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VISC piedalīsies izstādē „Skola
2015”, kas notiks no 27.02. līdz
01.03. Ķīpsalā.
VISC iestādes informatīvie
materiāli būs pieejami Izglītības un
zinātnes ministrijas stendā.
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Iegūsti vērtīgas zināšanas jau pirms iestāšanās universitātē un apmeklē bezmaksas 6 nodarbību
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Ziņa. Viedoklis
Šodien apbalvoti starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice 2015” laureāti

43.Starptautiskā bērnu māksla konkursa „Lidice 2015” Latvijas kārtas laureātus apbalvoja 19.februārī Rīgas Latviešu biedrības namā.
Dalībniekus sveica Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece Agra Bērziņa, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta pārstāvis un Čehijas Republikas vēstnieka vietniece Daniela Mustillova. Laureātiem pasniegtas piemiņas veltes un
atzinības raksti.
Konkursa „Lidice 2015” laureātu darbu izstādi varēja aplūkot Rīgas domē no 2015.gada 5.februāra līdz 19.februārim. Savukārt jau
drīzumā visi iesūtītie darbi piedalīsies nākamajā konkursa kārtā Čehijā.
Šī gada konkursa tēma bija „Gaisma”, un tai tika iesūtīti 1136 darbi no 58 Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu
izstādei kopumā izvirzīti 167 darbi.
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 un projekta koordinatore, Valsts izglītības satura centra vecākā referente, Starptautiskā bērnu
mākslas konkursa „Lidice” Čehijā žūrijas komisijas locekle Areta Raudzepa.
Vairāk foto no pasākuma šeit - http://visc.gov.lv/aktualitates/gallery/20150219/gallery.shtml

Pasākums
Diskusija par prakšu kvalitāti profesionālajā izglītībā
Latvijā un citur Eiropā šobrīd aktuāls ir jautājums par profesionālās izglītības kvalitāti un tās atbilstību darba tirgum. Viens no labas
profesionālās izglītības indikatoriem ir kvalitatīva prakse, kuru lielā mērā nosaka prakšu organizācijā iesaistīto cilvēku kompetence,
metodiskās zināšanas un savstarpējā sadarbība.
Kas ir kvalitatīva prakse un kas liecina, ka kvalitāte tiek nodrošināta? Kādi ir galvenie šķēršļi kvalitatīvas prakses norisei? Kā
paaugstināt prakses kvalitāti? Diskusijā "Sākotnējās profesionālās izglītības prakšu kvalitāte un prakšu vadītāju sagatavošana"
iesaistītie eksperti mēģināja rast atbildes uz šiem un citiem ar prakšu kvalitāti saistītiem jautājumiem.
Diskusijā, kas notika 19.februārī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Konferenču zālē, piedalījās Diāna Vernera, IKVD
Kvalitātes novērtēšanas departamenta vecākā referente, Vita Žunda, ES Leonardo da Vinci projekta Q-Placements vadītāja, Dace
Amona, SIA AUSTRIS AG valdes locekle, Atvars Ansabergs, Rīgas 3.arodvidusskolas metināšanas skolotājs, Vasilijs Kasjaņenko,
Valmieras tehnikuma Izglītības metodiķis, Diāna Krastiņa, Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras padomniece profesionālās izglītības
jautājumos.
Diskusiju būs iespējams noskatīties ierakstā: https://www.youtube.com/playlist?list=PLeaRax-Ko4i4fTJEoUZnUukKdoxgFUlCa
Prakšu kvalitāte ir sestā no 12 diskusijām ciklā Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu Eiropas Savienības Mūžizglītības
programmas KA1-ECET projektā VET to Work Transition (Nr.550462-LLP-1-2013-1-LV-KA1-KA1ECETA). Projektu īsteno Valsts
izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un konsultāciju
uzņēmumu Dynamic University.

Modelēšanas koncerts
2015.gada 26.februārī plkst.13:00 LU Lielajā aulā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19, notiks XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
noslēguma koncerta „Manā dziesmā tu…” modelēšanas koncerts.
Koncertā piedalīsies Rīgas valsts 2.ģimnāzijas jauktais koris, Rīgas Franču liceja jauktais koris, Rīgas 49.vidusskolas jauktais koris,
Rīgas Skolēnu pils meiteņu koris „Tonika”, Rīgas Doma meiteņu koris „Tiara” un jauktais koris, TDA „Dzintariņš”, Jāzepa Mediņa Rīgas
1.mūzikas skolas pūtēju orķestris, folkloras kopa „Kokle”, kā arī instrumentālā grupa K.Lāča vadībā un populāri solisti.

Darbam noderīgi. Pieredze
Aicina fizikas un ķīmijas skolotājus pieteikties dalībai projekta "Science at Theatre" seminārā
VISC aicina fizikas un ķīmijas skolotājus, piedalīties profesionālās pilnveides seminārā "Zinātnes teātris". Seminārs tiek organizēts
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projektā "Science at Theatre" ietvaros.
Seminārā laikā pedagogiem būs iespēja iepazīties ar Romas Tor Vergata universitātes un kultūras biedrības Il Globetto (Itālija)
izstrādāto metodiku fizikas un ķīmijas apguvei, izmantojot skatuves mākslas elementus. Semināru vadīs pasniedzēji no Itālijas.
Interesentiem līdz 2015.gada 27.februārim jāatsūta aizpildīta pieteikuma vēstule Ainai Špacai uz e-pastu: aina.spaca@visc.gov.lv,
tālrunis: 67350961.
Semināra programma tiks izsūtīta dalībniekiem individuāli.
Pieteikuma anketa [DOCX]

VISC aktualitātes
Latviešu valodas un literatūras 41.valsts olimpiādes 11.-12.klasēm uzaicināto dalībnieku saraksts
Fizikas 65.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
Vēstures 21.valsts olimpiādes 9.klašu uzaicināto dalībnieku saraksts
Ekonomikas 16.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
Filozofijas 1.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
Svešvalodu centralizēto eksāmenu norises darbību laiki
Valodu eksāmenu mutvārdu daļas ieraksta programma 2015
15.atklātās latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiādes nolikums
Diskusija par prakšu kvalitāti profesionālajā izglītībā
Vācu valodas 45.valsts olimpiādes 10.-12.klašu dalībniekiem
Vides projektu 20.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
Informātikas (programmēšanas) 28.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
Franču valodas 45.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
Krievu valodas (dzimtās) un literatūras skolotāju MA vadītāju seminārs
11.atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
Kursi sākumskolas angļu valodas skolotājiem

Sadarbības partneru aktualitātes
EP Informācijas birojs Latvijā izsludina jaunas EUROSCOLA 2015 konkursa tēmas 10.12.klašu skolēniem!
Ja esi zinātkārs jaunietis vai aizraujies ar datoriem un Tev ir 16-18gadi EUROSCOLA jaunais konkurss ir Tava iespēja ar draugiem un
klases biedriem doties uz Franciju un izmēģināt darbu Eiropas Parlamentā!

EUROSCOLA konkursa tēmas pēc izvēles:
-Iejūties detektīva lomā un izpēti, kā radies un Latvijā īstenots kāds Tevi interesējošs aktuāls ES likums.
-Vai izveido "Eiropas Parlamenta elektronisko-pastkarti"?
Jaunums - aicinām konkursā piedalīties jauniešu nevalstiskās organizācijas, jaunatnes centrus un skolas!
Balva - dodoties ar klasesbiedriem apmaksātā braucienā uz EP Strasbūrā (Francijā) un kopā ar vidusskolēniem no visām Eiropas
Savienības dalībvalstīm klātienē piedzīvot parlamentāro darbu.
EP Informācijas birojs Latvijā izsludina konkursu ar mērķi stiprināt interesi un izpratni par ES procesiem, lēmumu pieņemšanu un šo
lēmumu nozīmi katra cilvēka dzīvē! Skolēniem apvienojoties komandā ir jāizveido projekts, kurā tie uzzinātu vairāk par EP uzbūvi,
deputātu darbu, iepazīt jauniešus no citām dalībvalstīm, kā arī parādīt plašākai auditorijai skolēnu radošumu un stratēģisko domāšanu.
Plašāk: http://www.europarl.lv/lv/pasakumi/2015pasakumi/februarispasakumi/euroscola2015.html
Konkursa nolikums: http://www.europarl.lv/lv/jauniesiem/euroscola.html
Pieteikums: http://www.europarl.lv/resource/static/files/euroscola_pieteikums2015.pdf

Iegūsti vērtīgas zināšanas jau pirms iestāšanās universitātē un apmeklē bezmaksas 6
nodarbību ciklu!
Latvijas Universitātes ekonomikas un vadības fakultāte jau 3. gadu organizē nodarbības un konkursu vidusskolēniem - Jauno
Uzņēmēju universitāti. Sešu Sestdienu laikā vidusskolēniem būs iespēja apgūt uzņēmējdarbības pamatus, kā arī prezentēt savas
biznesa idejas citiem un iegūt atlaidi pirmajam studiju gadam.
Nodarbības sāksies 2015. gada 21. februārī un ilgs līdz 11. aprīlim. Nodarbības notiks sestdienās plkst. 11:00 – 15:00.
Jauno uzņēmēju universitātē praktiski varēs iepazīties ar uzņēmējdarbības pamatsoļiem no biznesa idejas ģenerēšanas līdz pat
produkta vai pakalpojuma ieviešanai tirgū.
Nodarbības noderēs ikkatram, pat, ja vēl neesi izlēmis par savu tālāko profesionālo karjeru. Universitātē tu iemācīsies sadarboties
komandā, radīt jaunas idejas, prezentēt tās citiem un vēl daudzus citus ikdienas dzīvē nepieciešamus knifiņus.
Apmeklējot JUU, tu vari arī iegūt vērtīgas priekšrocības, uzsākot studijas LU EVF – atlaidi studiju maksai līdz pat 30% pirmajam studiju
gadam.
Reģistrēties Jauno Uzņēmēju Universitātei 2015 vari mājas lapā http://www.evf.lu.lv/skoleniem/juu/
Vairāk informācijas par nodarbībām vai reģistrēšanos pa e-pastu – naomi.farbere@evf.lv, vai tālr. – 26180278, kā arī facebook lapā –
www.facebook.com/juuevf
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