VALSTS IZGLĪTĪBAS SATURA CENTRA

INFORMATĪVAIS BIĻETENS
06.10.2010. Nr.23 (023)

ŠODIEN BIĻETENĀ
Interešu izglītībā 2010./2011.mācību gadā
gaidāmi daudzveidīgi pasākumi

Profesionālās izglītības iestāžu pasākums
jauniešiem „Amatnieku svētki 2010”

„Un...ja nu svētki nebeidzas!”

Programma AWARD – izaicinājums katram
jaunietim

Latvijas panākumi 22.Eiropas Savienības jauno
zinātnieku konkursā

VISC aktualitātes

INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ 2010./2011.MĀCĪBU GADĀ GAIDĀMI DAUDZVEIDĪGI
PASĀKUMI
VISC ir sagatavojis interešu izglītības pasākumu plānu 2010./2011.mācību gadam. Pasākumu plāns un
nolikumi ir publicēti VISC interneta vietnes izvēlnē „Interešu izglītība” – „Programmas”:
http://visc.gov.lv/intizglitiba/programmas/info.shtml. Sagatavots arī galveno audzināšanas darba pasākumu
plāns, to var lasīt: http://visc.gov.lv/audzinasana/audzdarbs/pasakumi.shtml.
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja Astra Aukšmuksta: „Interešu izglītībā un
audzināšanas darbā ir gaidāmi daudzi interesanti pasākumi. Visu šo aktivitāšu mērķis ir dot iespēju
bērniem un jauniešiem demonstrēt savu sniegumu, vienlaikus stiprinot interešu izglītības un audzināšanas
darba sistēmu valstī kopumā. 2011.gadā notiks dažādi pasākumi jaunajiem dziedātājiem, gan koru
salidojums, gan vokālās mūzikas konkurss „Balsis”, pūtēju orķestru skates un vokāli – instrumentālo
ansambļu un instrumentālo kolektīvu festivāls. Jaunajiem dejotājiem notiks gan mūsdienu deju konkursi,
sporta deju sacensības, jaundeju konkurss, tautas deju festivāls un nometne. Daudzveidīgas būs aktivitātes
folkloras mīļotājiem: stāstnieku konkurss, latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības, bērnu un
jauniešu folkloras kopu sarīkojumi, tradicionālo deju un tradicionālās muzicēšanas konkursi, kā arī
anekdošu konkurss. Vizuālajā un lietišķajā mākslā tiks organizēts konkurss, kā arī mūsu bērniem un
jauniešiem būs iespēja piedalīties starptautiskajā bērnu mākslas izstādē „Lidice 2011”. Tehniskajā jaunradē
bērni un jaunieši varēs piedalīties audomodelisma, lidmodeļu, pūķu, raķešu kosmiskā modelisma un
daudzās citās sacensībās. Notiks arī Latvijas skolu un jauniešu teātru festivāls un vides izziņas spēļu
konkurss. Audzināšanas darbam tiks organizēti vairāki nozīmīgi pasākumi, lai veicinātu patriotisma jūtas
skolēnos, piemēram, jau no šā gada oktobra līdz nākamā gada janvārim norisināsies skolēnu patriotiskās
audzināšanas projekts „Tik tev Latvijas, cik tavā sirdī iekšā”.
Lai turpinātu sniegt skolēniem iespēju veidot prasmi zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, nākamā gada
sākumā noritēs Latvijas 35.skolēnu zinātniskā konference. Esam domājuši arī par to, lai pedagogi varētu
popularizēt savu metodisko darbu un labās prakses piemērus interešu izglītībā un audzināšanas darbā, tāpēc
visi pedagogi tiek aicināti iesaistīties pedagogu metodisko izstrādņu skatēs.
Domāju, ka gan skolēniem, gan viņu pedagogiem gaidāmie pasākumi sniegs daudz radošu domu un arī
prieku par paveikto visiem kopā!”
>> Uz sākumu

„UN... JA NU SVĒTKI NEBEIDZAS!”
„Un... ja nu svētki nebeidzas,
Un mēs kā vesels koris,
Un sirdī trinas mūsu dziesmu,
Mūsu deju notis.
Ik rīts kļūst mēģinājums,
Vakars – koncerts lielais.
Un svētku gājiens skan ikreiz,
Kad izejam uz ielas.” (A.Akmentiņš.)
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā 2010.gada
6.–11.jūlijā piedalījās 30975 dalībnieki no 1305 kolektīviem. Svētki
svinēja savu 50.gadadienu, Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un
kultūras organizācijas (UNESCO) ģenerālā konference pieņēma
lēmumu iekļaut svētku 50.gadadienu UNESCO svinamo dienu
kalendārā.
2010.gada 30.septembrī notika svētku izvērtējuma konference, kurā
piedalījās pašvaldību pārstāvji, koordinatori, svētku organizatori,
kolektīvu vadītāji un dalībnieki.
Svētku izpilddirektore, VISC vadītāja vietniece, Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta direktore
Agra Bērziņa: „Svētki izdevās patiesi krāšņi un emocionāli bagāti, neskatoties uz to, ka ir samazināts
finansējums. Šīs vasaras svētki ir iegājuši mūsu tautas kopējā vēsturē, ir uzsācies jauns darba cēliens, jo jau
tagad ir jāsāk gatavoties nākamajiem svētkiem, kas notiks pēc pieciem gadiem. Lai varētu veiksmīgi
noorganizēt šādus svētkus, ir nepieciešama noturīga un stabila interešu izglītības sistēma valstī, atbalsts no
izglītības politikas veidotājiem.
Vislielāko pateicību vēlos izteikt tieši pedagogiem, kas ar pašaizliedzīgu darbu gatavoja bērnus svētkiem.
Nenovērtējams ir ikviena atbalsts svētku organizēšanā, bez daudzajiem atbalstītājiem svētki nebūtu
izdevušies tik kvalitatīvi un daudzveidīgi: tajos piedalījās gan kori, gan tautas deju kolektīvi, folkloras
kopas, orķestri, amatnieki, mazie mūzikas kolektīvi, vizuālās un lietišķās mākslas aktivitāšu dalībnieki,
mūsdienu dejas kolektīvi, ielu teātra dalībnieki, fotopraktikuma dalībnieki. Nozīmīgi bija tas, kas svētkos
iesaistījām bērnus un jauniešus ar speciālajām vajadzībām, kopumā piedalījās 302 dalībnieki no 14
kolektīviem. Svētkos ir jādod iespēja iesaistīties ikvienam, jo tikai tā tie top par visu kopējiem svētkiem. Arī
tiem jauniešiem, kas netika uz lielajiem svētku koncertiem Rīgā, varēja tikt organizētas aktivitātes
pašvaldībās, daudzviet tas tika darīts.
Svētkos bija vairākas novitātes. Gājiens pirmo reizi tika organizēts divās plūsmās, koru koncerta nobeigumā
tika organizēta sadziedāšanās, liela uzmanība tika pievērsta svētku vēstures un tradīciju izpētei. Šie bija arī
„zaļi” svētki. Svētku izvērtēšanas konferencē pirmo svētku 1960.gadā organizētāja profesore Ausma Špona
pastāstīja gan par to, kā tika rasta iespēja, lai šāda svētku tradīcija Latvijā aizsāktos, gan arī skaidri iezīmēja
svētku nozīmību. Profesores teiktajam varu piekrist – svētkos ar mūzikas līdzekļu palīdzību tiek audzināta
jaunā paaudze; valoda ir tautas kultūras pamats, bet dziedāšana ir īpaša valodas forma, mūzika ir tā, kas
palīdz saglabāt tautas kultūru un latvisko identitāti, nodot to no paaudzes paaudzē.
Par īpašu veiksmes stāstu uzskatu svētku aktivitātes Vērmanes dārzā. Tajās varēja iesaistīties pilnībā visi
Rīgas iedzīvotāji un viesi. Te notika gan dažādi koncerti, gan radošās darbnīcas, tērpu skates, frizieru šovs
un citas aktivitātes. Projekta „Mantojums” ietvaros tika prezentēta savāktā informācija un materiāli par
svētku vēsturi.
Šie svētki iezīmēja arī jaunas idejas nākotnei, kā arī ļāva secināt, ko būtu nepieciešams mainīt, organizējot
nākamos svētkus. Viens no būtiskākajiem jautājumiem, ko apspriedīsim, būs par svētku pasākumu norises
vietu izvēli, kā arī iespēju pašiem svētku dalībniekiem apmeklēt pēc iespējas vairāk tos pasākumus, kuros
pašiem nav jāpiedalās. Noteikti varu apgalvot, ka strādāsim radoši un mērķtiecīgi, lai nākamie svētki dotu
visiem jaunu pozitīvu emocionālo lādiņu!”
Foto: Svētku izpilddirektore Agra Bērziņa un svētku ģenerālsponsora pārstāvis, LMT prezidents Juris
Binde.
>> Uz sākumu

LATVIJAS PANĀKUMI 22.EIROPAS SAVIENĪBAS JAUNO ZINĀTNIEKU KONKURSĀ
No 24.–28.septembrim Lisabonā, Portugālē, norisinājās 22.Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkurss.
Tajā piedalījās Eiropas valstu nacionālo konkursu uzvarētāji, 125 dalībnieki no 37 valstīm. Tika prezentēti
85 projekti. Šajā konkursā tika prezentēti darbi ne tikai no Eiropas, bet arī no Brazīlijas, Jaunzēlandes,
Ķīnas, Korejas un ASV.
Latvija tika pārstāvēta ar 3 projektiem, kas ir pieļaujamais projektu skaits šajā konkursā, un divi no šiem
projekti guva augstu novērtējumu. Tā godpilno trešo vietu – monetāro balvu (3500 eiro) – ieguva Latvijas
34.skolēnu zinātniskās konferences laureāts, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 12.klases skolnieks Aleksejs
Sazonovs par veikto pētījumu informātikā „Attēlu atpazīšanas algoritmu un datormetožu pielietošana
astronomisko objektu klasifikācijā” (pētnieciskā darba vadītājs Sergejs Batarčuks). Speciālo Eiroforuma
balvu ieguva Rīgas Franču liceja absolvents, šobrīd Latvijas Universitātes 1.kursa students Jānis Šmits par
veikto pētījumu fizikā „Litija dzelzs fosfātu cietās fāzes sintēzes apstākļu optimizācija un plānslāņa baterijas
prototipu izveide” (pētnieciskā darba vadītāja Biruta Šķēle).
Šajā prestižajā konkursā, kurš ik gadu tiek organizēts kādā no Eiropas valstīm, Latviju līdzās jau minētajiem
jauniešiem pārstāvēja arī Baldones vidusskolas 12.klases skolēni Baiba Zvejniece un Artūrs Āre ar veikto
pētījumu astronomijā „Oglekļa zvaigžņu starojuma īpatnības spektra daļā no 5500Å līdz 9000Å”
(pētnieciskā darba vadītāja Mārīte Eglīte).
Latvijas skolēnu zinātnisko konkursu valsts līmenī no 1997.gada organizē Izglītības un zinātnes ministrija
un Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Universitāti. Latvija Eiropas Savienības jauno
zinātnieku konkursā tiek pārstāvēta no 1999.gada. Līdz šim Latvijas pārstāvji bija ieguvuši Eiropas
Savienības konkursa vienu monetāro un trīs speciālās balvas, bet šī ir pirmā reizi, kad apbalvoto skaitā ir
divi Latvijas jaunie zinātnieki.
23.Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkurss 2011.gadā notiks Helsinkos, Somijā.
>> Uz sākumu

