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AKTUĀLI – JAUNI MĀCĪBU MATERIĀLI DABASZINĀTNĒS UN MATEMĀTIKĀ
NONĀK VISĀS SKOLĀS
Sākoties jaunajam mācību gadam, visās skolās Latvijā, kurās īsteno
pamatizglītības programmas, VISC īstenotais projekts „Dabaszinātnes un
matemātika” nogādā projektā izveidoto materiālu komplektus
dabaszinātnēs un matemātikā. Kopš projekta darbības sākuma 2008.gada
decembrī šis ir pirmais sūtījums, kas adresēts ikvienai skolai Latvijā, kura
īsteno pamatizglītības programmas. Komplektā pavisam ietilpst 28 dažādi
materiāli skolēna un skolotāja atbalstam.
Lai sniegtu skolēnam atbalstu mācībās, kā arī veicinātu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, skolām
tiek nosūtīti:
- elektroniskie mācību materiāli skolēnam „Interaktīvs kurss skolēniem pašmācībai” matemātikā, bioloģijā
7.klasei un fizikā, ķīmijā 8.klasei, kas ietver īsu interaktīvu svarīgāko teorijas jautājumu izklāstu,
animācijas, video materiālus, pašpārbaudes testus;
- mācību filmas dabaszinātnēs un matemātikā, kas tapušas sadarbībā ar Latvijas uzņēmējiem un
zinātniskajām iestādēm, atsevišķu mācību tematu ilustrēšanai ar reāliem dzīves piemēriem;
- divas dažādas mācību spēles katrā no dabaszinātņu un matemātikas priekšmetiem: bioloģijā “Pazīsti
Latvijas ziedaugus” un “Pazīsti Latvijas sporaugus un kailsēkļus”; ķīmijā “Ķīmisko savienojumu formulas
un nosaukumi” un “Skābju, bāzu un sāļu sastāva modelēšana”; matemātikā “Simetriskas figūras
veidošana” un “Nevienādību trimino”; fizikā “Staru gaitas eksperts” un “Atrodi atbilstošo”.
Savukārt skolotāju metodiskam atbalstam projekta komanda ir sagatavojusi:
- informatīvi metodisku brošūru „Dabaszinātnes un matemātika skolā – mūsdienīgi!”;
- mācību metodiskos plakātus par novitātēm mācību procesā „Esi pētnieks!” un „Informācijas tehnoloģijas
mācību procesā”;
- elektroniskos materiālus „Vizuālie materiāli” matemātikā, bioloģijā 7.klasei un fizikā, ķīmijā 8.klasei, kas
ietver uzskates materiālus, prezentācijas, animācijas, virtuālās laboratorijas un materiālus interaktīvajai
tāfelei;
- metodisko literatūru.
Elektroniskie materiāli skolotājam un skolēnam izvietoti arī projekta interneta vietnē www.dzm.lv.
Dažādi citi materiāli skolās nonāks visa šī mācību gada laikā, tāpēc dabaszinātņu un matemātikas skolotāji
tiek aicināti izmantot minētos materiālus.
VISC atgādina, ka visas skolas jau 2009.gada vasarā saņēma daudzveidīgus mācību materiālus
dabaszinātnēs un matemātikā 10. – 12.klasei.
>> Uz sākumu

NOTIKS DROŠĪBAS DIENA
Drošības diena aizsāks dažādus pasākumus skolēnu izglītošanā
par drošības jautājumiem
Šā gada 29.septembrī visu Latvijas skolu 1.-9.klašu skolēni tiek aicināti
iesaistīties drošības dienā.
Tās laikā 29.septembrī plkst.9.55 LTV1 notiks filmas „Lai dzīvo bērni!”
jaunās daļas pirmizrāde. VISC aicina visus 1.-9.klašu skolēnus minētajā
laikā noskatīties filmu un pēc tam organizēt diskusijas un dažādas citas
aktivitātes, lai pārrunātu filmā redzētās situācijas un izprastu, kāpēc ikdienā
jāievēro dažādi drošības noteikumi.
Drošības
dienas
nolikumu
var
lasīt
šeit:
http://visc.gov.lv/aktualitates/normdok/20100903_visc_nolikums_1_03_264.
pdf.
VISC sadarbības partneris AS „Latvenergo” drošības dienas laikā aicina 1.-4.klašu skolēnus iesaistīties
unikālā projektā, kura laikā plānots izveidot mūzikas klipu dziesmai „Elektrība ir īsta!”. Dziesmu var
noklausīties AS „Latvenergo” interneta vietnē, pēc noklausīšanās skolēniem ir jāuzzīmē situācijas, kurās
elektrība ir bīstama, kurās tā ir čakla, kā arī jāattēlo elektrozibens. Darbus var sagatavot un nosūtīt līdz šā
gada 6.oktobrim.
Projekta nolikumu var lasīt šeit: http://visc.gov.lv/visc/partneru_dokumenti/20100915_latvenergo_nolik.pdf.
Savukārt Ceļu satiksmes drošības direkcija aicina 6.-8.klašu skolēnus piedalīties aizraujošā konkursā par
ceļu satiksmes drošību "Gribu būt mobils!". Konkursa mērķis - nostiprināt skolēnu zināšanas par ceļu
satiksmes drošības jautājumiem, mudināt vērtēt savu un līdzcilvēku rīcību, lai izvairītos no nepareizu
lēmumu pieņemšanas un realizēšanas ikdienas situācijās uz ceļa. Konkursa uzvarētājiem būs iespēja doties
ekskursijā uz zinātnes parku „Heureka”, Somijā. Fināla sacensību otrās un trešās vietas ieguvēji saņems
ceļojumu biroja dāvanu karti, ko varēs izmantot pēc saviem ieskatiem. Bet veiksmīgos konkursa neklātienes
kārtas un visus klātienes septiņu pusfinālu dalībniekus gaida interesantas un noderīgas balvas. Konkurss
notiks 4 posmos. Pirmais un otrais posms – priekšsacensības un neklātienes sacensības (internetā), bet 7
pusfināli un fināls – klātienes sacensības. Priekšsacensības un neklātienes kārta norisināsies no 2010. gada
04. oktobra līdz 2010. gada 15. novembrim. Savukārt konkursa pusfināli un fināls – no 2011.gada
17.janvāra līdz 31.martam.
Konkursa nolikumu var lasīt šeit: http://www.gribubutmobils.lv/lv/rules/index.html.
Dažādi materiāli drošības jautājumu apguvei un mācīšanai ir publicēti VISC interneta vietnē:
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/metmat.shtml.
>> Uz sākumu

SADARBĪBAS PARTNERU AKTUALITĀTES

Jaunā uzņēmēju paaudze jāveido jau skolā
Skolēnu mācību uzņēmumu (turpmāk – SMU) praktiskā mācību programma ir neatņemama mācību procesa
sastāvdaļa gan ekonomikas, gan sociālās zinības, gan citos mācību priekšmetos gandrīz visās Eiropas
valstīs. Eiropas Komisijas veiktais pētījums norāda, ka programmas absolventi pēc statistikas dibina savus
uzņēmumus studiju laikā vai absolvējot augstskolu. Vidēji 15% no SMU dalībniekiem uzsāk savu reālo
biznesu vecumā no 20 līdz 29 gadiem, un 36% plāno uzsākt tuvāko trīs gadu laikā.
Uzsākot SMU darbību, skolēni tiek rosināti uz inovatīvu, sociāli atbildīgu ideju ģenerēšanu un risinājumu

meklēšanu, to realizēšanā izveidojot un attīstot savu uzņēmumu. Programmas laikā skolēniem tiek attīstīta
ļoti svarīga kompetence – uzņēmējspējas, kas ir svarīgs nodarbinātības, konkurētspējas, ekonomikas
izaugsmes priekšnoteikums zināšanu sabiedrībā. Uzņēmējspējas ietver veselu cilvēka īpašību kopumu,
piemēram, uzņēmīgumu, jaunradi un prasmi pieņemt pārdomātus lēmumus riska situācijās, spēja uzņemties
iniciatīvu un atbildību. Tādējādi uzņēmējspējas nepieciešama ikvienam indivīdam, strādājot jebkurā
profesijā un darbības jomā.
SMU programma dot iespēju jauniešiem veidot savu uzņēmumu jau vidusskolas laikā, radīt sociāli
atbildīgus, mērķtiecīgus, zināt gribošus un uz sabiedrības kopēju labumu tendētus jauniešus, topošos
uzņēmējus, nozaru speciālistus. Katru gadu Eiropā tiek dibināti 20000 SMU.
Latvijā jau 18 gadus šo programmu īsteno biedrība „Junior Achievement – Young Enterprise” (turpmāk –
JAL).
Apzinoties, ka Latvijas ekonomisko situāciju var izmainīt esošie un topošie uzņēmēji, tiek uzsākta sociālā
kampaņa, kurā tiek aicināts ikviens sabiedrības loceklis - uzņēmējs, pašvaldības, jauniešu vecāki un JAL
programmu absolventi – būt sociāli atbildīgam un kļūt par „Skolas Krustvecāku”, atbalstot skolu dalību
biedrības JAL praktiskajās biznesa izglītības programmās. Par „Skolu Krustvecākiem” var kļūt pašvaldības,
izglītības pārvaldes, uzņēmumi un programmu absolventi. Tā ir iespēja „krustvecākiem” piedalīties dažādos
semināros, nodot savu pieredzi skolēniem, investēt nākotnes biznesa partneros un darbiniekos, kā arī,
ziedojot mūsu biedrības izveidotā fondā, uzņēmumam ir iespēja saņemt nodokļu atvieglojumus.
Ir skaidrs, ka lai skolēni iesaistītos JAL un cita veida programmās, ir nepieciešams atbalsts gan no skolas,
pedagogiem, gan no pašvaldības un ģimenes. Tā jaunieši tiek pie iespējas, bet pieaugušie- gandarījuma par
labi paveiktu darbu.
JAL aicina izglītības iestāžu vadītājus un skolotājus pieteikties biedrības praktiskās mācību programmās
līdz 1.novembrim. Programmas tiek piedāvātas 1.-12.klasei, un tās ļaut skolēniem padziļināti, praktiskā
veidā apgūt mācību priekšmetu standartos un programmās paredzēto mācību vielu, kas kopumā veicinās
skolēnu interesi zināšanu apguvi un motivēs viņus mācīties.
Izglītības iestāde var izvēlēties, kuras mācību metodes vēlas īstenot, tādējādi iespējams īstenot tikai dažas
programmas vai visas programmas. Piedāvātās mācību metodes ir iespējams pielāgot mācību procesam, un,
bezmaksas saņemot JAL speciālistu konsultācijas, tās var adaptēt ikvienā mācību priekšmetā.
Visām JAL dalībskolām būs iespēja saņemt mācību līdzekļus skolotāju un skolēnus apmācības semināros
Rīgā un reģionos, kā arī piedalīties nacionāla un starptautiska mēroga konferencēs, nometnēs un konkursos
– olimpiādēs, kuru dalību nodrošinās JAL un biedrības sadarbības partneri. Ikvienam izglītības iestādes
pārstāvim, skolotājam un skolēnam ir iespēja bez maksas apmeklēt JAL rīkotos seminārus Rīgā un reģionos,
kas norisināsies septembrī un oktobrī.
Sīkāka informācija par programmām un dalības iespējām tajās atrodama: www.pirmaismiljons.lv.

Skolēn, izbaudi uzvaras garšu – esi uzņēmējs jau tagad!
Biedrība „Junior Achievement – Young Enterprise” (turpmāk – JAL) sadarbībā ar „Swedbank” aicina
ikvienu Latvijas skolēnu izveidot savu skolēnu mācību uzņēmumu (SMU). Piedaloties SMU programmā,
skolēnam ir iespējas praktiskā veidā jau skolas laikā apgūt visas nepieciešamās zināšanas, lai pēc skolas
absolvēšanas dibinātu reālu uzņēmumu. Lai atvieglotu SMU dibināšanu, ir izveidota arī speciāla SMU
mājaslapa www.smu.lv, kurā ir atrodama visa nepieciešamā informācija par SMU programmu, SMU
dibināšanu un attīstību, kā arī iespēja on-line režīmā saņemt padomus un pieteikties mentoru konsultācijām
par uzņēmējdarbību. Mājaslapa un SMU uzskaites sistēma tapusi ar „HansaWorld Latvia” atbalstu.
Plašāka informācija: www.smu.lv.
>> Uz sākumu
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Notiks svētku izvērtējuma konference
Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vadītāju semināra darba kārtība
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Zaļais punkts aicina skolēnus pieteikties izglītojošai piedzīvojumu nometnei
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"Latvenergo" aicina skolēnus iesaistīties unikālā projektā
Semināri pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem
Citas VISC aktualitātes lasiet VISC interneta vietnē: http://visc.gov.lv.
>> Uz sākumu
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