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Ziņas. Jaunumi
Noslēdzies stāstnieku konkurss “Anekdošu virpulis 2017”
1. aprīlī Rīgas Latviešu biedrības namā Līgo zālē noticis stāstnieku konkursa “Anekdošu virpulis 2017” fināls, kurā apbalvoti labākie
stāstnieki un smīdinātāji no visas Latvijas.
Gandrīz 20 gadus 1.aprīlī Rīgas Latviešu biedrības namā notiek konkursa „Anekdošu virpulis” fināls, kurā sacenšas bērni un jaunieši
no Latvijas folkloras kopām un citi skolas vecuma interesenti. Tiesības piedalīties finālā viņi izcīnījuši bērnu un jauniešu nemateriālā
kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” stāstnieku konkursa „Anekdošu virpulis”
novadu pusfinālos.
Šogad konkursā piedalījās 31 dalībnieks no Ēdoles, Gramzdas, Grobiņas, Kokneses, Kuldīgas, Lielvārdes, Liepājas, Līvāniem,
Rendas, Rēzeknes, Riebiņiem, Priekules, Priekuļiem un Vārkavas.
Saskaņā ar konkursa nolikumu (http://visc.gov.lv/intizglitiba/folklora.html) dalībnieki uzstājās grupās pa trīs līdz pieciem, sākot ar
visjaunākajiem. Viņi pa kārtai stāsta vienu anekdoti, līdz katrs izstāstījis trīs vai vairāk anekdotes, un žūrija izsaka vērtējumu, kuri
stāstītāji tiek nākamajā kārtā. Kopumā šogad tika izstāstīta 431 anekdote, kas ir par 17 anekdotēm vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Dalībnieki ieguva šādus titulus: Mazais smīdinātājs – 5 dalībnieki, Lielais smīdinātājs – 4 dalībnieki, Dižais smīdinātājs – 5 dalībnieki,
Ekselentais smīdinātājs – 17 dalībnieki, no kuriem novērtējumu Īpaši Ekselentais smīdinātājs saņēma 6 dalībnieki, kas ir galvenās
balvas laureāti.
Galvenās balvas laureāti vecākajā grupā ir: Uģis Jēkabsons - Kuldīgas 2.vidusskolas 5.klases skolnieks, Kuldīgas novada Bērnu un
jauniešu centra folkloras kopas “Kursīši” dalībnieks, viņa pedagoģe - Ina Celitāne;
Arturs Kundrots - Priekules vidusskolas 6.klases skolnieks, folkloras kopas „Priecele” dalībnieks, viņa pedagoģe - Ruta Oknere;
Raitis Domuļevs - Vārkavas vidusskolas 7.klases skolnieks, folkloras kopas „Volyudzeite” dalībnieks.
Galvenās balvas laureāti jaunākajā grupā ir: Toms Svars - Gramzdas pamatskolas 4.klases skolnieks, folkloras kopas „Jumītis”
dalībnieks, viņa pedagoģe - Skaidra Klasiņa;
Mārtiņš Upenieks - Vārkavas vidusskolas 2. klases skolnieks, viņa pedagoģe - Helēna Ērgle;
Estere Jankovska - Lielvārdes pamatskolas 3.klases skolniece, viņa pedagoģe - Ilze Bērtulsone.
Konkursu rīkoja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisiju un tradicionālās kultūras
biedrību „Aprika”.
Konkursa rīkošanu atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds, balvas fināla dalībniekiem dāvināja izstāžu komplekss „Rāmava”, „Nacionālais
botāniskais dārzs” Salaspilī un citi atbalstītāji.

