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Ziņas. Jaunumi
Noslēgusies 45.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa "Lidice 2017" Latvijas kārta
Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija UNESCO 2017.gadu pasludinājusi par ilgtspējīgas tūrisma attīstības
gadu, tāpēc 45.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „Lidice 2017” ir veltīts tēmai „Ceļojumi”.
Konkursam tika iesūtīti 1165 darbi no 49 Latvijas novadiem un pilsētām. Latvijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 190 darbi.
Bērni darbus veidojuši gan vizuālās mākslas tehnikā – zīmējumos, grafikā, gleznojumos, gan tos īstenojuši vizuāli plastiskajos darbos –
keramikā, stiklā, papīra plastikā, tekstildarbos u.c. Konkursa tēma attīstīta daudzveidīgi. Darbu autori savos darbos stāsta gan par
saviem ceļojuma piedzīvojumiem Latvijā un ārpus tās, gan par ceļojumiem kosmosā, laikā un sapņos. Skarta arī mūsdienās aktuālā
migrācijas tēma.
Konkursa Latvijas kārtā 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.
Laureātu darbu izstāde būs apskatāma no 2017.gada 1.februāra līdz 16.februārim Rīgas domē, Rātslaukumā 1. Konkursa laureātu
apbalvošana notiks 2017.gada 16.februārī plkst.14.00 Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13.

Notiks Latvijas un ārvalstu skolēnu atklātais konkurss - praktikums radioelektronikā
2017.gada 3.februārī Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Ventspils Jaunrades namu, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas
rūpniecības asociāciju pirmo reizi rīko Latvijas un ārvalstu skolēnu atklāto konkursu - praktikumu radioelektronikā.
Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu interesi par elektronikas nozari, attīstīt viņu spējas un radošumu tehniskajā jaunradē un popularizēt
elektronikas pulciņu darbību.

Pēdējo gadu laikā Latvijā strauji ir pieaudzis elektronikas pulciņu skaits. Elektronikas nozares interešu izglītības programmas bērni un
jaunieši apgūst gan interešu izglītības iestādēs, gan vispārizglītojošās skolās.
Konkursa laikā komandas veiks praktisku uzdevumu - samontēs piedāvāto shēmu noteiktā laika posmā. Paveiktā darba vērtēšanu
veiks neatkarīgi tiesneši.
Pasākuma sākums 3.februārī plkst.10.30 Ventspils Jaunrades namā, Maiznieku ielā 11, lielajā zālē.

Notiks Latvijas skolēnu trases automodeļu sacensības iesācējiem
Jau tradicionāli februāra sākumā Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Motormuzeju rīko Latvijas skolēnu trases
automodeļu sacensības iesācējiem „Motormuzeja kauss”. Sacensības sāksies 4.februārī plkst. 9.30 Rīgas Motormuzejā, S.Eizenšteina
ielā 4, Rīgā.
Sacensību mērķis ir veicināt skolēnus interesi par inženiertehniskajām profesijām un pilnveidot viņu vispārējās un speciālās tehniskās
zināšanas.
Sacensības notiek trijās modeļu klasēs. Skaitliski viskuplākā ir tieši jauno automodelētāju klase, kuras dalībnieki ir vecumā līdz 14
gadiem.
Visi sacensību dalībnieki ir paši uzkonstruējuši un izgatavojuši savus automodeļus, kas ir aprīkoti ar miniatūriem mikroelektromotoriem.
Sagaidāms, ka sacensībās piedalīsies dalībnieki no Rīgas, Bauskas, Valmieras, Mazsalacas, Jelgavas, Ventspils, Saldus, Kuldīgas,
Bērzaines, Daugavpils, Madonas un Rūjienas.

Gatavojamies Latvijas valsts simtgadei!
Tuvojas Latvijas valsts simtgade, kuras kulmināciju svinēsim 2018.gadā. Svētku programmu paredzēts īstenot piecu gadu griezumā no
2017. līdz 2021. gadam, lai atcerētos un aktualizētu ilgtermiņā Latvijai nozīmīgas vērtības.
Par valsts simtgades svinēšanas virsmērķi noteikta Latvijas sabiedrības valstsgribas un valstiskās piederības sajūtas stiprināšana,
pašorganizējošu procesu rosināšana un dažādu līmeņu sadarbības veicināšana. Galvenais vēstījums ir “Es esmu Latvija”, jo Latvijas
galvenā vērtība ir cilvēki.
Svētku programma tiek veidota, balstoties uz šādiem mērķiem:








godināt valsts dibinātājus un pieminēt notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts izveidi;
apliecināt Latvijas kā eiropeiskas valsts vērtības;
cildināt Latvijas dabas skaistumu un kultūras daudzveidību;
daudzināt Latvijas cilvēku talantus, izcilību un sasniegumus;
spēcināt Latvijas kā 21. gadsimta nacionālas valsts identitāti;
izkopt sabiedrībā atbildības ētiku par sevi, savu ģimeni, valsti.

2016.gada 13.decembrī Ministru kabinets ir apstiprinājis Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plānu 2017.-2021.gadam. Šis
pasākumu plāns ir tapis, līdzdarbojoties visām ministrijām, pašvaldībām, valsts un pašvaldību sadarbības partneriem, dažādām
institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un plašai sabiedrībai. Latvijas valsts simtgades svinības aizsāk tādas nozīmīgas ilgtermiņa
aktivitātes kā “Latvijas skolas soma”, norisināsies darbs pie Latvijas Nacionālās enciklopēdijas izveides, top vēstures un zinātnes
pētījumi, jaundarbi un jaunrade, Latvijas filmas, kultūrvides sakārtošana un citas aktivitātes.
Pasākumu plāna tematiskie virzieni:







Latvijas ciltstēvi un ciltsmātes
Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi
Latvijas rotāšana un dāvanu gatavošana
Latvijas dzimšanas diena un dāvanu pasniegšana
Latvijas draugi un kaimiņi

Šī pasākumu plāna ietvaros Valsts izglītības satura centrs plāno un īsteno Latvijas valsts simtgadei veltītus pasākumus, kuros aicina
iesaistīties izglītības iestādes, lai bērni un jaunieši, atbilstoši viņu spējām, interesēm un talantam līdzdarbojoties svētku svinēšanā un
gatavošanās procesā, sajustu arvien tuvāku un ciešāku piederību savai skolai, novadam/pilsētai, valstij. Skolēnu līdzdalība skolas,
vietējās kopienas, sabiedrības un valsts dzīvē veicina viņu pilsonisko apziņu un aktivitāti, paaudžu vienotību un patriotisma jūtas.
Vēlamies uzrunāt visas izglītības iestādes iesaistīties simtgades svinību sagatavošanā, atbalstot jau kādu no plānotajām svinību
norisēm vai organizējot savus pasākumus, tādējādi nodrošinot ikviena skolēna līdzdalību. Šis ir īstais laiks, lai darītu jēgpilnu un

nozīmīgu darbu savai un sabiedrības izaugsmei, vietējās kopienas cilvēku dzīves uzlabošanai, vides sakārtošanai, vēstures notikumu
pamatīgākai izzināšanai, jaunu kultūras vērtību radīšanai un vēl daudziem citiem labiem darbiem un pašu skolēnu iniciatīvām.
Valsts izglītības satura centrs ir uzsācis īstenot projektu ar zīmīgu nosaukumu “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”, lai
uzrunātu gan skolēnus, gan skolotājus, gan vecākus, gan skolu sadarbības partnerus konkrētu labu darbu veikšanai ilgtermiņā un
ilgtspējā, lai skolēni iegūtu jaunas kompetences, īstenotu radošas un inovatīvas idejas, bagātinātos ar pozitīvām emocijām un
neaizmirstamu pieredzi un visi kopā svinētu Latviju.
Latvijas simtgadei veltītie pasākumi - http://www.visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/lv100_visc.pdf

Projekta eksperti viesojas Rīgas Starptautiskajā skolā
Aizvadītajā nedēļā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” darbinieki, kopumā vairāk nekā 50 cilvēki, viesojās Rīgas
Starptautiskajā skolā, kur vēroja mācību procesu un iepazinās ar mācību darba organizāciju un skolas vidi.
Redzētais un piedzīvotais skolā lielā mērā iemieso principus un vērtības, kurus ir vērts iedzīvināt visās skolās un pirmsskolās, turklāt
ne tikai mācīšanās procesā – visām iesaistītajām pusēm skaidri un saprotami mērķi, uzdevumi un kritēriji; sadarbība gan skolotāju
starpā, gan kā prasme, kas tiek attīstīta bērnos un jauniešos; savstarpēja uzticēšanās, kas ļauj pedagogiem realizēt savas ieceres un
bērniem justies novērtētiem, un ļoti nozīmīgi – vadības atbalsts. Ne velti Rīgas Starptautiskās skolas misija ir: “Mācīšanās prasmju
attīstīšana savstarpējas cieņas pilnā vidē, kurā ikviens audzēknis rod iedvesmu pilnveidot savas spējas un kļūst par pārliecinātu
personību ar plašu pasaules skatījumu, kuram ir svarīgas arī ētiskās vērtībās.”
Šajā skolā pieredzētais ir tikai viens no daudzajiem labās prakses piemēriem. Vēl daudzas skolas un pirmsskolas savā ikdienā jau
šodien dara to, ko vispārējā izglītībā plānots pakāpeniski ieviest līdz ar projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” realizēšanu, tāpēc
aicinām pirmsskolu un skolu vadītājus un pedagogus dalīties savā pieredzē, un projekta eksperti priecāsies par iespējām
viesoties arī citās izglītības iestādēs.
Valsts izglītības satura centra projekta Nr. 8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir radīt skolēniem labvēlīgus
apstākļus dziļas izpratnes veicināšanai un prasmju attīstīšanai dažādos kontekstos, kā arī personības pilnveidei. Lai to realizētu,
vispārējā izglītībā – bērniem un jauniešiem no pusotra gada vecuma līdz vidusskolai, tuvāko piecu gadu laikā tiks izstrādāts un
pakāpeniski ieviests kompetenču pieejā veidots mācību saturs, galveno uzmanību pievēršot izmaiņām tieši mācību procesa
organizēšanā. Profesionālās pilnveides programmās tiks izglītoti 6000 pedagogi. Projektu Valsts izglītības satura centrs
īstenos sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, Latvijas Universitāti, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, Liepājas Universitāti,
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, Latviešu valodas aģentūru, Strazdumuižas
internātvidusskolu - attīstības centru vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem un pašvaldībām, kuru izglītības iestādes piedalās
mācību satura aprobācijā.
Informāciju sagatavoja:
Signe Ernštreite
Projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”
Tālr.: 66051908

Aicinām pieteikties semināram “Beta”
Lai radītu izglītojamiem iespēju padziļināt savas zināšanas izvēlētajā zinātnes nozarē, iepazīties ar jaunākajiem sasniegumiem zinātnē
un sniegt ievirzi turpmākās profesijas izvēlē, Valsts izglītības satura centrs 2017.gada 18.februārī Latvijas Universitātes Datorikas
fakultātē (Raiņa bulvārī 19, Rīgā) organizē semināru, kurā jaunieši lekcijās un praktiskajās nodarbībās tiks iepazīstināti ar lielajiem
datiem un modernajām datu bāzēm, atvērtajiem datiem un semantisko tīmekli, kā arī – uzzinās par sensoru programmēšanu un
prototipēšanu, interneta serveri un citām aktualitātēm datorikā.
Seminārs plānots no pulksten 11.00 līdz 16.00. Semināram aicināti pieteikties 10.-12.klašu izglītojamie līdz 2017.gada 9.februārim,
aizpildot anketu: http://webanketa.com/forms/68r3gd1j6cqp6s9r6ms3jd34/.
Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, dalība seminārā tiks apstiprināta pieteikšanās kārtībā. Ja Jūsu dalība seminārā ir apstiprināta, taču
ierasties nav iespējams, lūdzu, informēt projekta asistenti Beāti Livdansku, e-pasts: beate.livdanska@visc.gov.lv.
Apstiprinājums dalībai seminārā tiks izsūtīts individuāli uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi līdz 2017.gada 10.februārim.

Informāciju sagatavoja:
Mudīte Kalniņa
Projekta aktivitātes koordinatore zinātniski pētnieciskās darbības jomā,
Tālruņa numurs 22048771,
E-pasts: mudite.kalnina@visc.gov.lv

VISC aktualitātes īsumā


VISC organizē Angļu valodas skolotāju metodisko apvienību vadītāju semināru. Seminārs notiks šī gada 17.februārī Rīgā,
VISC, Strūgu ielā 4, zālē. Semināra plānotais darba laiks: plkst.10.00 -15.00. Lūgums pieteikties uz semināru līdz 2017.gada
15.februārim - http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/maseminari.shtml



VISC organizē Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju MA vadītāju semināru. Seminārs notiks šī gada 10.februārī Rīgā,
Baltijas Starptautiskā Akadēmijā, Lomonosova ielā 4, 409.auditorijā. Semināra plānotais darba laiks: plkst.10.00-15.30.
Reģistrācija līdz 2017.gada 8.februārim - http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/maseminari.shtml



VISC organizē Vācu valodas skolotāju MA vadītāju semināru. Seminārs notiks šī gada 16.februārī Gētes institūtā Torņa ielā 1
(ieeja no Klostera ielas). Semināra plānotais darba laiks: plkst. 10.00 – 15.00. Lūgums pieteikties uz semināru līdz 2017.gada
14.februārim - http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/maseminari.shtml



Vēstures valsts 23.olimpiāde 12.klasēm notiks 2017.gada 21.februārī Rīgā, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas
fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, 504. auditorijā. Reģistrācija no plkst.10.00 līdz plkst.10.55. Olimpiādes norise no plkst. 11.00
līdz plkst. 15.00. Uz valsts olimpiādi uzaicināti 12.klašu dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības
olimpiādē vismaz 81 punktu.
Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu
attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.



VISC piedāvā izglītības iestādēm 2017.gada ieraksta programmatūru. Visu attiecīgo izglītības iestāžu atbildīgajiem
speciālistiem lūgums iepazīties ar piedāvāto programmatūru - http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/info.shtml#feb02



VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un Daugavpils 4.speciālo PII šī gada
23.februārī plkst. 9.30 – 15.00 Daugavpils 4.speciālā PII, Daugavpilī, Podnieku iela 1, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
vietniekiem/metodiķiem organizē semināru "Efektīva mūsdienu tehnoloģiju izmantošana mācību procesā pirmskolas vecuma
bērniem iekļaujošā vidē". Semināra dalībnieki iepazīsies ar Daugavpils 4.speciālās PII darba pieredzi, labās prakses
piemēriem, atbalsta pasākumu nodrošināšanu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Dalībnieki tiks informēti par
informācijas tehnoloģiju izmantošanu pirmskolā, par mūsdienu tehnoloģijām kā atbalsta instrumentu izglītojamiem ar
speciālām vajadzībām, par aktualitātēm pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā, par speciālo vajadzību agrīnās
diagnosticēšanas nepieciešamību, varēs noskatīties praktiskās meistarklases nodarbību "Interaktīvās spēles 5-6.g. bērniem
speciālās programmas ietvaros" (valodas traucējumi), piedalīties diskusijā. Pieteikšanās uz semināru līdz 14.02.2017. pa epastu - d4sp_pii@inbox.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:

