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Ziņas. Jaunumi
Sāk skanēt vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2016”
Vokālās mūzikas konkursu “Balsis 2016” šogad aizsāk rīdzinieki 3. martā Rīgas Bērnu un jauniešu centrā “Altona”, un konkurss
turpināsies reģionos – Liepājā 4. martā, Līvānos 9. martā, Tukumā 10. martā un Smiltenē 11. martā.
Vokālās mūzikas konkursam „Balsis” 2016. gadā aprit 10 gadi. Bērnu un jauniešu interese par vokālo mākslu un aizrautīgā akustiskā
muzicēšana, kā arī pedagogu profesionālais darbs un atsaucība sekmējusi konkursa „Balsis” tradīcijas nostiprināšanos un apliecinājusi
tā pastāvēšanas ilgtspēju.
Pagājušā gadā notikušajos XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos aktīvu piedalījās arī bērnu un jauniešu vokālie
ansambļi un paši labākie dziedātāji un instrumentālisti priecēja klausītājus Tautas mūzikas koncertā „Lai balstiņas tālu skan!”
koncertzālē „Rīga” un citās svētku aktivitātēs.
Konkursa „Balsis” mērķis ir attīstīt un pilnveidot mazo mūzikas kolektīvu muzicēšanas tradīcijas un akustiskās muzicēšanas prasmi,
viņu skatuvisko pieredzi un padziļināt zināšanas par latviešu tautas dziesmu. Konkursa obligāts nosacījums ir dziedāt latviešu tautas
dziesmu a cappella. Šogad obligātā dziesma konkursā ir a cappella unisonā un sākuma tonis ir jāuzdod ar balsi no kamertoņa. Vokālie
ansambļi konkursā uzstājas akustiskā veidā, neizmantojot skaņu pastiprinošas iekārtas un pavadījumam izmantojot tikai akustisko

mūzikas instrumentu.
Konkursu organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm, vispārējās izglītības
iestādēm, interešu izglītības iestādēm un kultūras centriem.

Metodiskais materiāls par 9.klases eksāmena svešvalodās rakstīšanas daļas vērtēšanu
VISC aicina iepazīties ar metodisko materiālu "EKP B1 līmenis svešvalodās pamatskolā. Rakstu darbu paraugi", kas tapis Eiropas
moderno valodu centra (EMVC) un Eiropas Komisijas RELANG projekta ietvaros, ņemot vērā semināra "Valodu eksāmenu
pielīdzināšana Eiropas kopīgo pamatnostādņu (EKP) valodas apguves līmeņiem" secinājumus.
Sekojot EMVC ekspertu ieteikumiem, tika noteikta rakstīšanas daļas atbilstība uz rīcību orientētai EKP pieejai un izstrādāts detalizēts
daļas apraksts, ievērojot uzdevumu saturu, teksta mērķi, jomas, kompetences un vērtēšanas principus.
Metodiskais materiāls publicēts šeit - http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/metmat.shtml

Vācu valodas valsts olimpiādes rezultāti un laureātu apbalvošana
Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā 2016.gada 26.februārī notika 46.vācu valodas valsts olimpiādes II kārta 10.-12.klašu skolēniem. Novadu
un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 375 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 67 Latvijas skolēni. VISC izsaka
pateicību Vācu valodas skolotāju asociācijai, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijai un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijai par ieguldīto darbu olimpiādes
organizēšanā.
Olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2016.gada 1.aprīlī Gētes institūtā, Rīgā, Torņa ielā 1 (ieeja no Klostera ielas), plkst. 14.00. Uz
apbalvošanas pasākumu aicināti arī uzvarētāju pedagogi .

Jauni MK noteikumi pilnveidos profesionālās kvalifikācijas prasības
21.janvārī Valsts sekretāru sanāksmē izskatīts Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts „Profesijas standarta, profesionālās
kvalifikācijas prasību un
nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība”, kas paredz atbilstoši darba tirgus prasībām definēt nozaru kvalifikācijas struktūru,
profesijas standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādes kārtību.
Līdz 2015. gada 31. decembrim bija spēkā MK 2007. gada 27. februāra noteikumi Nr.149 “Profesiju standartu izstrādes kārtība”, kas
regulēja tikai profesiju standartu izstrādes kārtību, bet nenoteica nozaru kvalifikācijas struktūru un profesionālās kvalifikācijas prasību
izstrādes kārtību, tāpēc bija nepieciešams izstrādāt jaunus noteikumus, kuros ietverts regulējums gan nozares kvalifikāciju struktūras,
gan profesijas standarta un profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādei un aktualizācijai.
Pašlaik profesionālās izglītības sistēma nevar elastīgi un operatīvi reaģēt uz izmaiņām darba tirgū, jo profesiju standartu izstrādes un
saskaņošanas process ir ilgstošs un komplicēts, un darba tirgus prasības varēja izstrādāt jebkurš un jebkurai profesijai. Savukārt
jaunais regulējums paredzēs mērķtiecīgu nozares darba tirgus prasību noteikšanu, iesaistot nozaru ekspertu padomju nominētus
pārstāvjus.
2015.gadā veiktie grozījumi Izglītības likumā nosaka, kas ir Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra un tās saistību ar Eiropas kvalifikāciju
ietvarstruktūru. Savukārt Profesionālās izglītības likumā, atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, tagad ir noteikti profesionālās
kvalifikācijas līmeņi un dots šo līmeņu apraksts.
Ieviešot Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru profesionālās izglītības satura reformas kontekstā, viens no galvenajiem uzdevumiem ir
izstrādāt nozaru kvalifikācijas struktūras, kas ietver nozares visu pamatprofesiju vispārēju raksturojumu, kā arī nozares pamatprofesijās
ietilpstošo specializāciju un saistīto profesiju pārskatu, norādot profesijām un specializācijām profesionālo kvalifikāciju līmeņus un
Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmeni.
Turpmāk noteicošā būs Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra, kuras līmeni būs nepieciešams uzrādīt visos izglītību un profesionālo
kvalifikāciju apliecinošos dokumentos.
Lai noteikumu projekts stātos spēkā, tas vēl ir jāapstiprina valdībā.

VISC aktualitātes
Aktualizēts metodiskais līdzeklis "Klases stundu programmas paraugs"

Ieteikumi digitālo mācību līdzekļu un resursu izstrādei un novērtēšanai
Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes 8.-9.klašu uzaicināto dalībnieku saraksts
Atklātās mājsaimniecības olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
Vēstures valsts olimpiādes 12.klašu rezultāti un laureātu apbalvošana
Krievu valodas (svešvalodas) valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
* E-izdevumos aktīvās hipersaites ir aktuālas to publicēšanas brīdī, vecākos izdevumos tās var būt neaktīvas un nepieslēgties tobrīd publicētajai
informācijai.

Sadarbības partneru aktualitātes
Progresīvākie dabaszinātņu skolotāji saņēmuši "Ekselences balvas"
17. februārī „Ekselences balvas” finālā, vadot mācību stundas Mārupes vidusskolas skolēniem, savu profesionālo meistarību
apliecināja 19 progresīvi Latvijas dabaszinātņu un matemātikas skolotāji. „Ekselences balvu” bioloģijā saņēma Airita Ešenvalde
(Priekules vidusskola), fizikā – Ludmila Belogrudova (Aizkraukles novada ģimnāzija), ķīmijā – Ilze Ventiņa (Talsu Valsts ģimnāzija) un
matemātikā – Linda Čākure (Rūjienas vidusskola).
„Ekselences balva" jau piekto gadu tiek piešķirta par skolotāja darbu klasē, nevis skolēnu rezultātiem eksāmenos un olimpiādēs,
nostrādāto gadu skaitu vai formāliem dokumentiem, tāpēc finālisti tikās klātienē. Viņi vadīja mācību stundas, apmainījās idejām par
darbu klasē un analizēja mācību situācijas. Izmantojot radošus mācību paņēmienus un moderno tehnoloģiju priekšrocības, skolotāji 8.
un 9. klases skolēniem mācīja par elektrisko strāvu un spriegumu fizikā, par līdzīgiem trijstūriem matemātikā, par ādas uzbūvi un
funkcijām bioloģijā un skābu vidi – ķīmijā.
Apbalvošanā visus dalībniekus sveica LR Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis,
Latvijas Universitātes (LU) prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā Ina Druviete un LU Dabaszinātņu un matemātikas
izglītības centra vadītāja Dace Namsone. Laureātiem 1400 eiro dāvināja balvas mecenāti - Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas
rūpniecības asociācija, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija sadarbībā ar sterilo zāļu formu ražotni SIA „PharmIdea",
mērniecības un teritorijas plānošanas uzņēmums SIA "Metrum" un AS „Latvijas valsts meži". Dāvanas, profesionālās pilnveides
nodarbības “Stundu plāni ClassFlow vidē”, visiem finālistiem bija sarūpējis izglītības uzņēmums „Lielvārds”.
„Ekselences balvu” organizē LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un LU
Fondu. Par balvu finālā sacentās skolotāji, kurus no 65 pretendentiem bija izraudzījusi konkursa žūrija. Konkursam skolotājus
rekomendēja skolēni, vecāki, skolu vadība un kolēģi.
Informāciju sagatavoja:
Santa Margeviča
LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra projekta koordinatore
T:67033740, 26445289
E-pasts: santa.margevica@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.
Ieteikumus VISC informatīvā e-izdevuma pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv
E-izdevumu arhīvs atrodams VISC vietnē
Iesakām Jums lietot RSS barotni, lai regulāri iepazītos ar jaunākajām publicētajām ziņām. Mājaslapā tā izskatās šādi:
Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem arī šeit:

