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Ziņas. Jaunumi
Valsts izglītības satura centrs aicina aktualizēt Drošības nedēļu Latvijas skolās
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar dažādām institūcijām aktualizē ikgadējo Drošības nedēļu, kas šogad notiks no 19.
līdz 23. septembrim. Tās mērķis ir veicināt skolēnu prasmes izvērtēt situāciju un apkārtējās vides riskus dažādās dzīves situācijās.
Drošības nedēļas laikā VISC aicina pedagogus ar bērniem un viņu vecākiem aktualizēt un izrunāt dažādas tēmas saistītas ar drošību
uz ceļa, sev apkārtējā vidē un drošu uzturu ikdienā.
22. septembrī skolēnu Drošības nedēļas ietvaros vairāk nekā 600 Jelgavas 4. klašu audzēkņu piedalīsies bērnu drošības izglītības
pasākumā “Viena diena drošībai”, ko organizē AS “Sadales tīkls”. Pasākumā bērni atraktīvā un viegli saprotamā veidā iepazīsies ar
dažādu dzīves situāciju būtiskākajiem drošības jautājumiem.
Pasākumā piedalīsies un par dažādiem sadzīves drošības aspektiem stāstīs arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija, Jelgavas pilsētas pašvaldības policija, Ceļu satiksmes drošības direkcija un
Rīgas Motormuzejs, Latvijas Interneta asociācijas Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs,
Latvijas Komercbanku asociācija un Latvijas Banka, kā arī uzņēmumi “Latvijas Dzelzceļš” “Latvijas Valsts meži” un “Latvijas Gāze”.
Pasākuma laikā bērniem būs gan unikāla iespēja tuvumā aplūkot pasākumā pārstāvēto organizāciju operatīvo dienestu transportu –
ātrās palīdzības automašīnu, ugunsdzēsēju automašīnu, policijas automašīnu, elektriķu operatīvās izbraukuma brigādes automašīnu,
Cūkmena automašīnu u.c., gan arī spēlēt dažādas izglītojošas drošības spēles, skatīties izglītojošas filmas un piedalīties dažādās citās
aktivitātēs.
Drošības nedēļā VISC aicina arī pievērst uzmanību drošam bērnu uzturam, izglītojot skolēnus, kā droši izvēlēties pārtikas produktus
veikalā, un ko tie var vērtīgu uzzināt par produktu pēc iepakojuma. Sadarbojoties AS "Rīgas Dzirnavnieks" un uztura speciālistiem,
plānots, ka par drošu uzturu bērni turpinās apgūt lekcijas oktobrī Putras programmas ietvaros, kas notiks skolās jau ceturto gadu.
VISC Drošības nedēļas ietvaros Putras programmas tēli - profesors Grauds un Pūcēns - viesosies Latvijas skolās. 22. septembrī notiks
parauglecija Rīgas 41.vidusskolā, kurā piedalīsies pirmās klases skolēni.
Arī šogad projekta “Lai dzīvo bērni!” ietvaros tapusi jauna filma. Projekts ik gadu tiek veidots ar mērķi samazināt bērnu traumatismu un
mirstību Latvijā. Šogad režisores Dainas Rašenbaumas un redaktores Kristas Vāveres dokumentālajā filmā “Risks. Garšīgais un
indīgais” iekļautas intervijas ar jauniešiem, kuri paši cietuši kādā sāpīgā negadījumā, filmu papildina jauniešu vidū populāru cilvēku
pieredzes stāstu intervijas ar Mairi Briedi, Reini Nitišu, Artūru Skrastiņu un Andri Buli. Filmu var noskatīties internetā:
https://youtu.be/9zDmCxro2fY.

Tikmēr Valsts asinsdonoru centrs aicina Latvijas skolas pieteikties izglītojošām lekcijām par asins ziedošanu un pieteikties ekskursijai
Valsts asinsdonoru centrā, tādējādi ļaujot skolēniem ielūkoties asins komponentu sagatavošanas procesa aizkulisēs.
(Pieteikties lekcijām un ekskursijām: baiba.mitrovska@vadc.gov.lv).

VISC aktualitātes īsumā


No 4. līdz 7.oktobrim Latvijā notiks Eiropas Padomes Pestalozzi seminārs. Savu dalību seminārā ir apstiprinājuši 15 izglītības
profesionāļi no 13 Eiropas valstīm. Semināra mērķauditorija: skolu vadītāji, skolotāji, pedagogu izglītotāji. Semināru organizē
Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Eiropas Padomes Pestalozzi programmas sekretariātu.



VISC mājaslapā publicēta aktuāla informācija par centralizēto eksāmenu fizikā, ķīmijā un dabaszinībās pilotprojektu
2016./2017.mācību gadā (http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/info.shtml#sep06) . VISC lūdz izglītības iestāžu, kas vēlas
piedalīties pilotprojekta eksāmenos, vadītājus līdz 2016.gada 1.oktobrim elektroniski aizpildīt pieteikuma formu: http://evpd.lv/piloteksameni2017.html.



Sagatvota un publicēta aktuāla informācija par 10.klases diagnosticējošajiem darbiem fizikā un ķīmijā 2016./2017.mācību
gadā: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/info.shtml#sep05.



Publicēti diagnosticējošo darbu fizikā un ķīmijā norises darbību laiki: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/norlaiki.shtml.



VISC sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi aicina vides interešu izglītības projekta “Ieraugi, atklāj, saglabā!” dalībniekus
23.septembrī plkst.11:00 piedalīties skolotāju seminārā. Seminārs notiks Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības
centrā “Ziemeļvidzeme”, Rīgas ielā 16, Salacgrīvā. Dalībai seminārā pieteikties līdz 2016.gada 16.septembrim, aizpildot
elektronisku pieteikuma formu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPFiIHx2GCa3Dz37x8Da0aYsphfmEhAEKlytECmJ6uu0RM6A/viewform?c=0&w
=1.



VISC piedāvā metodisku atbalstu, organizējot ikgadējo semināru profesionālās izglītības iestādēs strādājošajiem Latvijas un
pasaules vēstures skolotājiem. Seminārs notiks 2016. gada 4.oktobrī no plkst.10:00 līdz 15:30 Latvijas Nacionālajā vēstures
muzejā, Brīvības bulvārī 32, Rīgā.



Valsts izglītības satura centrs organizē profesionālās kompetences pilnveides un pieredzes apmaiņas semināru pedagogiem,
nometņu organizētājiem un vadītājiem “Metodes, paņēmieni un resursi kvalitatīvai nometņu organizēšanai”.
Seminārs notiks 2016.gada 4.,5.,6.novembrī Rīgas Sanatorijas internātpamatskolā, Brīvības gatvē 384a, Rīgā. Plašāka
informācija un pieteikšanās VISC vietnē www.nometnes.gov.lv.

Sadarbības partneru aktualitātes
Notiks 10. Juvenes Translatores konkurss
2016. gada 24. novembrī skolēni no visas Eiropas rakstīs tulkošanas pārbaudes darbu. Vienā un tajā pašā dienā visās Eiropas
Savienības (ES) valstis skolēni savu skolotāju uzraudzībā tulkos tekstu, izvēloties vienu no 24 oficiālajām ES valodām. 10.Juvenes
Translatores konkurss ir laba iespēja sevi apliecināt tieši Latvijas reģionu skolēniem, par ko liecina fakts, ka vairākus gadus Latvijas
uzvarētāji ir nākuši no skolām ārpus lielajām pilsētām.
lr pagājuši desmit gadi, kopš Eiropas Komisijas tulkošanas dienests pirmoreiz sarīkoja tulkošanas konkursu vidusskolēniem. Tā
mērķis bija veicināt valodu apguvi un mudināt svešvalodu jomā apdāvinātos jauniešus pievērsties tulkotāja karjerai.
Kā zināms, svešvalodu prasme jauniešiem paver labākas iespējas darba tirgū gan dzimtenē, gan ārzemēs,
turklāt valodu apguve ievērojami sekmē starpkultūru dialogu, Eiropas integrāciju un globālas pilsoniskuma apziņas veidošanos.
Tulkošana palīdz uzlabot gan avotvalodas, gan mērķa valodas zināšanas, un to aizvien biežāk izmanto skolās, lai veicinātu
visaptverošu pieeju valodu apguvē.
Kopš pirmā konkursa Eiropas Savienībā vairāk nekā 25 tūkstoši skolēnu ir pārbaudījuši savus spēkus īsa teksta tulkošanā no
vienas ES oficiālās valodas citā. Turklāt lielākā daļa iesaistīto skolotāju izmanto iespēju sarīkot vietējo skolas mēroga
konkursu, ļaujot iesaistīties plašākam skolēnu lokam. Uzvarētājus (pa vienam no katras ES valsts) pavasarī aicina uz Briseli, kur
viņi kopā ar skolotājiem piedalās apbalvošanas ceremonijā, kas notiek Eiropas Komisijas telpās. Pēc konkursa apbalvošanas
ceremonijā Briselē (2017. gada sākumā) Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta tulkotāji novērtēs darbus un

izraudzīsies vislabāko tulkojumu katrā ES valstī. 28 uzvarētāji iegūs trīs dienu ceļojumu uz Briseli un piemiņas balvu.
Gadu gaitā konkurss Juvenes Translatores ir izvērties nozīmīgāks, nekā sākumā tika domāts. Tas
veicina ne tikvien valodu apguvi un tulkošanu, bet arī skolēnu apmaiņu un sadarbību Eiropas mērogā. Daudzie un
dažādie valodu pāri, ko skolēni izvēlējušies konkursa darbam, liecina par Eiropas valodu daudzveidību, ko ES tiecas aizsargāt ar
daudzvalodības politiku.
Skolām jāreģistrējas Juvenes Translatores vietnē laikā no 2016.gada 1.septembra līdz 20.oktobrim. Vairāk par konkursu lasīt vietnē –
http://ec.europa.eu/translatores/index_lv.htm

AS "Latvijas valsts meži" aicina skolēnus veidot vides izziņas spēles
7.-9. klašu skolēniem ir iespēja piedalīties LVM Meža olimpiādē – āra mācību spēļu ideju konkursā, kura galvenā balva ir ārzemju
dabas ekspedīcija visai skolēnu komandai.
Olimpiādi organizē AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, un tās galvenie mērķi ir popularizēt
Latvijas skolās radošu un veselīgu mācīšanos dabā un veicināt jauniešu izpratni par Latvijas lielāko atjaunojamo resursu - mežu.
Piedaloties olimpiādē, komandai ir jāizdomā jaunu āra mācību spēli par mežu un jāizspēlē to kopā ar klases biedriem brīvā dabā
(skolas pagalmā, parkā, mežā, botāniskajā dārzā u. tml.), izmantojot dabas materiālus. Komandai jāapraksta spēles noteikumi un
jārada 1 minūti gara video pamācība, kurā redzama spēles norise.
30 labākās spēles 1. februārī publicēs LVM skolu programmas “Facebook” lapā “Izzini mežu, Latvija”, kur ikviens “Facebook” lietotājs
līdz 20. februārim var balsot par spēlēm, spiežot “Like” zem publicētajiem video.
LVM Meža olimpiādes finālā dabas parkā Tērvetē 2017. gada 27. aprīlī piedalīsies 10 komandas, kas ieguvušas visvairāk atzinības
“Facebook” lietotāju vērtējumā.
Vairāk informācijas un nolikums www.lvm.lv/mezaolimpiade

Bērnu un jauniešu konkurss "Solis gleznā"
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, izglītības uzņēmums “Lielvārds”, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Jaņa Rozentāla un
Rūdolfa Blaumaņa memoriālais muzejs un Latvijas Nacionālais mākslas muzejs rīko bērnu un jauniešu konkursu “Solis gleznā”.
Konkurss tiek rīkots, atzīmējot izcilā latviešu glezniecības meistara Jaņa Rozentāla 150. gadadienu, kā arī izceļot citu Latvijas kultūras
kanonā iekļauto mākslinieku – Vilhelma Purvīša, Johana Valtera un Ģederta Eliasa veikumu. Konkursa organizatori aicina bērnus un
jauniešus atveidot šo mākslinieku gleznu sižetus un iemūžināt tos fotogrāfijās, tādējādi sniedzot iespēju netradicionālā un saistošā
veidā runāt par Latvijas mākslas vēsturi un nozīmīgām personībām tajā.
Konkursā var piedalīties 1.–12.klašu skolēni un bērnu dārzu audzēkņi visā Latvijā.
Darbus konkursam var iesniegt līdz 2016.gada 30.septembra plkst. 17:00, augšupielādējot konkursa interneta vietnē www.darini.lv.

Zemkopības ministrija izsludina gadskārtējo konkursu skolu jaunatnei "Mūsu mazais
pārgājiens 2016"
Zemkopības ministrija (ZM) izsludinājusi konkursu Latvijas skolēniem “Mūsu mazais pārgājiens 2016”. Šogad jau par tradīciju kļuvušais
ZM konkurss Latvijas skolu jaunatnei "Mūsu mazais pārgājiens" notiek 10 reizi. Konkursā aicināti piedalīties Latvijas vispārizglītojošo
un profesionālo izglītības iestāžu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki. Konkursa uzdevums ir veikt izpēti par koka
daudzpusīgajām izmantošanas iespējām Latvijā un pasaulē. Konkursa moto: "Koks ir visur!".
Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem ir jāveic literatūras un informācijas avotu izpēte par koka daudzpusīgajām izmantošanas
iespējām (piemēram, jumtam, degvielā, tipogrāfijas krāsai u.tml.) Latvijā un pasaulē un jāsagatavo radošs izpētes darbs – pārgājiena
vai ekskursijas apraksts brīvā stāstījumā, esejas vai citā literārā formā par interesantiem novērojumiem un atklājumiem, papildinot
aprakstu ar stāstnieku liecībām un vizuālo informāciju (zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c.).
Konkursa darbs dalībniekiem jāiesniedz līdz š.g. 7. oktobra plkst.15:00 ZM Meža departamentā vai jānosūta pa pastu ar norādi
"Konkursam „MŪSU MAZAIS PĀRGĀJIENS 2016"””.
Ar konkursa nolikumu ikviens var iepazīties Zemkopības ministrijas vietnē.

Jūs saņemat šo e-izdevumu, jo esat VISC informatīvā e-izdevuma abonents.
E-izdevumā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
E-izdevumos aktīvās hipersaites ir aktuālas to publicēšanas brīdī, vecākos izdevumos tās var būt neaktīvas un nepieslēgties tobrīd publicētajai
informācijai.
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:

