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Kur zemi lai krāšņāku rastu,
kam skaistākas dziesmas lai dzied,
kā zemi pie dzintara krasta,
kā zemi, kur ābeles zied.
Tā zeme ir dzimtene mana,
te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana,
šo zemi par Latviju sauc.
A. Sakse.

Ziņa. Viedoklis
Sācies mācību priekšmetu olimpiāžu laiks

21.novembrī sāksies valsts mācību priekšmetu olimpiāžu cikls, ko rīko Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas
Universitāti un skolotāju asociācijām. Pirmā šajā mācību gadā notiks latviešu valodas 31.valsts olimpiāde skolām, kas īsteno
mazākumtautību izglītības programmu. Savukārt 28.novembrī jau otro gadu tiešsaistē notiks bioloģijas valsts olimpiādes otrais posms
novados un pilsētās, kurā pagājušajā gadā piedalījās 2010 skolēni. Kopumā 2014./2015. mācību gadā paredzētas 14 valsts mācību
priekšmetu olimpiādes, un pirmo gadu tiek rīkota valsts olimpiāde filozofijā.
Valsts olimpiāžu laureātiem būs iespēja piedalīties 2015.gada starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs.

Apbalvoti Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice 2014” laureāti
2014.gada 5.novembrī Rīgas domē apbalvoti Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice 2014” laureāti. Svinīgo pasākumu
organizēja un apbalvojumus pasniedza Čehijas Republikas vēstniecības Latvijā pārstāvji. Dalībniekus un viņu pedagogus sveica Valsts
izglītības satura centra vadītāja vietniece Agra Bērziņa un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija
Aldermane.
Šogad konkursam Čehijā tika iesūtīti vairāk nekā 20 tūkstoši ārvalstu dalībnieku darbu no 74 valstīm. No Latvijas konkursam tika
iesūtīti 579 darbi. Latvijas dalībnieki saņēmuši 35 apbalvojumus – 5 augstākos konkursa apbalvojumus - medaļas „Lidices roze” un 30
atzinības rakstus. Saņemto apbalvojumu skaita ziņā Latvija ir trešajā vietā ārvalstu kategorijā aiz Ķīnas un Honkongas.

Notikusi konference Latgales reģiona krievu valodas un literatūras, krievu valodas
(svešvalodas) un sākumskolas skolotājiem
2014. /2015.mācību gadā Valsts izglītības satura centrs (VISC) kā vienu no savām darba prioritātēm izvirzīja skolēnu lasītprasmes
attīstīšanu visās izglītības pakāpēs. Nodrošinot prioritātes īstenošanu dzīvē, VISC sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi
(IP) š.g. 29.oktobrī Daugavpils Krievu vidusskolā - licejā organizēja metodisko konferenci „Lasītprasme – mācību panākumu un
personības attīstības pamats” Latgales reģiona krievu valodas un literatūras, krievu valodas (svešvalodas) un sākumskolas

skolotājiem. Konferencē piedalījās vairāk nekā 200 pedagogi no visiem Latgales novadiem un pilsētām.
Konferences laikā skolotāji iepazinās ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās skolēnu
novērtēšanas programmas ietvaros veikto pētījumu (SSNP 2009, 2012) rezultātiem lasīšanā. Īpašu interesi izraisīja SSNP 2009.gada
pētījuma rezultāti Latvijā, jo pētījuma ietvaros, galvenokārt, tika vērtēta skolēnu lasītprasme. Skolotāji guva informāciju par pētījuma
metodiku, pētījumā izmantoto tekstu tipiem, uzdevumu veidiem un Latvijas skolēnu rezultātiem šo uzdevumu izpildē.
Darbojoties sekcijās, skolotāji pilnveidoja savu profesionālo kompetenci par pedagoģiskajām stratēģijām skolēnu lasītprasmes
attīstīšanai, lasīšanas veidiem un to izmantošanas iespējām skolēnu lasīšanas intereses veicināšanai. Konferences dalībnieki dalījās
savā pieredzē par dažādu inovatīvo pieeju izmantošanu skolēnu lasītprasmes attīstīšanai valodas un literatūras stundās sākumskolā,
pamatskolā un vidusskolā. Konferences aktīvākie dalībnieki konferences noslēgumā saņēma CD ar visiem pieredzes apmaiņas
materiāliem.
VISC pateicas Daugavpils pilsētas IP vadītājai M.Isupovai, izglītības metodiķei M.Žilinskai un Daugavpils Krievu vidusskolas - liceja
administrācijai par ieguldīto darbu konferences sagatavošanā un norisē, nodrošinot darbam atbilstošus apstākļus un labestīgu
atmosfēru.
Nākamais šīs prioritātes pasākums – VISC organizētā konference „Skolēnu lasītprasmes attīstīšanas iespējas valodas stundās” notiks
š.g. 26.novembrī Biznesa augstskolas „Turība” telpās.

Pasākums
Notiek semināri „Droša un veselīga skolas vide”
Valsts izglītības satura centrs (VISC) šajā mācību gadā atsāk organizēt semināru ciklu „Droša un veselīga skolas vide” Latvijas
novados.
Pirmais seminārs notika 10.novembrī Bauskā, Bauskas novada administrācijā, Izglītības nodaļā, otrais seminārs aizvadīts 13.novembrī
Rēzeknes novadā, Rēzeknes novada Adamovas speciālā internātpamatskolā, savukārt paredzēti semināri 24.novembrī Liepājā un
10.decembrī Madonā.
Semināru mērķis ir sniegt metodisku atbalstu un veicināt pedagogu izpratni par iespējamiem risinājumiem, kā stiprināt savu personīgo
veselību un drošību darba vietā, kā veicināt skolēnu izpratni par veselības, cilvēkdrošības jautājumiem, kā arī atbildīgu attieksmi un
rīcību ikdienas situācijās.
Seminārus VISC organizē sadarbībā ar Valsts darba inspekciju un RSU aģentūras Darba drošības un vides veselības institūtu.
Seminārs paredz lekcijas, praktiskās darbnīcas un diskusiju. Tiks aplūkotas tēmas: Kā mazināt veselības riskus pedagogu darba vidē?
Kā zināšanām kļūt par paradumu jeb drošas izvēles ikdienā? Normatīvie dokumenti, skolas iekšējās kārtības noteikumi – izprotami
vērtību un uzvedības principi un konsekvence to ievērošanā.
Praktiskajās darbnīcās analizēs nedrošas situācijas grāmatu ilustrācijās un tiks sniegti padomi mācību līdzekļu veidotājiem, skatīs
NAPO filmas par darba vides riskiem, un tiks doti praktiski uzdevumi mācību stundām. Klātesošos iepazīstinās ar VISC mācību un
metodisko materiālu Īsi stāsti drošai dienai.
Semināra lektori un darbnīcu vadītāji: Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja
vietniece Ineta Upeniece, vecākā referente Inese Bautre, Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja Linda
Matisāne.

Darbam noderīgi. Pieredze
Pieteikšanās konferencei "Mūsdienu vērtību meklējumi Latvijas izglītībā"
Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti 2014.gada 5.decembrī rīko konferenci
"Mūsdienu vērtību meklējumi Latvijas izglītībā".
Konference notiks plkst. 10:00-16:00 Hotel Monika Centrum telpās, Elizabetes ielā 21, Rīgā, Glory zālē.
Lūdzam reģistrēties elektroniski konferencei līdz š.g. 4.decembrim. Konferencē vietu skaits ir ierobežots.
Konferences programma

Pieteikuma veidlapa

VISC aktualitātes
Par metodiskajiem ieteikumiem "Vienota runas un rakstu sistēma pamatizglītības 1.–4.klasē"
Par centralizēto eksāmenu laboratorijas darbiem dabaszinātnēs un 9.klašu diagnosticējošo darbu
Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un sākumskolas direktoru vietniekiem
Seminārs speciālo skolu direktoru vietniekiem
Informatīvi materiāli par Latvijas Brīvības cīņām
Noslēdzies semināru cikls klašu/grupu audzinātājiem un interešu izglītības pedagogiem darbam ar sociālā riska grupas bērniem un
jauniešiem
Seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem

Sadarbības partneru aktualitātes
Izsludināta pieteikšanās skolēniem YFU Latvija apmaiņas gada stipendijām
YFU jeb Youth For Understanding ir viena no lielākajām skolēnu apmaiņas programmām visā pasaulē. YFU Latvijas birojs izsludina
daļējo stipendiju konkursu, kas dos iespēju trīs skolēniem doties apmaiņas gadā un uzsākt mācības vidusskolā ārzemēs jau 2015./16.
mācību gadā.
Šogad YFU Latvija izsludina trīs daļējās stipendijas – apmaiņas gadam Vācijā, apmaiņas gadam Šveicē un apmaiņas gadam Somijā.
Stipendija sedz pusi no apmaiņas gada programmas izmaksām.
Pieteikties stipendijām tiek aicināti skolēni no visas Latvijas. Stipendijas pretendentiem jāatbilst šādiem kritērijiem:
- Jābūt 9. – 11.klases skolniekam/skolniecei (vecumā no 15 – 17 gadiem);
- Jābūt labām sekmēm skolā;
- Jābūt stiprai motivācijai vienu mācību gadu pavadīt kādā no šīm valstīm, lai iepazītu zemes kultūru, tradīcijas, cilvēkus un apgūtu
viesvalsts valodu;
- Pretendentiem uz Vācijas un Šveices stipendijām jābūt vācu valodas priekšzināšanām.
Pieteikties aicinām ikvienu skolēnu, kas atbilst augstāk minētajiem kritērijiem.
Lai pieteiktos stipendijām – līdz 1.decembrim uz YFU Latvija biroju (pa pastu uz adresi Kr.Valdemāra iela 14–5, Rīga, LV-1010 vai
elektroniski uz adresi info@yfu.lv) jāiesūta šādi dokumenti:
- Aizpildīta pieteikuma forma (goo.gl/F2P9hD vai pieejama www.yfu.lv mājas lapā);
- Pagājušā mācību gada liecības kopija;
- Motivācijas vēstule – kādēļ Tu gribētu doties apmaiņas gadā un vienu mācību gadu pavadīt ārzemēs?
Stipendijas pretendentu atlasi veiks YFU Latvija komisija un labākos aicinās uz interviju klātienē. Ar visiem stipendiju kandidātiem YFU
Latvija birojs sazināsies personīgi.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar YFU biroju – zvanot uz 27706596 vai rakstot uz info@yfu.lv.
Plašāku informāciju par YFU Latvija apmaiņas programmām, iespējām doties apmaiņas gadā un piedāvātajām valstīm, kurās mācīties,
var uzzināt mājas lapā www.yfu.lv vai sekojot YFU Latvija sociālajos tīklos Facebook un Twitter.

YFU Latvija

Kr.Valdemāra iela 14-5, Rīga, LV – 1010
27706596, info@yfu.lv
www.yfu.lv
Facebook: YFU Latvija
Twitter: YFU Latvija
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