Noslēgušies XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta un
koru koncerta Mežaparka Lielajā estrādē koncepcijas konkursi
Turpinot gatavošanos nākamajiem XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā, noslēdzies Valsts izglītības
satura centra (VISC) organizētais atklātais konkurss “XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta
koncepcija”.
Konkursā tika pieteikti astoņi konkursa darbi, kurus vērtēja VISC izveidota vērtēšanas komisija: Anna Jansone (žūrijas komisijas
priekšsēdētāja, režisore), Agris Daņiļevičs (horeogrāfs, deju skolas "Dzirnas" mākslinieciskais vadītājs), Renāte Linde (Rīgas A.
Pumpura pamatskolas direktore, deju kolektīva "Pumpurēni" vadītāja), Ilze Mažāne (horeogrāfe, Profesionālās izglītības kompetences
centra “Rīgas Tehniskā koledža” tautas deju kolektīva “Mazais ritenītis” mākslinieciskā vadītāja), Inga Pulmane (Rīgas pašvaldības
kultūras iestāžu apvienības koncertorganizācijas „Ave Sol” bērnu deju kolektīva "Teiksmiņa" mākslinieciskā vadītāja), Ingrida Saulīte
(Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Goda virsvadītāja), Juris Vaivods (XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
deju lielkoncerta "Līdz varavīksnei tikt" muzikālais vadītājs, Dailes teātra muzikālais vadītājs).
Par atbilstošāko tautas deju lielkoncerta koncepciju, kas jāattīsta tālāk un jāpilnveido atbilstoši pielietojumam dziesmu un deju svētkos,
tika atzīts konkursa darbs „Saule vija zelta rotu”. Saskaņā ar konkursa nolikumu darba autoru konstatēja, atverot slēgto aploksni ar
pieteikuma anketu. Darba autore – Indra Ozoliņa.
Noslēdzies arī Valsts izglītības satura centra organizētais atklātais konkurss par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku,
kuri notiks 2020.gadā, koru koncerta Mežaparka Lielajā estrādē koncepciju.

Konkursā tika pieteikti četri konkursa darbi, kurus vērtēja žūrija: Anna Jansone (žūrijas komisijas priekšsēdētāja, režisore), Iveta Ārgale
(režisore, projektu koordinatore), Jānis Baltiņš (diriģents, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kordiriģēšanas katedras docents),
Gints Ceplenieks (diriģents, Profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" Rīgas Doma kora skolas
vadītājs), Mārtiņš Klišāns (Rīgas Doma zēnu kora mākslinieciskais vadītājs un diriģents, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
kordiriģēšanas katedras docents), Dita Pfeifere (mākslas maģistre), Ilga Šķendere (mūzikas pedagoģe, diriģente, Cēsu novada
mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja), Edgars Vītols (Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas jauktā kora diriģents, Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedras vadītājs).
Izvērtējot iesniegtos darbus, neviena no koncepcijām neieguva balsu vairākumu, tādējādi vērtēšanas komisija nolēma neatbalstīt
konkursam iesniegtos darbus. Saskaņā ar konkursa nolikumu “XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta
Mežaparka Lielajā estrādē koncepcija” vērtēšanas komisija ierosināja izsludināt atkārtotu konkursu vai izskatīt iespēju pasūtīt
autordarbu konkrētai personai, kura var arī nebūt konkursa dalībnieks.

Noslēgts sadarbības līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu
21.03.2017. Valsts izglītības satura centrs ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (turpmāk - IKVD) par
sadarbību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt profesionālās izglītības
atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” projekta 8.5.2.0./16/I/001 „Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālas
izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (turpmāk – Projekts) īstenošanā.
IKVD Projekta ietvaros veiks sekojošas darbības:
1. Sagatavos metodiku profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura izstrādei un sasniedzamo rezultātu novērtēšanai, t.sk.
profesionālās izglītības satura atbilstības EQAVET un vienoto profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītāju izmantošanai
profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanai, kas dos iespēju novērtēt profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus izvirzītajām
prasībām, kā arī ietvers iespēju novērtēt darba vidē iegūtās izglītības kvalitāti.
2. Nodrošinās pasākumus EQAVET kvalitātes kritēriju un rādītāju iekļaušanai profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas
sistēmā modulārās profesionālās izglītības programmas un mācību līdzekļu izstrādes/iegādes procesā.

Latvijas Bankas vadība izsaka atbalstu mācīšanas pieejas maiņas nepieciešamībai
Atsaucoties Latvijas bankas uzaicinājumam, 28.martā, Zane Oliņa, projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ieviešanas vadītāja,
tikās ar Latvijas bankas prezidentu un vadības komandu, lai stāstītu par projektu, tā nozīmi Latvijas izglītības sistēmā, ieviešanas gaitu
un sagaidāmo ietekmi uz izglītības kvalitāti.
Sarunas gaitā tika pārrunāti gan sasniedzamie rezultāti skolēnam, tai skaitā, finanšu pratības, ekonomikas un uzņēmējspējas attīstības
jautājumi mācību saturā un mācīšanas kvalitāte, gan plašākas izmaiņas mācību darba organizācijā un citi vispārējās izglītības
kvalitātes jautājumi, tai skaitā, finanšu resursu efektīvs izlietojums, skolu tīkla sakārtošana, skolotāju sagatavošana un profesionālā
pilnveide.

Projekta eksperti iepazīstas ar Anglijas un Skotijas izglītības sistēmu pieredzi
No 20. līdz 25. martam, Valsts izglītības satura centra (VISC) realizētā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” 15 ekspertu grupa
viesojās Anglijā un Skotijā, lai iepazītos ar izglītības rīcībpolitikas praksi, darbu skolās, īpašu uzmanību pievēršot skolēnu kompetenču
attīstībai. Šo pieredzes apmaiņas braucienu finansēja Britu padome, līdzdarbojoties nevalstiskajai organizācijai Achievement for All un
Skotijas valsts aģentūrai Education Scotland.
Vizītes laikā ekspertu grupai bija iespēja gan tikties ar izglītības politikas veidotājiem Anglijā un Skotijā, gan tur viesoties sākumskolās
un vidusskolās – redzēt un piedalīties nodarbībās, aprunāties ar skolotājiem un skolēniem.
Kā īpaši saistošu un vērtīgu ekspertu grupa novērtēja Skotijā gūto pieredzi. Tur tikko ir noslēdzies līdzīgs satura un mācīšanas pieejas
izmaiņu process, izstrādājot un ieviešot Curriculum for Excellence, kas kopumā ilga astoņus gadus.
Rezumējot pieredzes apmaiņas braucienā redzēto un dzirdēto, projekta mācību satura izstrādes struktūrvienības vadītāja Dace
Namsone vērtē: “Vizīte Lielbritānijā bija lieliska iespēja redzēt praksē, kā dažādas izglītības sistēmas struktūras sadarbojas, virzot
skolēna mācīšanos uz konkrētu un skaidru sasniedzamo rezultātu. Mācību saturs ir saistīts ar eksamināciju, skolotāju standartu un
prasībām skolotāju profesionālajai pilnveidei; skolā skolotāji sadarbojoties kopīgi plāno, kā katrs skolēns varētu sasniegt iespējami
labāku rezultātu.” Zane Oliņa, projekta mācību satura ieviešanas struktūrvienības vadītāja, atzīmē, ka īpaši vērtīgs bija iedrošinājums
no skotu kolēģiem uzmanību pievērst prasmju apguvei ilgtermiņā, kur nepieciešama dažādu priekšmetu skolotāju sadarbība un mācību
satura plānošana ikdienā katras skolas līmenī un augsta uzticības kredīta došana skolām un skolotājiem, lai to paveiktu.
VISC pateicas Britu padomei Latvijā un personīgi Zanei Matesovičai, pārstāvniecības vadītājai, par šī brauciena organizēšanu un
finansēšanu.

Seminārs pašvaldību deleģētajiem vispārējo izglītības iestāžu direktoriem par individuālās
pieejas veidošanu darbā ar izglītojamiem
Valsts izglītības satura centrs tālākizglītības programmas „Individuālās pieejas attīstība vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros
individuālās pieejas veidošanā darbam ar izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs rīko papildus semināru vispārējo izglītības iestāžu
direktoriem.
Apmācību ietvaros tiks izskatītas tādas tēmas kā:
- Vispārējās izglītības iestāžu izaicinājumi un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo vajadzības izglītības procesā,
- Iekļaujoša izglītība vispārējās izglītības vidē un izglītojamo ar mācīšanās traucējumiem un mācību grūtībām vajadzības,
- Kompetenču un talantu identificēšana un izkopšana izglītības iestādē,
- Inovatīvas mācību formas un pieejas vispārējās izglītības iestādē,
- Vispārējās izglītības iestādes stratēģiska personāla un rīcības modelēšana individuālās pieejas attīstībai,
- Izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāna izstrāde.
Apmācības skolu direktoriem notiks Rīgā, 28.aprīlī, norises vieta tiks precizēta. Ieinteresētie vispārējo izglītības iestāžu direktori tiks
individuāli uzaicināti dalībai apmācībās pēc pietikuma anketas aizpildīšanas:
http://webanketa.com/forms/68rk6e9p60qpacb470v30eb6/
Apmācības notiks projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta numurs: 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros.

VISC aktualitātes īsumā


VISC aicina studentus pieteikties brīvprātīgā darba veikšanai Latvijas 41.izglītojamo zinātniskajā konferencē no 2017.gada
21.līdz 23.aprīlim, Rīgā. Brīvprātīgo darba pienākumos ietilpst valsts konferences - dalībnieku organizēšana un informatīvais
atbalsts transporta un norises jautājumos, kā arī organizatoriskais atbalsts pasākumu norises vietās Latvijas Universitātē,
Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā, Rīgas Tehniskajā Universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē.
Lūdzam pieteikumus sūtīt līdz š.g. 14.aprīlim uz e-pastu: info@832.visc.gov.lv, norādot vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, epasta adresi, tālruņa numuru.



Krievu valodas un literatūras 31. atklātā olimpiāde notika 2017.gada 18.martā Rīgas 40.vidusskolā. Olimpiādē piedalījās 133
skolēni. VISC izsaka pateicību Rīgas 40.vidusskolai, olimpiādes žūrijas komisijas locekļiem un olimpiādes diskusijas
vadītājiem. Olimpiādes rezultāti - http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/dokumenti/rezultati/2016_17/



Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes 11.-12.klašu olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2017.gada 13.aprīlī
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a, plkst. 12.00. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti
arī laureātu pedagogi.



27.martā Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijā norisinājās latviešu valodas un literatūras valsts 43.olimpiādes trešais posms.
Novadu un pilsētu olimpiādē kopumā piedalījās 1644 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 93 skolēni. VISC izsaka
pateicību Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajam centram par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā, kā arī
skolotājiem par skolēnu gatavošanu olimpiādei. Olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2017.gada 13.aprīlī Latvijas
Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a, plkst. 12.00. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī
laureātu pedagogi. Olimpiādes rezultāti - http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/dokumenti/rezultati/2016_17/

Sadarbības partneru aktualitātes
Ministru prezidents sveic starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus un viņu
pasniedzējus

Foto: Valsts kanceleja
Ministru prezidents Māris Kučinskis 30. martā, Latvijas izcilākajiem skolēniem un viņu pedagogiem pasniedza Ministru kabineta
Diplomus par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs.
Uzrunājot apbalvojumu saņēmējus, M. Kučinskis norādīja, ka olimpiāžu laureāti ar savu darbu un zināšanām ir pasaules līmenī
pierādījuši, ka Latvija izglītības jomā ir liela un spēcīga valsts. “Paldies jums par to, ko jūs darāt Latvijai! Jebkurš apbalvojums ir
motivācija turpmākajam darbam, un es novēlu jums neapstāties pie sasniegtā,” teica Ministru prezidents.
Izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis, uzrunājot klātesošos, pauda pateicību vecākiem un skolotājiem, kuri
atklājuši un virzījuši skolēnu talantus līdz augstiem sasniegumiem. Viņš uzsver, ka sasniegumu pamatā ir ne tikai talants, bet arī smags
darbs, ko ieguldījuši skolēni, skolotāji un vecāki. ”Skolēnu sasniegtais apliecina raksturu, atbildību un mērķtiecību,” saka Šadurskis.
Ministrs pauda pārliecību, ka mums ir pamats lepoties ar sasniegumiem un izcilībām. Novērtējums ir ne tikai mājup pārvestās
godalgas, to apliecina arī starptautisku augsta līmeņa zinātnes un inovāciju ekspertu vērtējums. Ministrs uzsver, ka, tiekoties ar Eiropas
Komisijas augsta līmeņa ekspertu grupu, atzinīgi novērtēts Latvijas zinātnes, jaunrades un radošais potenciāls. “Iegūtās godalgas
apliecina, ka jaunajiem talantiem ar savām spējām un zināšanām ir iespējas īstenot spožas idejas un ieceres un tas rada pamatu
nākotnes izaugsmes un inovāciju potenciālam,” pauž Šadurskis.
Kopumā apbalvojumi piešķirti 13 mācību priekšmetu olimpiāžu laureātiem, kuri 2016. gadā guvuši sasniegumus matemātikas,
informātikas, bioloģijas, fizikas un ķīmijas olimpiādēs, kā arī viņu pasniedzējiem par darbu ar talantīgiem skolēniem. Olimpiāžu
uzvarētājiem un viņu pasniedzējiem piešķirtas naudas balvas kopumā 22 553 eiro apmērā.
Starptautisko olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana Latvijā notiek jau 19. reizi - kopš 1998. gada. Savukārt pirmo reizi Latvija
starptautiskajā olimpiādē piedalījās 1991. gadā ķīmijā, iegūstot divas bronzas medaļas.
Foto no pasākuma: https://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/albums/72157682005703765

Andrejs Vaivars
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālrunis: 29228678
E-pasts: Andrejs.Vaivars@mk.gov.lv

Swedbank paraksta sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru
16.martā Swedbank ir parakstījusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru par ekonomiskās izglītības jautājumu
integrēšanu vispārējās un profesionālās izglītības mācību procesā.
Noslēgtais sadarbības līgums paredz valsts un bankas sadarbību, lai pilnveidotu skolotāju un skolēnu izpratni par ekonomiskās
izglītības jautājumiem, veicinot zināšanu sasaisti ar to lietojumu dzīvē. Abu pušu sadarbībā pirmais solis ir izglītības programma "Dzīvei
gatavs!".
Programma “Dzīvei gatavs!” ir bankas ekspertu un nodibinājuma “Iespējamās misijas” skolotāju kopdarbs, kas piedāvā skolotājiem
pilnveidot mācību stundu saturu, uzaicinot Swedbank vieslektorus, kas stundas tēmu izskaidros ar praktiskiem finanšu jomas
piemēriem, vienlaikus ļaujot skolēniem "iekāpt dažādu profesiju kurpēs".
"Šobrīd Latvijas izglītībā notiek sava veida revolūcija – Izglītības un zinātnes ministrija aktīvi strādā pie jauna izglītības satura, lai
īstenotu kompetenču pieeju izglītībā. Swedbank, vēloties sniegt arī savu ieguldījumu izglītības stiprināšanā jau šodien, gatava doties uz
visām Latvijas skolām, lai bagātinātu skolēnu pieredzi un iedotu savu redzējumu par zināšanu pielietojumu un nākotnē tik
nepieciešamajām kompetencēm, ko Swedbank kā izteikti uz rītdienu vērsts uzņēmums pārvalda jau šodien”, stāsta Swedbank vadītājs
Latvijā Reinis Rubenis.
Programmas "Dzīvei gatavs!" saturā ir iekļautas matemātikas, ekonomikas, angļu valodas, informātikas un klases stundas nodarbības.
Tā tiek īstenota visā Latvijā, atsaucoties skolas uzaicinājumam. Programma 11. klases skolēniem sniedz ieskatu dažādās finanšu
nozares profesijās un ļauj attīstīt 21. gadsimta kompetences, piemēram, finanšu pratību, līderību, sadarbības prasmes, komunikācijas
prasmes, kritisko domāšanu, prasmi pielietot iegūtās zināšanas citā kontekstā. Šajā mācību gadā Swedbank eksperti ir jau novadījuši
455 “Dzīvei gatavs!” mācību stundas.
“Apgūtās zināšanas un prasmes par finanšu jautājumiem un to sakarībām veido ikviena indivīda priekšstatus un uzvedību. Personiskās
finanšu situācijas izvērtēšana, izdevumu kontrole, atbildīga savu uzkrājumu un izdevumu plānošana ir pirmie soļi savu personisko
finanšu pārvaldīšanā”, uzsver VISC vadītājs Guntars Catlaks.
Visām 5 nodarbībām vai arī kādai no tām skolas var pieteikties, aizpildot anketu vietnē swedbank.lv/dziveigatavs. Visas nodarbības ir
bezmaksas.
Plašākai informācija:
Kristīne Jakubovska
Swedbank mediju attiecību vadītāja,
Tālr.: 67444560
E-pasts: kristine.jakubovska@swedbank.lv

Latvijas skolas aicinātas pieteikties praktisko mācību stundu programmai “Dzīvei gatavs”
Ikviena Latvijas skola aicināta pieteikties Swedbank praktisko mācību stundu programmai “Dzīvei gatavs”. Tās ietvaros bankas
darbinieki viesojas skolu 11. klasēs, lai papildinātu mācību stundu saturu ar praktiskiem finanšu jomas piemēriem, vienlaikus ļaujot
skolēniem "iekāpt dažādu profesiju kurpēs".
Teorētiskās zināšanas saistīt ar reālo dzīvi bankas darbinieki skolēniem palīdz piecos mācību priekšmetos – matemātikā, angļu valodā,
informātikā, ekonomikā un klases stundā. Programma 11. klases skolēniem sniedz ieskatu dažādās finanšu nozares profesijās un ļauj
attīstīt 21. gadsimta kompetences, piemēram, finanšu pratību, līderību, sadarbības prasmes, komunikācijas prasmes, kritisko
domāšanu, prasmi lietot iegūtās zināšanas citā kontekstā. Šajā mācību gadā Swedbank eksperti ir jau novadījuši 455 “Dzīvei gatavs!”
mācību stundas.
Stundas plānā ir paredzētas dažādas aktivitātes ar skolēnu iesaisti – ne tikai praktisku piemēru un situāciju analīze, bet arī iespēja
iejusties Swedbank bankas darbinieku lomās. Proti, matemātikā par statistikas elementiem skolēni mācīsies, iekāpjot vērtspapīru
brokera “kurpēs”. Klases stundā, lai apspriestu mērķtiecību un cēloņsakarību apzināšanos, banka piedāvā runāt par sava budžeta
plānošanu, uzsākot patstāvīgu dzīvi. Uzdevumos ekonomikā būs iespējams izmēģināt kredītspeciālista profesiju. Informātikas stundu
saturs tiks iedzīvināts, runājot par norēķinu karšu un internetbankas drošības izaicinājumiem, bet angļu valodā jaunieši iejutīsies
karjeras konsultanta lomā.

Praktisko mācību stundu programma “Dzīvei gatavs” ir Swedbank ekspertu un “Iespējamās misijas” skolotāju kopdarbs. Programmas
mācību saturu, kas balstīts kompetenču attīstības pieejā, atzinīgi novērtējis Valsts Izglītības satura centrs.
Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes aicinātas pieteikties gan visām 5 programmas “Dzīvei gatavs” mācību stundām, gan
konkrētām stundām atsevišķi. Nodarbībām vai arī kādai no tām skolas var pieteikties, aizpildot anketu: swedbank.lv/dziveigatavs. Visas
nodarbības ir bezmaksas.

Santa Margeviča
Deep White PR projektu vadītāja
Tālr.: 26445289

Latvijās skolās sākas OECD PISA 2018 izmēģinājuma pētījums
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts Latvijas skolās ir uzsācis
Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas OECD PISA 2018 izmēģinājuma pētījumu. Izmantojot Ekonomiskās sadarbības un
attīstības organizācijas (OECD) izglītības ekspertu veidoto metodiku, šis pētījums novērtē matemātikas, lasīšanas un dabaszinātņu
izglītības kvalitātes līmeni 15 gadīgo skolēnu vidū, salīdzinot to ar vēl 73 citu valstu skolēnu sasniegumiem. Pētījumi tiek īstenoti un
iegūtie rezultāti publicēti ik pēc trīs gadiem.
No 21. marta līdz 30. aprīlim aptuveni 80 Latvijas skolās notiks izmēģinājuma pētījums, lai varētu sagatavoties pamatpētījumam, kurš
paredzēts nākamā gada martā un aprīlī. Izmēģinājuma pētījuma mērķis ir pārbaudīt pētījuma instrumentus (testa uzdevumus un
aptaujas) un pētījuma veikšanas procedūras dalībvalstīs un tā starptautiskajos centros.
Vairāk informācijas Izglītības un zinātnes ministrijas vietnē

LAD aicina skolēnus izstrādāt programmu “Augļi skolai” un “Skolas piens” logo un devīzi
Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija aicina visus Latvijas skolēnus, kuri ir vecumā no 6 līdz 14 gadiem piedalīties
konkursā un izstrādāt vienotu logo un vienotu devīzi programmām “Augļi skolai” un “Skolas piens”. Izstrādātais logo un devīze tiks
ievietoti mājaslapā www.piensaugliskolai.lv un turpmāk izmantoti, lai popularizētu skolu programmas gan Latvijā, gan citās
valstīs. Konkursa galvenā balva, ko saņems labākā logo un devīzes autori, ir planšetdators. Plašāka nosacījumi dalībai konkursā ir
lasāmi konkursa nolikumā.
No šodienas, 5.aprīļa, darbu uzsāk arī īpaša programmu “Augļi skolai” un “Skolas piens” mājaslapa

www.piensaugliskolai.lv, par

kuras satura veidotāju ir aicināts iesaistīties ikviens interesents – bērni un jaunieši, skolotāji, skolēni un visi citi interesenti. Lapā tiks
ieveidota gan pieredze, kā skolām klājas, piedaloties skolu programmās, gan informācija, cik aktīvi piena dzērāji un augļu un dārzeņu
ēdāji ir skolēni, kāda loma ir veselīgiem ēšanas paradumiem katra cilvēka veselības nodrošināšanā.
LAD atgādina, ka katru mācību gadu noteikta vecuma skolēni bezmaksas var dzert skolās pienu, kā arī saņemt augļu un dārzeņu
porcijas. Šāda programma darbojas visās Eiropas Savienības valstīs, lai veicinātu veselīgus uztura paradumus, ievērotu sabalansētu
diētu skolēnu vidū, palielinātu piena, augļu un dārzeņu un nākotnē samazinātu veselības aprūpes izmaksas aptaukošanās, sirds un
asinsvadu slimību dēļ. Eiropas Komisijas programmas “Skolas piens” un „Augļi skolai” ir veids, kā dalībvalstis, izmantojot savus un
Eiropas Savienības budžeta līdzekļus, var nodrošināt skolēniem bezmaksas pienu, augļus un dārzeņus.
Nolikums - http://piensaugliskolai.lv/wp-content/uploads/2017/01/Skolu_-programmu_konkurss_nolikums_LAD_05042017.pdf

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.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:

