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Ziņa. Viedoklis
Labākās skolēnu izveidotās vides izziņas spēles šogad veltītas enerģijas tēmai
Jau astoto gadu Valsts izglītības satura centra (VISC) organizētajā konkursā „Iepazīsti vidi!” apkopotas un elektroniskā formātā izdotas
labākās skolēnu izveidotās vides izziņas spēles, papildinot iepriekšējo gadu krājumus.
2014. gada spēles bija veltītas enerģijas tēmai. Labāko vidū ir Jelgavas 6. vidusskola ar spēli „Enerģija Twister”, Ventspils 2.
pamatskola - „Iegriez elektrību”, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola – „Darbosimies enerģiski!”, Andreja Upīša Skrīveru vidusskola –
„Ēd augļus, uzlādēsies”, Medumu pamatskola – „Ietaupi ceļojumā!”, Talsu pamatskola – „E=mc2”. Minētās spēles ir apskatāmas VISC
mājaslapā.
Vides izziņas spēļu konkursu „Iepazīsti vidi!”, kam jau ir daudzu gadu tradīcija, VISC organizēs arī turpmāk. 2015. gada spēļu tēma būs
„Videi draudzīga ceļošana”, plānots labākās spēles parādīt XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā vides radošajās darbnīcās
Vērmanes dārzā.
VISC pateicas „Latvenergo” Energoefektivitātes centram par sadarbību konkursa organizēšanā un spēļu izdošanā, Mežu attīstības
fondam par finansiālu atbalstu, skolotājiem un skolēniem par idejām un milzīgo ieguldīto darbu spēļu izveidē!

Pasākums
Latvijas skolēnu sacensības automodelismā „Rīgas Motormuzeja kauss” – 7.februārī
Biķernieku trasē

Sestdien, 2015.gada 7.februārī, plkst. 10:00, Biķernieku trases ēkā, S.Eizenšteina ielā 4, Rīgā, notiks Latvijas skolēnu čempionāts
trases automodelismā „Rīgas Motormuzeja kauss”. Sacensībās piedalīsies ap simts jaunie automodelisti no Rīgas, Valmieras,
Jelgavas, Ventspils, Mazsalacas un citām Latvijas vietām.
Latvijas skolēnu čempiona tituli tiek izcīnīti trīs modeļu klasēs: iesācēju klase ES 24, pašizgatavoti auto modeļi mērogā 1:24; PR 24,
auto modeļi mērogā 1:24; G 16 Open, auto modeļi mērogā 1:24.
Starp 13 komandām, kuru dalībnieki sacentīsies par čempiona tituliem, būs arī Rīgas Motormuzeja automodelistu komanda.
Motormuzeja automodelisma trasē jau ceturto gadu darbojas trases automodelisma pulciņš bērniem un jauniešiem. Pulciņa
dalībniekiem ir iespēja apgūt tehniskas iemaņas metālapstrādē un pamatiemaņas elektrotehnikā, kā arī izjust sacensību azartu,
piedaloties Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās. Tā jauniešos tiek radīta un nostiprināta interese par eksakto zināšanu apguvi.
Sacensības „Rīgas Motormuzeja kauss” organizē CSDD Rīgas Motormuzejs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Sacensību
mērķis ir popularizēt skolēnu tehnisko jaunradi, pilnveidot bērnu un jauniešu vispārējās un speciālās tehniskās zināšanas, kā arī
profesionāli novērtēt bērnu un jauniešu prasmes un iemaņas trases automodelismā.
Par balvām un piemiņas veltēm sacensību dalībniekiem rūpējas CSDD, Rīgas Motormuzejs, Valsts izglītības satura centrs un SIA
„Karšu izdevniecība Jāņa sēta”.
Ieeja: skatītājiem un atbalstītājiem bez maksas.
Vairāk informācijas:
Pēteris Dūnis
Tālrunis: 26623993
E-pasts: peteris.dunis@csdd.gov.lv
Jānis Rage-Raģis
Tālrunis: 67350963
E-pasts: janis.rage-ragis@visc.gov.lv

Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice 2015” laureātu izstāde Rīgā
Noslēdzoties 43.Starptautiskā bērnu māksla konkursa „Lidice 2015” Latvijas kārtai, Rīgā būs skatāma konkursa darbu izstāde.
Šī gada konkursa tēma bija „Gaisma”, un tai tika veltīti-iesūtīti 1136 darbi no 58 Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu
izstādei kopumā izvirzīti 167 darbi.
Laureātu darbu izstāde būs apskatāma Rīgas domē, Rātslaukumā 1, no 2015.gada 5.februāra līdz 19.februārim.
Konkursa darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izveidota žūrija: žūrijas komisijas
priekšsēdētāja - māksliniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Grafikas kolekcijas glabātāja Valda Knāviņa; žūrijas komisijas locekļi:
Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vizuāli plastiskās mākslas metodiķe Dagnija Ramane un vizuālās mākslas metodiķe Viva
Dzene, Rīgas bērnu un jauniešu centra „Daugmale” studijas „Mozaīka” vadītāja, Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice” Čehijā
žūrijas komisijas locekle Ilze Rimicāne.
Konkursa laureātu apbalvošana notiks 2015.gada 19.februārī plkst.14:00 Latviešu biedrības namā.

Darbam noderīgi. Pieredze
Aicina uz diskusiju "Darba vidē balstītas mācības"
Projekts VET to Work aicina uz diskusiju "Darba vidē balstītas mācības". Diskusija notiks 11.februārī Jelgavā, Zemgales reģiona
kompetenču attīstības centrā, Svētes iela 33, no plkst. 11:00 līdz 13:00. Diskusiju organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar
Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un konsultāciju uzņēmumu Dynamics University.
Darba vidē balstītu mācību ieviešana ir prioritārs Latvijas izglītības un nodarbinātības jautājums. 2013./2014.mācību gadā Izglītības un
zinātnes ministrija uzsāka pilotprojektu par darba vidē balstītu mācību īstenošanu sešās profesionālajās izglītības iestādēs.
Pilotprojekts veiksmīgi turpinās arī 2014./2015.mācību gadā, iesaistot vēl vairāk profesionālās izglītības iestāžu, audzēkņu un
uzņēmumu.
Kā jauno pieeju vērtē eksperti un mācību procesa dalībnieki? Kādi ir galvenie ieguvumi? Ko varam mācīties no pirmā gada pieredzes?
Tie ir tikai daži jautājumi, ko uzdosim diskusijas dalībniekiem. Diskusijā piedalīsies Inta Šusta, Izglītības un zinātnes ministrijas
Izglītības departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un starptautiskās sadarbības jomā, Diāna Karaša, Latvijas
Amatniecības kameras prezidente, Aigars Rublis, Jelgavas Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un sporta programmā, Sarmīte
Vīksna, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra direktore, Juris Vidžis, Jelgavas nekustamo īpašumu pārvaldes vadītājs,
Janīna Rudzīte, Jelgavas tehnikuma direktore un Konstantīns Šahurovs, Jelgavas tehnikuma audzēknis.
Pieteikties dalībai diskusijā var, aizpildot reģistrācijas formu: http://ej.uz/VET2WORKdiskusijas.
Darba vidē balstītas mācības ir viena no 12 diskusijām ciklā Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas KA1-ECET projektā VET
to Work Transition – Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu. Projekta Nr.550462-LLP-1-2013-1-LV-KA1-KA1ECETA.
Diskusiju būs iespējams noskatīties ierakstā: http://www.youtube.com/playlist?list=PLeaRax-Ko4i4fTJEoUZnUukKdoxgFUlCa

VISC aktualitātes
Vēstures 21.valsts olimpiādes 12.klašu uzaicināto dalībnieku saraksts
Bioloģijas 37.valsts olimpiādes rezultāti
Aicinām pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas Moderno valodu centra seminārā

Sadarbības partneru aktualitātes
Ikgadējā miera un sadarbības godalga skolām
Miera un sadarbības fonds aicina piedalīties konkursā, kas veltīts zinātniskā un tehnoloģiskā progresa izpētei un attīstīšanai un miera
un drošības uzturēšanai pasaulē. Konkursam ir septiņas kategorijas, un tajā var piedalīties gan bērni, gan pieaugušie.
Konkursa kategorijas.
Zīmējumu konkurss bērniem līdz sešu gadu vecumam. Tehnoloģijas ir mums visapkārt jau no dzimšanas brīža. Pateicoties
tehnoloģijām mēs varam veikt dažādas ikdienas aktivitātes: atmosties, paredzēt laika apstākļus, gatavot ēst, kopt dārzu, pārvietoties no
viena punkta uz otru, sazināties utt. Kādā veidā tehnoloģijas tev palīdz vai kā tu tās izmanto ikdienā? Parādi zīmējumā kā tehnoloģijas
tev palīdz. Zīmējuma maksimālais izmērs A4.
Informatīvo plakātu konkurss bērniem vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Internets ir sekmējis plašāku pieeju zināšanām visā pasaulē,
tomēr ir vietas, kur Internets vēl nav pieejams. Šīs vietas tiek nodalītas no pārējās pasaules kultūras un zināšanām, tādējādi radot, tā
saucamo, digitālo plaisu. Kādas zināšanu apguves iespējas piedāvā Internets? Kāpēc Internets sekmē zināšanu ieguvi, sadarbību un
progresu pasaulē? Parādi savu atbildi plakātā un ietver tajā nelielu tekstu, kas to pamato. Zīmējuma maksimālais izmērs A3.
Sienas zīmējums vai kolektīvs darbs bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem. Neskatoties uz milzīgajām priekšrocībām, ko
tehnoloģijas ir devušas progresam, to nepareiza izmantošana var radīt negatīvas sekas. Kā tu vari izmantot tehnoloģijas pareizā veidā
un veidā, kas veicina intelektuālo izaugsmi, attīstību un brīvību? Kāda loma ir institūcijām un starptautiskajām tiesībām tehnoloģiju
pareizā izmantošanā? Parādi savu atbildi sienas zīmējumā.
Brīvā kompozīcija pusaudžiem no 16 līdz 18 gadiem. Tehnoloģija progresam. Tehnoloģijām ir svarīga loma profesionālajā
pasaulē un pasaules ekonomikā. Jaunu tehnoloģiju paaudžu radīšana, var ievērojami sekmēt zinātni un inovācijas mieram, veselībai,
labklājībai un vispasaules sadarbībai. Kāda loma ir tehnoloģijām tavā nākotnes profesijā? Kā tu izmantosi tehnoloģijas savā nākotnes
darbā progresa sekmēšanai? Parādi šo ideju brīvā mākslinieciskā darbā.
Radošais darbs un tehnoloģiju izpēte studentiem no 18 līdz 21 gadiem. Tehnoloģija mieram. Starptautiskā miera un attīstības
diena sekmē informācijas ieguvi un izplatīšanu ar zinātniskā un tehnoloģiskā progresa palīdzību. Šajā kategorijā var iesniegt dažāda
veida projektus: video failu, ko var lejupielādēt Youtube portālā un nosūtīt saiti uz Miera un sadarbības fonda e-pastu; Power Point
prezentāciju, ko var iekopēt diskā un nosūtīt pa pastu vai pievienot kā pielikumu e-pastam.
Projekts – māci ar tehnoloģijām pasniedzējiem. Pasaules telekomunikāciju dienā tiek sekmēta izpratne par iespējām, ko Internets
kopā ar citām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām sniedz sabiedrībai un tautsaimniecībai, kā arī par veidiem, kā samazināt
digitālo plaisu. Kā pasniedzējs iepazīstiniet ar jaunu projektu, kurā piedalās jūsu skolas pārstāvji ar mērķi nostiprināt Internetu kā
mācību, izpētes, skaidrošanas un informācijas izplatīšanas līdzekli.
Ārkārtas godalga. Pastāv neskaitāmas starptautiskas iniciatīvas, kurās tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas, lai izveidotu kultūras,
valodu un mācību centrus. Šie centri dažādās valstīs var veidot savstarpējo tehnoloģisko sadarbību, lai novērstu digitālo plaisu.
Iepazīstiniet ar savu „twinning” sadarbības projektu ar kādu no šiem centriem. Šajā kategorijā var iesniegt dažādus projektus: video
failu, ko var lejupielādēt Youtube portālā un nosūtīt saiti uz mūsu e-pastu; Power Point prezentāciju, ko var iekopēt diskā un nosūtīt pa
pastu vai pievienot kā pielikumu e-pastam.
Radošos darbus var iesniegt jebkurā no Apvienoto Nāciju 6 oficiālajām valodām – angļu, arābu, franču, krievu, ķīniešu vai spāņu.
Visi darbi jānosūta pa pastu vai e-pastu uz galveno Miera un sadarbības fonda biroju Madridē līdz 2015. gada 5. jūlijam.
Papildu informācija pieejama Miera un sadarbības fonda mājas lapā: www.peaceandcooperation.org

Fundación Paz y Cooperación
C/ Meléndez Valdés, Nº68, 4 izq.
28015 Madrid (España)
Tel: (+34)91 5496156
Fax: (+34) 91 5435282
Email: pazycooperacion@hotmail.com

Šogad Ēnu dienā rekordaugsta skolēnu un Ēnu devēju interese
11. februārī visā Latvijā jau četrpadsmito reizi notiks karjeras izglītības pasākums Ēnu diena. Šogad vēlmi iepazīstināt skolēnus ar
dažādām profesijām izrādījuši Ēnu devēji visos Latvijas novados, piedāvājot Ēnotājiem kopumā 6 730 vakanču vietas, kas ir par 18%
vairāk nekā pagājušajā gadā. Kopumā karjeras izglītības biržā www.enudiena.lv reģistrējušies 1115 Ēnu devēji un 22 606 potenciālie
Ēnotāji.
„Visaktīvākie Ēnu devēji šogad ir valsts pārvaldes iestādes, tai skaitā pašvaldības. Tas norāda uz to, ka arī valsts sektora pārstāvji
aktīvi iesaistās karjeras izglītībā un vēlas ieinteresēt jauniešus strādāt publiskajā sektorā. Tāpat vieni no aktīvākajiem Ēnu devējiem ir
arī izglītības nozares pārstāvji un nevalstiskās organizācijas, dodot iespēju gūt priekšstatu un lauzt stereotipus par darbu šajās
nozarēs,” stāsta Ēnu diena rīkotājs, praktiskās biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija valdes
priekšsēdētājs Jānis Krievāns.
Šogad Ēnu dienā tika aktualizētas inženierzinātnēs balstītās profesijas, kurās jau šobrīd vērojams speciālistu iztrūkums. Priecē fakts,
ka inženierzinātņu profesijās šogad piedāvātas kopumā 380 vakanču vietas, sniedzot skolēniem iespēju ēnot inženierus un citus ar
inženierzinātnēm cieši saistītu profesiju pārstāvjus. Latvijas darba tirgum tik būtiskās profesijas akcentēšana ļāvusi inženieriem šogad
nokļūt 15 visvairāk piedāvāto profesiju vidū.
Vislielākais vakanču skaits šogad tiek piedāvāts tādās profesijās kā policijas inspektors, sabiedrisko attiecību speciālists, projektu
vadītājs, ārsts un dažāda līmeņa vadītāji.
Šogad arī Ēnotāju aktivitāte vērtējama kā augsta. Lielākā karjeras izglītības birža skolēniem www.enudiena.lv šogad pulcē skolēnus no
dažādām Latvijas vietām. Visvairāk skolēnu reģistrējušies no Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas. Divdesmit aktīvāko izglītības iestāžu vidū
pārstāvētas skolas ne tikai Rīgā, bet arī Jelgavā, Daugavpilī, Valmierā, Mārupē, Ogrē, Tukumā un Olainē. Vislielākā ēnotāju
konkurence tradicionāli vērojama stjuarta vakancei, skolēni ļoti labprāt ēnotu kruīza vadītājus, veterinārārstus, stila un vizāžas
pedagogus, žurnālistus un bērnu ķirurgus.
Atgādinām, ka līdz 5. februāra plkst. 20:00 Ēnu devējiem jāapstiprina vai jānoraida Ēnotāju pieteikumi. Vakances, kurās 6. februārī būs
brīvas vietas, tiks piedāvātas Nejaušajiem ēnotājiem (skolēniem, kuri nebūs saņēmuši nevienu apstiprinājumu saviem pieteikumiem)
līdz 9. februāra plkst. 14.00, kad noslēdzas sagatavošanās šī gada Ēnu dienai.
Par JA-YE Latvija Ēnu dienu
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras mērķis ir
iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties
darba tirgum. Ēnu dienas laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba
ikdienu.
Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme.
JA-YE Latvija īsteno šo programmu un dod iespēju jauniešiem satikties ar saviem potenciālajiem darba devējiem jau četrpadsmito
gadu.
Papildus informācija:
Antra Laumane
JA-YE Latvija mārketinga vadītāja
Tālrunis: 29565758;
E-pasts: antra@jal.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.
Ieteikumus VISC informatīvā e-izdevuma pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv
E-izdevumu arhīvs atrodams VISC vietnē
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Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem arī šeit:

