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Ziņas. Jaunumi
Aicinām pieteikties semināram “Beta”
Valsts izglītības satura centrs 2017.gadā organizē semināru ciklu “Beta” 9.-12.klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par dabas
zinātnēm un datorzinātni, kuri izstrādā pētnieciskos darbus dabas zinātnēs, vai arī savu nākotnes profesiju vēlas saistīt ar šīm
zinātnēm.
Pirmais seminārs notiks 2017.gada 28.janvārī Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā (Ķengaraga ielā 8, Rīgā), kurā institūta
darbinieki iepazīstinās jauniešus ar aktualitātēm institūtā, veiks eksperimentus laboratorijās, sniegs ieskatu konfokālajā
spektromikroskopijā, stāstīs par luminiscences parādību un tās pielietojumiem. Skolēniem būs iespēja iepazīties ar organisko materiālu
laboratoriju un apmeklēt laboratoriju tīrtelpas.
Seminārs plānots no plkst.11.00 līdz 16.00.
Izglītojamie aicināti pieteikties semināram līdz 2017.gada 10.janvārim, aizpildot anketu
http://webanketa.com/forms/68r3cchs6gqk2cv270v34shk/
Apstiprinājums par dalību seminārā tiks izsūtīts individuāli uz pieteikumā norādīto e-pastu līdz 2017.gada 13.janvārim.
Informācija par plānotiem semināriem:
2017.gada 18.februārī Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē notiks seminārs datorzinātnē, kurā interesenti lekcijās un praktiskajās
nodarbībās tiks iepazīstināti ar lielajiem datiem un modernajām datu bāzēm, atvērtajiem datiem un semantisko tīmekli, uzzinās par
sensoru programmēšanu un prototipēšanu, interneta serveri un citām aktualitātēm datorikā.
2017.gada 25.martā Latvijas Universitātes Dabas zinātņu akadēmiskajā centrā notiks seminārs “Beta” dabas zinātnēs. Seminārs tiks
veltīts cilvēka veselībai un to ietekmējošiem faktoriem (piemēram, vides piesārņojums). LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra speciālisti
iepazīstinās semināra dalībniekus ar dažādām ķīmiskām, fizikālām un bioloģiskām vides kvalitātes pētīšanas metodēm, stāstīs par
sasniegumiem farmācijā.
Par precīziem semināra norises laikiem un telpām februārī un martā, kā arī par pieteikšanos - informācija sekos.

Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu radošā procesa un
pieredzes materiālu izstāde "Manas mājas"
No 2017.gada 2.janvāra līdz 5.februārim kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, Rīgā, ir
apskatāma interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu
pedagogu radošā procesa un pieredzes materiālu izstāde “Manas mājas”.
Valsts izglītības satura centrs 2016.gadā organizēja interešu izglītības vizuālās un
vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu konkursu. Tā mērķis
bija aktivizēt pedagogu metodisko darbību kā radošo procesu un pieredzes
apmaiņu, izstrādājot mūsdienīgus metodiskos materiālus un popularizējot
pedagogu labās prakses piemērus interešu izglītībā. Vienlaikus, izvēloties
konkursam tēmu “Manas mājas”, pedagogi tika rosināti sadarbībā ar saviem
audzēkņiem domāt par Latviju tās nozīmīgās jubilejas zīmē.
2016.gada aprīlī konkursa dalībnieku darbu izstādes un pedagogu pieredzes
apmaiņas semināri norisinājās Limbažos, Talsos, Bauskā, Līvānos, Carnikavā un
Rīgā, bērnu un jauniešu centrā “Mīlgrāvis”.
Izstādē “Manas mājas” apkopoti konkursa laureātu darbi. Konkursa tēma rosinājusi
dalībniekus veidot visdažādākās interpretācijas, aicinot domāt ne tikai par māju kā
arhitektūras formu, bet arī par mājas sajūtu, cilvēkiem, vidi un lietām, kas to rada.
Par māju kā alegoriju un par mūsu kopīgajām mājām - Latviju.
Izstādē apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar pedagogu radošo procesu - izsekot
ceļam no idejas līdz tās realizācijai audzēkņu darbos.

VISC iepriecina bērnu nama "Laubere" iemītniekus
Gluži kā iepriekšējos gadus, arī šogad Valsts izglītības satura centrs (VISC)
saglabājis lielisko iestādes tradīciju gada nogalē svētku laikā iepriecināt kāda
Latvijas bērnu nama bērnus.
Šogad VISC darbinieki sarūpēja pārsteigumu Ogres novada bērnu nama “Laubere”
brašajiem iemītniekiem. Tur šobrīd dzīvo četrpadsmit bērni vecumā no desmit līdz
astoņpadsmit gadiem.
Tā kā iestādē ir telpas, kurās ļoti nepieciešams remonts, VISC darbinieki saviem
spēkiem sarūpēja bērnu namam sienas krāsas, lai jaunajai paaudzei būtu iespēja
pavasari sagaidīt jau atjaunotās telpās. Bērniem dāvanu maisā tika arī beisbola cepurītes un auduma mugursomas.
Tikmēr elektromontāžas uzņēmums SIA “Capitalis Inženiersistēmas” ziedoja bērnu namam 30 piekaramās griestu lampas.
Tas jau ir sākums nelielām pārmaiņām, taču, lai kvalitatīvi veiktu telpu remontu, nepieciešams vēl daudz, tāpēc aicināts ikviens, kam ir
iespēja, ziedot bērnu namam “Laubere” pārējo remontmateriālu iegādei.
VISC pateicas visiem ziedotājiem par labajiem darbiem un paveikto!

VISC aktualitātes īsumā


15.decembrī Rixwell Elefant hotel norisinājās Valsts izglītības satura centra īstenotā ESF projekta "Profesonālās izglītības
iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" pirmais organizētais seminārs "Profesionālās izglītības
iestāžu efektīvas pārvaldbas sekmēšana". Semināru apmeklēja 39 dalībnieki, tostarp 23 sadarbības partneru pārstāvji.



VISC sadarbībā ar Audzināšanas darba konsultatīvo padomi ir izveidojis palīgmateriālu 2016. gadā aktualizētajam un
pilnveidotajam metodiskajam līdzeklim “Klases stundu programmas paraugs”, piedāvājot idejas un tēmas klases stundu
saturam. Izsakām pateicību Audzināšanas darba konsultatīvajai padomei un visiem pedagogiem, kuri dalījās savā pieredzē,
piedaloties audzināšanas stundu tēmu izstrādē. Metodiskais līdzeklis pieejams VISC mājaslapā http://visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/metmat/klases_stundu_progr_%20paraugs.pdf



Seminārs mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem un pašvaldību mūzikas metodiķiem notiks 26.janvārī plkst.10.30
VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā. Semināra darba kārtībā informācija par plānoto 2016./2017.mācību gada valsts nozīmes pasākumu
mūzikā sagatavošanu un norisi.

Sadarbības partneru aktualitātes
Latvijas Kara muzejā tiks atklāta jauna pastāvīgā ekspozīcija
2017.gada 11.janvārī Latvijas Kara muzejā tiks atklāta jauna pastāvīgā ekspozīcija “Latvijas iedzīvotāji Pirmajā pasaules karā”.
Ekspozīcija “Latvijas iedzīvotāji Pirmajā pasaules karā” tiek atklāta laikā, kad visā pasaulē piemin Pirmā pasaules kara notikumus.
Janvārī aprit 100 gadi kopš Ziemassvētku kaujām – lielākās militārās operācijas Latvijas teritorijā Pirmā pasaules kara laikā.
Plašā ekspozīcija, kas izvietota 380 m2, sastāv no diviem tematiskiem blokiem. Pirmā daļa veltīta Pirmā pasaules kara notikumiem
Eiropā un Latvijā, savukārt otrā – politiskajām un militārajām pārmaiņām 1917. gadā, kas iesaistīja latviešu strēlniekus Pilsoņu karā
Krievijā.
Nozīmīga ekspozīcijas daļa atvēlēta arī civiliedzīvotāju, latviešu strēlnieku atgriešanās procesam no Krievijas un karagūstekņu
nometnēm. Ekspozīcijas hronoloģiskais rāmis aptver laika posmu no 1914. -1922.gadam.
Ekspozīcijas centrālā vieta veltīta latviešu strēlniekiem, viņu kaujas gaitām un sadzīvei, paralēli atspoguļojot arī pretinieku. Būtisks
ekspozīcijas elements ir laikabiedru atmiņu, vēstuļu un dienasgrāmatu fragmenti, kas ļauj pietuvināties laika notikumiem, izjūtām un
domām.
Jaunā ekspozīcija būs vislielākais pieejamais publiskais krājums par Pirmo pasaules karu Latvijā, kurā varēs aplūkot 1231 eksponātus
- 95 ieročus, 11 plakātus, 42 atklātnes, 384 priekšmetus, 131 dokumentu un 568 fotogrāfijas.
Ekspozīcija būs Latvijā visplašākais sabiedrībai pieejamais vēstures stāsts par Pirmo pasaules karu, kas veidots no 1230 vēstures
liecībām.

Mārtiņš Mitenbergs
Latvijas Kara muzeja
Izglītības un informācijas nodaļas vadītājs
martins.mitenbergs@karamuzejs.lv

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:

