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Ziņas. Jaunumi
Skolām pieejami pilotprojekta eksāmena rezultāti
Lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus dabaszinātnēs, 2016. gada 13. aprīlī notika 1. pilotprojekta eksāmeni dabaszinātnēs.
Pilotprojekta mērķis bija novērtēt izglītojamo mācību sasniegumus fizikā, ķīmijā un dabaszinībās, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti
mācību sasniegumu rezultātu izvērtēšanai un jauna centralizētā eksāmena veidošanai.
Šobrīd skolēnu darbi ir izvērtēti un pilotprojekta eksāmena rezultāti ir pieejami skolām. Tajos var noskaidrot katra skolēna 1. un 2. daļas
rezultātus un kopējo rezultātu eksāmenā procentos.
Pilotprojekta eksāmena vidējie rezultāti valstī dabaszinībās ir 47,45%, fizikā - 34,88% un ķīmijā - 47,23%. Fizikas eksāmenā piedalījās
1633 skolēni, ķīmijas - 1226, dabaszinībās – 355.
Skolēns varēs izvēlēties, vai iegūto vērtējumu pilotprojekta eksāmenā ierakstīt atestāta sekmju izrakstā vai ne. Atgādinām, ka
pilotprojekta eksāmeni neaizstāj kādu no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem par vispārējās vidējās izglītības ieguvi un to rezultāti nav
salīdzināmi ar izvēles centralizēto eksāmenu rezultātiem fizikā un ķīmijā.
Līdz 2016. gada augustam tiks veikta pilotprojekta eksāmenu rezultātu kvalitatīvā analīze un izstrādāti ieteikumi 2. pilotprojekta
eksāmenu programmu pilnveidei.
2016./2017. mācību gada 12. aprīlī tiks organizēti 2. pilotprojekta eksāmeni fizikā, ķīmijā un dabaszinībās.

Jaunieši no Valkas Bekingemas pilī saņem apbalvojumus
2016. gada 16. maijā jaunieši no Valkas – Signe Zalužinska un Mairis Lukovskis – Bekingemas pilī, Londonā, saņēma Edinburgas
hercoga starptautisko zelta apbalvojumu (Gold Duke of Edinburgh's Award).
Šādus apbalvojumus svinīgā ceremonijā parasti pasniedz kāds no britu karaliskās ģimenes locekļiem: Edinburgas hercogs, princis
Filips, viņa jaunākais dēls – Veseksas grāfs, princis Edvards vai Veseksas grāfiene Sofija.
Signe Zalužinska un Mairis Lukovskis Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award zelta līmeņa
ietvaros sasniedza pašu izvirzītos mērķus. Katrs jaunietis, atbilstoši programmas Award vispārīgajiem noteikumiem, bija izvirzījis sev
kopumā piecus mērķus, kas saistīti ar programmas Award jomām – brīvprātīgo darbu, fizisko sagatavotību, prasmēm, piedzīvojumu
ceļojumu un projektu.
Valkas ģimnāzijas skolēni, kuri šogad pabeigs 12.klasi, Signe Zalužinska un Mairis Lukovskis uzdrīkstējās uzsākt un izstrādāt
individuālu bronzas līmeņa izaugsmes programmu 2010. gadā. Kopš tā brīža abi jaunieši par nozīmīgu darbu sevis pilnveidē un citiem
sniegto palīdzību jau ir saņēmuši ne vien bronzas, bet arī sudraba līmeņa programmas Award apbalvojumu.

2016. gadā tiek svinēta programmas Award 60. gadadiena, tādēļ Starptautiskais Award fonds (The Duke of Edinburgh’s International
Award Foundation) organizēja īpašu apbalvošanas pasākumu 2016. gada 16. maijā. Iespēja saņemt Edinburgas hercoga starptautisko
zelta apbalvojumu (Gold Duke of Edinburgh's Award) no Lielbritānijas karaliskās ģimenes pārstāvja tika dota tikai 15 Award
programmas dalībniekiem no Eiropas, Vidusjūras un Arābu reģiona valstīm. Apbalvošanas ceremonijas laikā apbalvojumus kopumā
saņēma 1000 jaunieši no visas pasaules, un šo jauniešu vidū Latviju pārstāvēja Signe Zalužinska un Mairis Lukovskis. Abi valcēnieši
pēc nacionālās un starptautiskās atlases kārtas 2016. gada februārī saņēma uzaicinājumu saņemt Edinburgas hercoga starptautisko
zelta apbalvojumu (Gold Duke of Edinburgh's Award) Bekingemas pilī.
Katram jaunietim, kurš Apvienotajā Karalistē Bekingemas pilī saņēma apbalvojumu, bija iespēja uzaicināt uz šo ceremoniju vienu viesi.
Signe Zalužinska un Mairis Lukovskis uz apbalvošanas ceremoniju bija uzaicinājuši savu programmas Award vadītāju, Valkas novada
Bērnu un jauniešu centra “Mice” izglītības speciālisti Tiju Bērtiņu un Inesi Lečmani – savu pirmo programmas Award vadītāju.

Šonedēļ notiks XXXII Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētki “Pulkā eimu, pulkā teku”
2016. gada 21. un 22. maijā Saldū notiks 32.bērnu un jauniešu folkloras svētki „Pulkā eimu, pulkā teku”. Tie noris sadarbībā ar Saldus
novada svētkiem.
Nacionālais sarīkojums kopā pulcēs 1431 dalībnieku no 88 folkloras kopām no visiem Latvijas novadiem. Divu dienu garumā notiks
koncerti, sadancošanās, sadziedāšanās, stāstu stāstīšana un kultūrvides iepazīšana interaktīvās darbnīcās.
Programmas un folkloras svētku mērķis ir 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.
Folkloras svētku tēma ir „Zirgs un zirgošanās latviešu folklorā”. Tā norāda uz mantoto pieredzi, kas saistīta ar lauku sētu un tās
galveno darbaspēku zirgu, tā apdziedāšanu dainās un izzināšanu citos folkloras materiālos. Tēma sasaucas ar Saldus 160 dzimšanas
dienu, jo senāk Saldus bija svarīga tirgus vieta, kur ļaudis ieradās ar zirgiem. “Pulkā eimu, pulkā teku” nacionālais sarīkojums aktualizē
katras paaudzes nepieciešamību meklēt sasaisti ar iepriekšējām paaudzēm, mantojot uzkrāto gudrību un pieredzi, to pielāgojot un
izmantojot mūsdienās. Pasākuma norises vietas ļaus dalībniekiem iepazīt arī Kurzemes kultūrvidi.
„Pulkā eimu, pulkā teku” ir valsts atbalstīta tradicionālās kultūras un nemateriālā mantojuma apgūšanas un pārmantošanas
programma, kurā piedalās bērnu un jauniešu folkloras kopas, kas darbojas interešu izglītības ietvaros skolās, bērnu un jauniešu
centros, un kā pulciņi kultūras namos. Programmā iespējams iesaistīties arī individuāliem interesentiem, piedaloties folkloras
konkursos bērniem un jauniešiem.
Pasākumu rīko Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Saldus novada domi, Saldus Bērnu un jauniešu centru un tradicionālās
kultūras biedrību „Aprika”. Pasākumu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.
Pasākuma norises plāns:
21. maijs, Saldus pilsētā
11:00 Lielais svētku gājiens
12:00 Saldus svētku un festivāla “Pulkā eimu, pulkā teku 2016” atklāšanas koncerts pie Saldus Mūzikas un mākslas skolas, Avotu ielā,
Saldū
12:30 – 17:00 Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu programmas pie Saldus Mūzikas un mākslas skolas, Avotu ielā, Saldū
17:00 Koncerts “Zvaigžņu deķis” Saldus mūzikas un mākslas skolas koncertzālē
17:15 “Rotaļu vija Latvijai” pie Saldus Mūzikas un mākslas skolas, Avotu ielā, Saldū
20:00 – 23:00 Stāstu, dziesmu un danču laiks Saldus Bērnu un jaunatnes centrā un pagalmā
22. maijs, Kalnasētas estrādē
9:30 Spēļu rīts “Soļiem, rikšiem, aulekšiem”
11:00 Novadu koncerts “Tek kumeļš dancodams, kokļu stīgu iemauktiņi, dziesmu sedli mugurā”
13:20 Svētku noslēgums
Pasākuma kontaktpersona - Tradicionālās kultūras un nemateriālā mantojuma apgūšanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku”
vadītāja Māra Mellēna, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv

Eiropas moderno valodu centrs aicina valodu speciālistus piedalīties tiešsaistes konsultācijā
Eiropas moderno valodu centrs (EMVC) aicina valodu speciālistus – skolotājus, augstskolu pasniedzējus un citus interesentus
piedalīties tiešsaistes konsultācijā - aptaujā (angļu vai franču valodā) par divām nozīmīgām valodu apguves tēmām:
Skolas mācību valoda(s);
Agrīnā valodu apguve.
Aptaujas rezultāti tiks apkopoti un ar tiem iepazīsies eksperti, lai sniegtu ieteikumus turpmākajām EMVC iniciatīvām šo būtisko valodu

apguves jautājumu risināšanā.
Aptauja ir šeit: http://www.ecml.at/News3/TabId/643/ArtMID/2666/ArticleID/251/Languages-of-schooling-and-Early-language-learningtake-part-in-an-online-consultation.aspx

VISC aktualitātes
Jauni materiāli EMVC mājas lapā
2016./2017. m.g. valsts pārbaudījumu grafiks
Par 2015./2016. m.g. diagnosticējošo darbu fizikā 11. klasei

* E-izdevumos aktīvās hipersaites ir aktuālas to publicēšanas brīdī, vecākos izdevumos tās var būt neaktīvas un nepieslēgties tobrīd publicētajai
informācijai.
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