizēto eksāmenu darbi. Autori piedāvā oriģinālus
laboratorijas darbu uzdevumus skolēniem un metodiskos ieteikumus skolotājam darbu sagatavošanai.
Materiāls ir sagatavots arī centralizētā eksāmena angļu valodā rakstīšanas daļas vērtēšanai.

VISC aktualitātes
Latvijas un pasaules vēstures MA vadītāju un izglītības koordinatoru semināra materiāli
Ekonomikas skolotāju un MA vadītāju semināra materiāli
Vēstures 9.klašu olimpiādes uzdevumi
Projekta "G&G Update" treneru mācību seminārs
Sākusies dalībnieku pieteikšanās Zemgales novada Skolēnu pašpārvalžu forumam
Noticis seminārs zēnu koru diriģentiem
Talantīgākie Latvijas jaunieši izcili startējuši starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs
Mācību priekšmeta ”Latgaliešu rakstu valoda” standarts
FKTK un VISC paraksta vienošanos finanšu izglītības jautājumu risināšanā
2.atklātās filozofijas olimpiādes nolikums

Sadarbības partneru aktualitātes
Akcija skolotājiem ”Nāc un dari kopā ar mums!„
Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs bioloģijas, ģeogrāfijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas
skolotājus aicina iesaistīties akcijā „Nāc un dari kopā ar mums!”. Akcijas pirmais pasākums notiks 2013.gada 4.janvārī plkst. 10.30 –
15.30 Latvijas Universitātes Lielajā aulā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā.
Pasākumā vienkopus pulcēsies bioloģijas, ģeogrāfijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas skolotāji un 7. – 9. klašu skolēni no visas
Latvijas. Skolotāji apmainīsies praktiskām radošām metodiskām idejām, kā dabaszinātņu priekšmetus 7. – 9. klasē mācīt skolēnam
ne tikai labi izprotamā, bet arī saistošā veidā. Skolēni vadīs iepriekš mājās izveidotās darbstacijas citu skolu skolēniem, kā interesanti
mācīties dabaszinātnes un matemātiku. Visiem kopā būs iespēja iesaistīties aizraujošā konkursā.
Pasākumā piedalīties aicināts ikviens dabaszinātņu un matemātikas skolotājs, kurš savās stundās:
- māca skolēniem būt uzņēmīgiem un radošiem, izmantojot netradicionālas metodes (mācību spēles, simulācijas u.c.)

T

- rosina darboties kā pētniekiem,
- izmanto informāciju tehnoloģiju priekšrocības,
- vada stundas arī ārpus klases – dabā, uzņēmumā, Zinātnes centrā vai citur.
Skolotājs var piedalīties individuāli ar savas metodiskās idejas izklāstu vai arī veidot skolas komandu kopā ar citu savas skolas
skolotāju un trīs skolēniem (7. – 9. klase). Komanda kopīgi izstrādā darbstaciju, ko skolēni pasākuma laikā vada citiem skolēniem, kā
arī piedalās konkursā. Viena skola var izveidot vienu komandu. Pasākumā var piedalīties tikai tie skolotāji un skolēni, kuri paši dalās
ar savu pieredzi - ikviens, kas dalās savā pieredzē ar metodisko ideju vai organizē darbstaciju, var iegūt arī daudz jaunu citu skolu
skolotāju un skolēnu prezentētu ideju.
Lai iesaistītos, Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs piedāvā izvēles iespējas:
1.Individuālu skolotāju metodisko ideju apmaiņa:
Pasākuma laikā notiks ideju apmaiņas izstāde, kurā skolotāji prezentēs savu inovatīvo metodisko ideju - plakātā, video, foto,
nodarbības plānā vai citās formās. Lai pieteiktos, jāiesūta savas idejas apraksts, ar kuru pasākumā piedalīsieties ideju apmaiņā.
2. Skolu komandu darbstacija un konkurss:
Pasākuma laikā skolas komandas skolēni citu skolu skolēniem vadīs darbstaciju "Interesanti par dabaszinātnēm un matemātiku".
Darbstacijas mērķis ir prezentēt kādu no atraktīvākajām metodēm, kā skolā saistošā veidā mācās dabaszinātnes un matemātiku, lai
savstarpēji popularizētu labo pieredzi. Kopējais darbības laiks katrai no komandām – 30 minūtes, kurās skolēni aicināti izstrādāto
darbstaciju atkārtot vismaz 3 reizes. Darbstaciju mājās iepriekš kopīgi izstrādā visa skolas komanda (trīs 7. – 9. klases skolēni un 2
skolotāji).
Lai piedalītos ar savu darbstaciju, jāiesūta 7. – 9. klašu skolēnu izstrādātu elektronisku plakātu par tēmu „Mūsu skolā mācīties
dabaszinātnes un matemātiku ir interesanti!”. Skolas komandas papildus iespēja ir piedalīties aizraujošā konkursā, kurā visa
komanda kopīgi risinās dažādus radošus uzdevumus.
Pieteikums un skolēnu izstrādātais plakāts jāiesūta līdz 2012.gada 10.decembrim. Materiāli jāsūta uz Dabaszinātņu un matemātikas
izglītības centra e-pastu dzmic@lu.lv. Dalībnieku skaits – ierobežots. Aktīvākajiem skolotājiem ir iespēja gan piedalīties ar savu
pieredzes materiālu, gan arī izveidot savas skolas komandu.
Pieteikuma anketas un plašāka informācija ir pieejama: www.dzm.lu.lv

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:

