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E-IZDEVUMA SATURS

Valsts izglītības satura centrs sveic
visus Lāčplēša dienā, ko atzīmē
par godu neatkarīgās Latvijas
valsts armijas uzvarai pār Rietumu
brīvprātīgo armiju jeb Bermonta
karaspēku 1919. gada 11.
novembrī.
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Ziņa. Viedoklis
VISC vadītāja vietniecei A.Bērziņai piešķirs Triju Zvaigžņu ordeni

Par nopelniem Latvijas valsts labā oktobra sākumā Ordeņu kapituls nolēmis piešķirt Triju Zvaigžņu ordeņa piektās šķiras
apbalvojumu Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniecei - Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta direktorei
Agrai Bērziņai, kura ilggadēji, profesionāli un pašaizliedzīgi ir darbojusies Dziesmu un deju svētku tradīcijas un kultūras
mantojuma saglabāšanā un pilnveidē, nodrošinot bērnu un jauniešu mērķtiecīgu iesaistīšanos svētku procesā, vienlaikus
veidojot viņu nacionālo identitāti un patriotisma jūtas un veicinot viņu dalību Latvijas kultūras dzīvē.

Foto: president.lv
Par piešķirto apbalvojumu A.Bērziņa teic: „Saņemot ziņu par piešķirto lielāko mūsu valsts apbalvojumu, jutos ļoti pārsteigta un
vienlaikus ļoti gandarīta, ka ir novērtēts mūsu kopējais darbs, ir novērtēts paveiktais interešu izglītība sistēmas attīstībā un Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas un procesa saglabāšanā un pilnveidē, īpaši šogad, kad atzīmējam desmitgadi kopš
UNESCO ir atzinis mūsu Baltijas valstu Dziesmu un deju svētkus par unikālu šedevru – nemateriālās kultūras meistardarbu.
Apbalvojums vienlaikus ir liels pagodinājums, uzticība, atbildība un motivācija turpmākajam darbam.
A.Bērziņa Dziesmu svētku kustībā darbojas no 2000.gada. Lai nodrošinātu kultūras mantojuma apgūšanas pēctecību un ilgtspēju,
svētku starplaikā skolēniem katru gadu A.Bērziņas vadībā ir organizēti salidojumi, festivāli, konkursi, skates, izstādes, bet pedagogiem

- profesionālās pilnveides pasākumi (semināri, kursi, praktiskas nodarbības, radošās darbnīcas u.c.).
Reizi piecos gados Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki kļūst par nozīmīgāko notikumu bērnu un jauniešu kultūras dzīvē.
Dziesmu un deju svētku procesā ir iesaistījusies vairāk nekā puse Latvijas skolēnu, bet svētkos Rīgā pulcējušies vairāk nekā 30 000
dalībnieku. Risinot un atbildot par svētku mākslinieciskajiem un organizatoriskajiem jautājumiem, A.Bērziņa veiksmīgi sadarbojusies ar
pedagogiem, izglītības iestādēm, pašvaldībām, dažādām valsts institūcijām, medijiem un svētku atbalstītājiem, panākot svētku
kvalitatīvu norisi.
Īpaši cieša sadarbība notikusi ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Latvijas Nacionālo kultūras centru, gan sagatavojot
normatīvo dokumentu bāzi, gan popularizējot Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu Latvijas sabiedrībā un pasaulē. 2010.gadā X Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki tika iekļauti UNESCO pasaules svinamo dienu kalendārā 2010.-2011.gadam.
Šobrīd A.Bērziņas vadībā notiek gatavošanās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kuri notiks 2015.gadā Rīgā, un
17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkiem „Gaudeamus”, kuri notiks 2014.gadā Daugavpilī.
A.Bērziņas darbs ir novērtēts ar valsts Atzinības rakstiem: 2005.gada 18.jūlijā ar Latvijas Republikas Saeimas Atzinības rakstu par
radošo un pašaizliedzīgo ieguldījumu IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre; 2005.gada
16.augustā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības rakstu par pašaizliedzību un panākumiem, strādājot Latvijas valsts un
tautas labā, Ministru prezidents A.Kalvītis; 2010.gada 14.septembrī ar Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības rakstu par
pašaizliedzību un panākumiem, strādājot Latvijas valsts un tautas labā, Ministru prezidents V.Dombrovskis.
A.Bērziņas profesionalitāte, lielā darba pieredze, atsaucība, aizrautība un personīgais piemērs ir nodrošinājis viņai autoritāti kolēģu,
Latvijas izglītības un kultūras darbinieku un pedagogu vidū.

Skolēnu labie darbi, sagaidot Latvijas valsts 95.dzimšanas dienu
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar izglītības iestādēm,
pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, gatavojoties Latvijas Republikas
proklamēšanas 95.gadadienai, 2012.-2013.gadā īstenoja skolēnu pilsoniskās un
patriotisma audzināšanas pasākumu ciklu „Mana Latvija”, piedāvājot iespējas
bērniem un jauniešiem atbilstoši viņu spējām, interesēm un talantam iesaistīties
minētajā projektā – piedalīties mūzikas, dejas, teātra, vizuālās un vizuāli plastiskās
mākslas un vides konkursos, pētīt savas ģimenes un dzimtas likteņgaitas, savas
skolas un novada/pilsētas vēsturi, ievērojamu cilvēku dzīvesstāstus.
Svētkiem veltīto pasākumu ciklu aizsāka Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru
sagatavotās defile programmas un pūtēju orķestru koncerts „Ziedi Latvijai”, kurš
notika 4.maijā – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā- Rīgā,
laukumā pie Brīvības pieminekļa, un kurā piedalījās 13 kolektīvi ar 500
dalībniekiem.
IX Latvijas zēnu koru salidojumā „Nāc ar puikām!” Cēsīs pulcējās 60 zēnu kori ar 1800 dalībniekiem, un mazie dziedātāji atklāja
dziedāšanas, vienotības un līdzdalības spēku un prieku.
Savukārt dejotāji savu mīlestību uz latviešu tautas deju apliecināja tautas deju festivālā „Latvju bērni danci veda”, kurš notika Krāslavā
ar 4500 dejotāju piedalīšanos un Liepājā ar 2800 dejotāju piedalīšanos. Šī festivāla norisēs iesaistījās 223 izglītības iestādes no 67
novadiem/pilsētām.
Gatavojoties Latvijas dzimšanas dienai un stiprinot bērnos un jauniešos nacionālo identitāti, kā arī padziļinot viņu zināšanas par
latviešu tautas dziesmām, vokālās mūzikas konkursā „Balsis” skolēni izpildīja dziesmas par tematiku „Mana dzimtā zeme/ vieta/ sēta/
māja/ ģimene”. Konkursā kopumā piedalījās 114 vokālie ansambļi ar 1091 dalībnieku.
Kuldīgu un Alsungu pieskandināja 29.Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētku „Pulkā eimu, pulkā teku” dalībnieku dzīvespriecīgās
balsis un danču soļi. Šogad krāšņajā nacionālajā sarīkojumā piedalījās 1002 dalībnieki no 67 dažādu novadu bērnu un jauniešu
folkloras kopām. Pasākuma mērķis bija saglabāt, apgūt, pārmantot un popularizēt Latvijas novadu vietējo tradīciju daudzveidību,
vienlaikus dodot iespēju bērniem un jauniešiem piedzīvot kopā būšanas prieku dziesmā, kopīgā muzicēšanā, dejošanā, stāstu
stāstīšanā un to uzklausīšanā, sastopot dažādu novadu draugus un apgūstot viņu mantotās tradīcijas un apgūto pieredzi.
Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošais pasākums „Vārdi un darbi, kas vieno...” kulmināciju sasniedza noslēguma
sarīkojumā Balvos, kurā piedalījās ap 900 jauniešu no 26 Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, lai, kopā sanākot, dziedātu, dejotu
un sveiktu Latviju jubilejā. Kopumā projektā reģionālajos pasākumos iesaistījās 1600 audzēkņu.
Skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkursā „Ievelc dziļā elpā savu Latviju!” skolēni izvēlējās daiļdarbus par tēmām:
ģimene, mājas, skola, tauta, valoda, dzimtā puse, tēvzeme, Latvija. Izcilo latviešu dzejnieku I.Ziedoņa un O.Vācieša 80.gadu atceres
gadā skolēni bija sagatavojuši priekšnesumus, izmantojot dzejnieku daiļdarbus.

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Kur saulīte rotājās” ietvaros skolēni pētīja saules zīmi, simbolu, jēdzienu latviešu
tautas etnogrāfijā un iegūtās atziņas realizēja oriģinālos vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbos. Konkursam tika iesniegti vairāk
nekā 1500 bērnu un jauniešu darbi no visiem Latvijas novadiem/pilsētām, iesaistoties 2036 dalībniekiem.
Aktualizējot skolas muzeja lomu skolēnu patriotisma sekmēšanā un aicinot skolēnus aktīvai līdzdalībai un iniciatīvai skolas vides un tās
vēstures veidošanā, notika konkurss „Kas interesants skolas muzejā?”. Konkursam tika iesniegti 42 darbi no 39 izglītības iestādēm,
pārstāvot 23 novadus/pilsētas.
Sadarbojoties VISC un SIA „Zaļā josta”, kustība „Zaļākai Latvijai” tika uzsākta 2012. gada septembrī, aicinot izglītības iestāžu
audzēkņus īstenot vides sakopšanas un uzlabošanas darbus savas dzīvesvietas apkārtnē, darbojoties gan individuāli, gan kolektīvi.
Aktivitātes ietvaros 49 bērnu un jauniešu kolektīvi visā valsts teritorijā paveikuši 85 zaļus darbus.
Šie ir tikai lielākie un skaistākie bērnu un jauniešu, kā arī viņu skolotāju paveiktie darbi, sagaidot Latvijas 95.dzimšanas dienu. Katrā
izglītības iestādē ir notikuši un svētku nedēļā vēl notiks pasākumi, kuros skolēni apliecina cieņu un piederību savai skolai, novadam,
pilsētai un valstij. Paldies visiem, kuri iesaistījās pasākumu cikla „Mana Latvija” norisēs!
2013.gada novembrī VISC pasākumu cikla „Mana Latvija” ietvaros organizē vairākus noslēguma pasākumus:

2013.gada 8.novembrī plkst.12.00 Latvijas Kara muzejā VISC sveiks un pateiksies skolēniem, pedagogiem, izglītības iestādēm par
nozīmīgo darbu skolēnu patriotisma audzināšanā un līdzdalību projekta „Mana Latvija” pasākumos.
Uz sarīkojumu aicinām valsts jubilejas sagaidīšanas norišu koordinatorus pašvaldībās, konkursa „Kas interesants skolas muzejā?”, kā
arī vides interešu izglītības projekta - kustības „Zaļākai Latvijai” dalībniekus.
A.Aukšmuksta,
Valsts izglītības satura centra
Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja

Pasākums
Noticis Latvijas skolēnu pašpārvalžu salidojums „Mūsu iniciatīvas Eiropas pilsoņu gadā”
17.-18.oktobrī Rīgas jauniešu centrā „Kaņieris” notika Valsts izglītības satura centra (VISC) sadarbībā ar Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departamentu rīkotais Latvijas skolēnu pašpārvalžu salidojums „Mūsu iniciatīvas Eiropas
pilsoņu gadā”.
Tas tapa, pateicoties Rīgas Skolēnu domes un tās konsultantes Baibas Vārnas sniegtajam atbalstam un ieguldījumam.

Salidojumā piedalījās 146 dalībnieki no 40 Latvijas novadiem/pilsētām: 66
vispārizglītojošo skolu skolēnu pašpārvalžu pārstāvji, 10 novadu/pilsētu Skolēnu
domju aktīvisti, 39 profesionālās izglītības iestāžu pašpārvalžu pārstāvji un 31
pedagogs – pašpārvalžu konsultants.
Pasākuma mērķis bija aktualizēt skolēnu pašpārvalžu darbības nozīmi pilsoniskajā
līdzdalībā Latvijā un Eiropā, kā arī sekmēt skolēnu sabiedrisko aktivitāti
demokrātisko procesu pilnveidei izglītības iestādēs.
Salidojumu atklāja VISC vadītāja vietniece Agra Bērziņa. Ar īsu kopsavilkumu par
skolēnu pašpārvalžu darbības pagātni, tagadni un nākotnes iecerēm Latvijā
iepazīstināja VISC vecākā referente Evija Pelša. Rīgas domes Izglītības, kultūras
un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes Jaunatnes nodaļas
galvenā speciāliste Baiba Vārna informēja klātesošos par salidojuma norisi, iespējām un organizatoriskajiem jautājumiem.
Divu dienu laikā pasākuma dalībniekiem bija iespēja strādāt četrās no piedāvātajām astoņām darba grupām, apgūstot daudzveidīgas
darba metodes, pieredzi un inovatīvas idejas.
Salidojuma pirmās dienas vakarā klātesošie varēja piedalīties sarunās un diskusijās ar septiņiem „viedajiem”, uzklausot viņu pieredzi
un atziņas par personības izaugsmes iespējām un ceļu uz mērķu sasniegšanu. „Viedos” pārstāvēja sabiedrībā pazīstami cilvēki:
žurnālists Ansis Bogustovs, politiķis Raivis Dzintars, ziņu aģentūras LETA redaktors Mārtiņš Lukaševičs, dziedātāja Olga Rajecka,
Rīgas domes deputāts Agris Ameriks, RigaBrain centra vadītājs Pēteris Urtāns, Rīgas Ekonomikas augstskolas students Niks Bērziņš.
Pēc tam skolēniem tika piedāvāta vakarēšana dažādām gaumēm. Šeit ikvienam bija iespēja izrādīt iniciatīvu, uzņemoties vadīt un
organizēt izvēlēto nodarbi, ko salidojuma dalībnieki labprāt izmantoja.
Otrajā dienā turpinājās darbs grupās. Salidojuma izskaņā notika kopīga darbošanās zālē, risinot ar skolas un pašpārvaldes dzīvi
saistītās problēmsituācijas. Šo aktivitāti vadīja biedrības „Eiropas kustība Latvijā” vadītājs Andris Gobiņš.
Pasākuma organizētāji ir gandarīti par izvērtējuma anketās un vārdos izteiktajiem salidojuma dalībnieku pozitīvajiem un sajūsmas
pilnajiem vērtējumiem, kas motivē jaunām idejām un to īstenošanai. Daži citāti no rakstītajām pārdomām:
●

Lieliskas, emocijām bagātas dienas. Ideju pilna galva. Grandiozs pasākums.

●

Paldies, par doto iespēju baudīt, tieši tā – baudīt, šis divas dienas!

●

Salidojums bija vienkārši ideāls. Paldies par ideju avotu! Tagad mēs brauksim mājās bagāti.

●

Šis bija visforšākais pasākums, uz kuru pēdējā laikā esmu bijis. Esmu guvis milzīgu gandarījumu. Nepārtrauciet veidot foršus
seminārus!!!

●

Man negribas braukt projām. Gribētu atkārtot šādu pasākumu un lai nākamais būtu garāks.

Pasākuma organizētāji uzskata, ka skolēnu pašpārvalde ir viens no būtiskākajiem stūrakmeņiem un instrumentiem jauniešu ienākšanai
un līdzdalībai pilsoniskā sabiedrībā, tāpēc īpaši nozīmīgs ir atbalsts skolēnu iniciatīvām un vēlmei aktīvi darboties.
Valsts izglītības satura centrs pateicas visiem salidojuma organizēšanā un norises nodrošināšanā iesaistītajiem cilvēkiem – dažādu
organizāciju un institūciju pārstāvjiem, brīvprātīgajiem palīgiem – jauniešiem, iniciatīvas bagātajiem salidojuma dalībniekiem – par
ieguldīto darbu un atsaucību.
Kā radās ideja par skolēnu pašpārvalžu salidojumu?
Divu mācību gadu garumā – 2011./2012. un 2012./2013.mācību gadā ar Valsts izglītības satura centra iniciatīvu un atbalstu tika
organizēti seši reģionālie skolēnu pašpārvalžu pasākumi.
Kopumā reģionālie pasākumi skolēnu pašpārvalžu darbā veicināja pieredzes apmaiņu starp izglītības iestādēm, jaunu kontaktu
veidošanos, inovatīvu ideju, zināšanu un prasmju apguvi.
Pasākumu cikls iezīmēja veicamos uzdevumus skolēnu pašpārvalžu darba pilnveidei. Šobrīd pašpārvaldes ir spēcīgas dažādu
ārpusstundu pasākumu organizēšanā, taču daudz retāk atspoguļojas labās prakses piemēri citu ar skolas dzīves un izglītības procesa
pilnveidi saistītu jautājumu risināšanā, piemēram, skolēnu līdzdalība konfliktu, problēmu risināšanā, skolas vides un mikroklimata
uzlabošana, mācību procesa un metožu pilnveidošana, līdzdalība skolas mācību procesa plānošanā, dažādu projektu īstenošana,
informācijas aprite skolā (plakāti, avīze, radio), starpskolu sadarbības veidošana.
Domājot par skolēnu pašpārvalžu darbības turpmāko attīstību, dzima ideja par Latvijas skolēnu pašpārvalžu salidojuma „Mūsu
iniciatīvas Eiropas pilsoņu gadā” organizēšanu.
Eiropas Parlaments 2013. gadu ir pasludinājis par Eiropas Pilsoņu gadu, lai cilvēki vairāk apzinātos savas - Eiropas pilsoņa tiesības.
Nākamgad atzīmēs 20.gadadienu kopš iedibināta Eiropas Savienības pilsonība. Katram Savienības pilsonim, atbilstoši ES līgumiem, ir
noteiktas tiesības, tai skaitā tiesības uz brīvu pārvietošanos un dzīvi citā dalībvalstī, tiesības vēlēt un kandidēt Eiropas Parlamenta vai

pašvaldību vēlēšanās. Bieži vien pilsoņi nav informēti par šīm tiesībām. Tāpēc Eiropas Pilsoņu Gada mērķis ir izglītot cilvēkus par
Eiropas pilsonības priekšrocībām.
Katra no Eiropas Savienības dalībvalstīm ienāk ar savu pienesumu kopīgu mērķu sasniegšanai. Tāpēc īpaši nozīmīgi ir vispirms veidot
stipru un gudru pilsonisko sabiedrību savā valstī, stiprināt savu identitāti un vērtības.
Vēl arvien plašas darbošanās un izziņas iespējas skolām paveras, domājot par skolas un skolēnu pašpārvaldes individuālā tēla
veidošanu un popularizēšanu. Gadu gaitā izglītības iestādēs Latvijā ir iesakņojušās vienotas tradīcijas svētku svinēšanā, dažādu
pasākumu organizēšanā, skolās ir izglītības standartos noteiktas mācību programmas, interešu izglītības pulciņi, skolas aizgūst idejas
cita no citas dažādās darbības jomās. Katra vēlas iespējami plašāk savu veikumu parādīt citiem, taču būtiskākais ir savas skolas
savdabības atspoguļojums, netradicionāls skatījums, kas palīdzētu padarīt īpašu savu skolu daudzu citu skolu vidū.
Skolēnu pašpārvaldei ideālā situācijā vajadzētu būt uz demokrātijas un brīvas izvēles principiem veidotai institūcijai, jo kā obligāts
veidojums tā nevar pilnvērtīgi veikt savus uzdevumus. Turklāt darbošanās skolēnu pašpārvaldē sniedz vērtīgu ieguldījumu personības
attīstībā. Skolēnu pašpārvalde ir neatņemama izglītības procesa sastāvdaļa ar senu vēsturi. Kad mēs to esam sapratuši, vairs nerodas
jautājums, vai skolēnu pašpārvaldei izglītības iestādē jābūt obligāti.
Lai veiksmīgs mūsu kopīgais darbs skolēnu pašpārvalžu darbības pilnveidē, lai radošs, drosmīgs un iniciatīvas bagāts jūsu ieguldījums
skolas attīstībā un atdeve no paveiktā personības izaugsmei!
Pasākuma fotogalerija šeit.
Evija Pelša,
Valsts izglītības satura centra
Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente
tālr.: 67350813
evija.pelsa@visc.gov.lv

Latvijas skolēni mērojas spēkiem trases automodeļu sacensībās iesācējiem
26. oktobrī Rīgas Motormuzejā notika Latvijas skolēnu sacensības trases
automodelismā. Tajās piedalījās 67 dalībnieki no Rīgas, Jelgavas,
Valmieras, Bērzaines un Mazsalacas.
Ikgadējo pasākumu rīkoja Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar
CSDD Rīgas Motormuzeju.
Sacensībās piedalījās bērni un jaunieši vecumā līdz 19 gadiem. Dalībnieki ar
saviem pašizgatavotiem auto modeļiem sacentās uz speciāli konstruētas
automodeļu trases.
Kā jau ierasts, pēdējos gados vissīvākā cīņa par uzvaru komandu vērtējumā
izvērtās starp Valmieras un Jelgavas jaunajiem tehniķiem, kuri savā starpā
sadalīja uzvaras visās trijās modeļu klasēs.
Šoreiz uzvara komandu vērtējumā tika Valmieras JV „Vinda” audzēkņiem, bet
individuālajā ieskaitē pie divām uzvarām tika Jelgavas BJC „Junda ” audzēkņi. Trešo vietu izdevās izcīnīt Mazsalacas vidusskolas
komandai.
Piedalīšanās tehniskās jaunrades pasākumos dod jauniešiem iespēju novērtēt savas pulciņu darbā iegūtās prasmes, apmainīties
vērtīgā pieredzē ar citu Latvijas pilsētu jauniešiem, kā arī veicina izvēlēties savu nākamo profesiju saistībā ar inženiertehniskajām
nozarēm.
Uzvarētāji:
„iesācēju klase”:
1.Ralfs Leitis, Jelgavas BJC „Junda”
2. Ainars Silis, Valmieras JC „Vinda”
3. Reinis Vidners, Rīgas Motormuzejs
PR 24 klase:
1. Kristaps Nille, Valmieras JC „Vinda”
2. Martins Reinikovs, Jelgavas BJC „Junda”
3. Martins Poga, Jelgavas BJC „Junda”

Open 16 klase:
1. Martins Poga, Jelgavas BJC „Junda”
2. Kristaps Nille, Valmieras JC „Vinda”
3. Krists Silis, Valmieras JC „Vinda”

Jānis Rage-Raģis,
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba
nodaļas vecākais referents

Darbam noderīgi. Pieredze
Notiks krievu valodas (dzimtās) un literatūras skolotāju metodisko apvienību vadītāju
seminārs
2013.gada 11.novembrī Valsts izglītības satura centrs organizē Krievu valodas
(dzimtās) un literatūras skolotāju MA vadītāju izbraukuma semināru Jelgavā.
Semināra laikā ir paredzēts iepazīties ar Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centra metodisko darbu, piedalīties meistarklasē par interaktīvo metožu
izmantošanu krievu valodas un literatūras apguvē, ka arī iepazīties ar dažādām
inovācijām skolēnu sociokultūras kompetences veidošanā un attīstīšanā.
Vairāk informācijas semināra darba programmā. Semināra plānotais darba laiks:
plkst. 10:30 – 16:30. Izbraukšana uz Jelgavu plkst. 9:30 no t/c Origo. Lūgums
pieteikties uz semināru līdz 2013.gada 4. novembrim (ieskaitot).
Semināra darba kārtība.
Pieteikties šeit.

Projekta „Teach TWO” noslēguma konference
25.oktobrī Itālijas pilsētā Galaratē Džovanni Falkones vārdā nosauktajā profesionālajā koledžā (IPC G.Falcone) notika projekta
„Teach TWO” noslēguma konference. Pasākumā piedalījās projekta partneri, skolēni un mācībspēki no Galarates un Milānas
skolām un citi interesenti.
Konferences mērķis bija dalīties pieredzē par divos projekta darbības gados paveikto, diskutēt kā plašāk pielietot un izplatīt projektā
izveidoto un aprobēto metodiku.
Latvijā projektā „Teach TWO” iesaistījās 21 vispārizglītojošā skola, kas, izmantojot projekta metodiku, pētīja skolēnu un skolas
darbinieku attieksmi un ieradumus energoresursu izmantošanā un veica skolu ēku energoefektivitātes auditu.
Skolu pedagogi atzina, ka darbs projektā ir vērtīga pieredze un izdarītie secinājumi palīdzēs veidot skolēnos un skolas darbiniekos
izpratni par efektīvāku energoresursu izmantošanu ikdienā. Daudziem projekta dalībniekiem bija pārsteigums, ka ar attieksmes maiņu
un dažu vienkāršu taupības pasākumu palīdzību var panākt ievērojamu enerģijas ietaupījumu.
Lai gan skolas ēkas energoefektivitātes audita veikšana ir diezgan laikietilpīgs process, to veiksmīgi iespējams iekļaut gan mācību
priekšmetu stundās - matemātikā, fizikā, sociālajās zinības, dabaszinībās, gan, piemēram, projektu nedēļas aktivitātēs.
Projektā „Teach TWO” izstrādātais mācību metodiskais materiāls palīdz pedagogiem un skolēniem soli pa solim sagatavoties un veikt
energoefektivitātes auditu, iepazīstina ar būtiskākajiem jautājumiem enerģijas lietošanas jomā, kā arī ierosina virkni uzvedības
pārmaiņu, kas var palīdzēt samazināt enerģijas patēriņu.
Aina Špaca
Valsts izglītības satura centra
Tālākizglītības un projektu nodaļas vecākā referente

Tālrunis: 67350961
E-pasts: aina.spaca@visc.gov.lv

VISC aktualitātes
Eiropas speciālās izglītības aģentūra
Mazā filozofijas fakultāte aicina uz kārtējām nodarbībām
Ceļojošā izstāde "Vairāk nekā bērnu spēles"
Projekta partnera "Velku Biedrība" sagatavotie raksti vecākiem
Noticis seminārs pedagogiem "Vardarbība jauniešu vidū, tās cēloņu un seku analīze. Saruna par izrādi "Minga rēgi""
Konkursa-skates "Kas interesants skolas muzejā?" rezultāti
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Kur saulīte rotājās” 3.kārta
Seminārs tehniskās jaunrades elektronikas pulciņu pedagogiem, kā arī fizikas un matemātikas skolotājiem
Tehniskās jaunrades dienas 2013
ESF projekts "Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība" organizē konferenci pedagogiem
Konference "Kādai būt vērtībizglītībai Latvijā vispārizglītojošās skolās?"
Profesionālās meistarības konkurss "Elektroniķis 2013"
Profesionālās meistarības konkurss datorsistēmu un programmēšanas tehniķiem

Sadarbības partneru aktualitātes
Izsludināta pieteikšanās bezmaksas skolotāju digitālās apmācības programmai
Mūsdienīgs skolotājs iesaista, aizrauj, ieinteresē! Kārļa Ulmaņa tvitera konts vēsturē vai piekļūšana skolas bezvadu
internetam, atrisinot matemātikas formulu – tie ir tikai daži piemēri, kā skolotāji ar radošu pieeju un tehnoloģijām var
skolēniem mācības padarīt par piedzīvojumu.
Uzņēmums Samsung Electronics Baltics izsludinājis pieteikšanos skolotāju
digitālās apmācības programmai „Samsung Skola nākotnei”.
Partnerībā ar “Iespējamo misiju” un tās treneru vadībā 120 skolu direktoriem un
skolotājiem būs iespēja 5 mēnešu laikā bez maksas apgūt digitālas prasmes kā
veidot un mācībās izmantot sociālos medijus, blogus, infografikas, foto, video un
animācijas. Skolotāju komanda, kas vispārliecinošāk nodemonstrēs tehnoloģiju
izmantošanas ideju mācībās, programmas noslēgumā saņems 10 000 eiro
Samsung tehnoloģijām savai skolai.
Programmā var pieteikties ikviena vispārizglītojoša Latvijas skola, 4 cilvēku
sastāvā, kurā ietilpst 3 skolotāji un skolas direktors.
Pieteikuma anketa ir pieejama mājas lapā www.skolanakotnei.lv, un tā jānosūta
organizatoriem līdz 25. novembrim.
Plašākai informācijai aicinām noskatieties video:
http://ej.uz/Samsung_Skola_nakotnei vai apmeklēt mājas lapu skolanakotnei.lv
Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt uz e-pasta adresi education@samsung.lv

Tehniskās jaunrades dienas 2013
Pasākumu cikls „Tehniskās jaunrades dienas” norisināsies jau piekto gadu
pēc kārtas 5 Latvijas pilsētās. Pasākuma mērķis ir rosināt sabiedrības, it
sevišķi pamata un vidējās izglītības vecuma
jaunatnes interesi par inženierzinātnēm, kā arī, lai attīstītu teorētiskās
zināšanas un prasmes tehnisko disciplīnu jomā.
Pasākuma dalībniekiem būs iespēja bez maksas piedalīties vienā vai vairākās
disciplīnās: „Robotikas darbnīca”, ”Ķīmijas laboratorija”, „Mehānikas praktikums”
un „Elektrostacija”. Pieredzējušu treneru vadībā varēs veidot inženiertehniskus
priekšmetus, ar kuriem vēlāk piedalīties sacensībās. Bez tā jaunieši varēs vairāk
uzzināt par izglītības iespējām un vērot eksperimentu paraugdemonstrējumus.
Tehniskās jaunrades dienas norisināsies:
2. novembrī – Rīgā, Rīgas Tehniskajā universitātē, Kaļķu ielā 1
9. novembrī – Valmierā, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā,
Zvaigžņu ielā 4
10. novembrī – Rēzeknē, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā,
Lubānas ielā 49
23. novembrī – Jelgavā, Zemgales reģiona kompetenču
attīstības centrā, Svētes ielā 33
24. novembrī – Ventspilī, Ventspils Jaunrades namā, Maiznieku
ielā 11
Vairāk informācijas www.tjd.lv
Jūlija Šapolovska
RTU Studentu Parlamenta
Zinātnes nodaļas aktīviste

Notiks Starptautiskais skolēnu IT konkurss BEBRS'13/14
Jau septīto reizi Latvijā notiks Starptautiskais skolēnu IT konkurss BEBRS'13/14, kura atbalstītājs ir
Microsoft Latvijā. Konkurss ir gaidīts notikums visdažādāko Latvijas skolu informātikas metodisko
aktivitāšu klāstā. Konkurss norisināsies no 5. līdz 8.novembrim, pieteikšanās konkursam līdz
4.novembrim. Sīkāka informācija konkursa vietnē www.bebrs.edu.lv
Elma Rudzīte,
SSITK BEBRS'13/14 koordinatore Latvijā,
mob. tālr.: 29431222

Net-Safe Latvia Drošāka interneta centram jauna vietne
Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs ir izveidojis jaunu vietni macies.drossinternets.lv un
video blogu sižetus Interneta noslēpumi – atklāti!, lai arvien vairāk bērni un jaunieši, tāpat arī
viņu vecāki un skolotāji uzzinātu, kā kļūt par gudriem un atbildīgiem interneta lietotājiem!
Vietni var izmantot gan pedagogi, strādājot ar skolēniem un pārrunājot interneta drošības jautājumus,
gan skolēni paši, kā arī jebkurš interneta lietotājs, kurš vēlas uzzināt vairāk par to, kā savu
darbošanos internetā padarīt drošāku un atbildīgāku!
Vietnē atrodami 6 video par tēmām: sociālo tīklu izmantošana; emocionāla pazemošana; informācija
internetā; kritiska pieeja saturam; riski un apdraudējumi; pārkāpumi un atbildība.
Video papildināti ar materiāliem - stundu plāniem, jautājumiem diskusijām, uzdevumiem un darba lapām, kā arī praktiskiem padomiem

un patiesiem stāstiem.
Macies.Drossinternets.lv ir tapis sadarbībā ar TV raidījumu Nākotnes Parks un portālu www.zparks.lv. Blogu seja ir jauniešu vidū
zināmais blogeris Krišs Kupruks, kurš aizrautīgi informē par jaunumiem tehnoloģiju pasaulē savā blogā radiokaste.lv

Aicina jauniešus piedalīties patriotiskā piedzīvojumu spēlē
Biedrība MEDIA GIDS aicina Rīgas jauniešus pieteikties tradicionālajai patriotiskajai piedzīvojumu spēlei „RĪGAS HRONIKAS
par godu Latvijas 95.gadadienai” un cīnīties par divām galvenajām balvām.
Jau par labu tradīciju rudenī kļuvis mobilizēt Rīgas jauniešus, kuriem svarīga Latvijas vēsture un kuri ir gatavi piedzīvojumiem un
spraigām sacensībām brīvā dabā uz patriotisku spēli „RĪGAS HRONIKAS par godu Latvijas 95.gadadienai”. Šī gada spēle notiks
8.novembrī Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Jaunieši tiek aicināti veidot komandas un reģistrēties spēlei mājas lapā
www.rigashronikas.lv līdz 4.novembrim.
Lai piedalītos spēlē, ir jāizveido sešu jauniešu komanda (3 zēni un 3 meitenes) vecumā no 14 līdz 19 gadiem un jāatsūta pieteikuma
anketa, atbildot uz jautājumiem par Latvijas Brīvības cīņām un Rīgas atbrīvošanu, kā arī aprakstot savu motivāciju piedalīties spēlē.
Pasākuma organizatori izvērtēs visas pieteikuma anketas un uz spēli izvirzīs 20 zinošākās un motivētākās komandas, kas klātienē
varēs piedalīties spēlē un misijas skrējienā „Nosargā Rīgu!”.
Spēle simulēs 1919.gada Brīvības cīņas, apgūstot vēstures notikumus, kas bija par pamatu Latvijas valsts izveidei. Spēle sastāvēs no
diviem būtiskiem posmiem: apmācības sešās darbnīcās (Pārvietošanās pēc kartes un kompasa; komandu došana un izpilde; Latvijas
Brīvības cīņu vēsture; slēpta pārvietošanās; pirmās palīdzības sniegšana.) un misijas skrējiena „Nosargā Rīgu!”, kurā jaunieši varēs
pielietot apmācību procesā iegūtās zināšanas un prasmes. Komandām līdzi dzīvos un pasākumu vadīs grupas „Gainfast” solists, Ielu
vingrošanas kustības līderis, kā arī raidījumu vadītājs Kaspars Zlidnis.
Pirmo reizi spēles vēsturē noteiks 2 pirmās vietas. Patiecoties uzņēmēju atbalstam, komandas piedalīsies divu galveno balvu izspēlē.
Izlozes kārtībā viena komanda dosies jūras ceļojumā uz Stokholmu ar kompānijas „Tallink Latvija” atbalstu, bet otra spēcīgākā
komanda – uz Somijas ūdens atrakciju parku, to nodrošina nekustamo īpašumu aģentūra „Realia”.
Spēle jauniešiem ir bez maksas. To organizē LR Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs sadarbībā ar
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Latvijas Kara muzeju un biedrību ”MediaGids”. Projektu līdzfinansē Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departaments.
Spēles mērķis ir atraktīvā un iesaistošā veidā izglītot jauniešus no dažādām sociālām un etniskām grupām par Latvijas vēsturi,
simboliem un politiku, kā arī iepazīstināt ar dažādiem lietderīgiem brīvā laika pavadīšanas veidiem. Ar spēles palīdzību tiek veicināta
dažāda veida sociālo grupu jauniešu savstarpējā sadarbība, izpratne par demokrātisku sabiedrību, kā arī tiek veidota un stiprināta
pilsoniskā apziņa un identitāte uz kopīgu vērtību pamata.
Spēli atbalsta: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, SIA „Realia”, AS „Tallink Latvija”, SIA ”Maiznīca Flora”, SIA
„Kronis”, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, SIA „NRJ reklāmai”.

Plašāka informācija: www.rigashronikas.lv
Sandra Galgāne
biedrības „Media gids” projektu vadītāja
+371 26477549
sandra@mediagids.lv

Aicina jauniešus attīstīt IT biznesa idejas
Junior Achievement – Young Enterprise Latvija Absolventu apvienība aicina Latvijas vidusskolu jauniešus uz IT ideju
attīstīšanas 24 stundu interaktīvu semināru „1440 min Ideju Izaicinājums”, kas norisināsies 8. - 9. novembrī Biznesa
augstskolas Turība Biznesa inkubatorā.
Jānis Palkavnieks Draugiem.lv runasvīrs un „1440 min Ideju Izaicinājums” Draugiem.lv darbnīcu veidotājs aicina jauniešus iesaistīties:
„Tas ir labi, ja kādam ir ideja, vēl labāk, ja ar to dalās. Interneta bizness ir ārkārtīgi dinamisks, tāpēc nav laika savu ideju ilgi “marinēt”,
ar to ir jādalās, jāprezentē, jo tikai tā ir iespējams saņemt patiesu atgriezenisko saiti un, iespējams, satikt savu nākamo kolēģi vai
investoru!”
Projekta „1440 min Ideju Izaicinājums” mērķis ir inovatīvas uzņēmējdarbības attīstības sekmēšana Latvijā, kam piemīt izaugsmes
poteniciāls.

Projekta galvenā ideja ir dot iespēju informācijas tehnoloģijās ieinteresētiem jauniešiem 24 stundu laikā pilnveidot biznesa ideju IT
jomā, saņemot atbalstu no Draugiem.lv komandas un Accenture Latvija ekspertu pavadībā apgūstot IT ideju realizāciju tehnoloģijās, lai
pēc tam attīstītu savu IT biznesa ideju Skolēnu mācību uzņēmumu programmā.
PASĀKUMA PROGRAMMA
Lai pieteiktos projektam, skolēniem jāizveido 2-3 domubiedru komanda un jāaizpilda anketa, aprakstot plānoto IT ideju, kuru semināra
laikā gribētu attīstīt, mācoties prezentēt ideju un veidojot biznesa konceptu. Pieteikšanās līdz 5. novembrim.
Vairāk informācijas par pieteikšanos un iespējām: www.draugiem.lv/jal
Projekts „1440 min Ideju Izaicinājums” tiek realizēts ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu programmas “Jaunatne darbībā” ietvaros.

Kontaktpersona:
Anna Gruzinska,
Projekta „1440 min Ideju Izaicinājums” koordinatore
Mob. tālr.: +371 26336345
e-pasts: anna@jal.lv
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