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU PASĀKUMS JAUNIEŠIEM „AMATNIEKU
SVĒTKI 2010”
„Amatnieku svētkiem” būs desmitā reize. Svētki tiks organizēti jauki, skaisti un interesanti, tāpēc
noslēguma pasākuma jubilejas koncerts tiks rīkots Jelgavā 2011.gada 19. un 20.maijā. Tā ir pilsēta, kas tiek
saukta arī par studentu pilsētu, jo daļa profesionālās izglītības audzēkņu ir arī topošie studenti.
Skates notiks četros vēsturiskajos novados:
25.03.2011. Latgalē – Latgales Transporta un sakaru tehniskajā skolā,
01.04.2011. Kurzemē – Laidzes Profesionālajā vidusskolā,
08.04.2011. Zemgalē – Apguldes arodvidusskolā,
15.04.2011.Vidzemē – Limbažu Profesionālajā vidusskolā.
Plašāk
par
amatnieku
svētkiem:
http://visc.gov.lv/intizglitiba/programmas/dokumenti/citasprogrammas/2011_amatnieku_svetki.pdf.
>> Uz sākumu

PROGRAMMA AWARD – IZAICINĀJUMS KATRAM JAUNIETIM
AWARD ir starptautiska pašizaugsmes programma 14–25 gadus
veciem jauniešiem, kas vispusīgi attīsta un pilnveido jaunieti četrās
jomās – prasmes, fiziskas aktivitātes, brīvprātīgais darbs un
piedzīvojumu pārgājiens. Jaunietis sastāda individuālo programmu un
pēc savām iespējām katrā no šīm jomām izvirza konkrētus mērķus, un
pats saviem spēkiem cenšas tos sasniegt. Sasniedzot mērķus, jaunietis
tiek apbalvots ar starptautisku bronzas, sudraba vai zelta nozīmīti un
sertifikātu.
Programma AWARD ir populāra visā pasaulē, un tajā ir iesaistījušies 7
miljoni jauniešu, kas ir vērā ņemams rādītājs. Ņemot vērā statistikas
datus, arī Latvijā ar katru gadu pieaug šīs unikālās programmas popularitāte jauniešu vidū. Tas skaidrojams
ar to, ka viens no programmas pamatprincipiem ir, ka lielākoties tā balstās uz brīvprātību, līdz ar to
primārais ir cilvēciskais faktors un cilvēku savstarpējā mijiedarbība kopīgu cēlu mērķu sasniegšanā.
Pieredze rāda, ka daudzās valstīs programma AWARD ir augsti novērtēta un tās nozīmīgumu atbalsta, un
patronāžu uzņemas valstī svarīgi un ļoti godājami cilvēki. Latvijā programmas AWARD patronese ir
eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga.
Katru gadu programmas AWARD ietvaros tiek organizēts starptautiska mēroga pasākums – nometne
„Vasaras ekspedīcijas skola”, kurā pulcējas programmā iesaistītie jaunieši ne tikai no Latvijas, bet arī no
ārvalstīm. Arī šī gada jūlijā Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā notika AWARD nometne, un tajā
piedalījās jaunieši no Luksemburgas, Lietuvas, Krievijas, Somijas un Latvijas. Nometnē viesojās un ar
jauniešiem tikās programmas patronese eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Patronese ar katras dalībvalsts
pārstāvjiem diskutēja par programmas AWARD nozīmi un ko tā var sniegt jaunietim, par tās attīstības
iespējām Latvijā.
Mūsdienās jaunieši tomēr tiek virzīti būt par līderiem kādā konkrētā jomā, kas nav maznozīmīgi, taču,
pateicoties programmas AWARD principiem, jaunietim ir jādod iespēja pilnveidot sevi vispusīgi un,
galvenais, apzināties ticību par saviem spēkiem – strādājot ar sevi individuāli. Svarīgi ir publiski atzīt šos
jauniešu sasniegumus.
Atbalstot un attīstot programmu AWARD Latvijā, mēs varam to izmantot kā neatņemamu daļu jaunās
paaudzes audzināšanā un veidot šo sabiedrības daļu kā zinātkārus, sociāli aktīvus, ar veselīgu dzīves uztveri,
izpalīdzīgus un cēlu darbu veicējus līdzcilvēkus, kādi mums ikdienas dzīvē ir ļoti nepieciešami.
Plašāk par AWARD: http://www.award.lv/.
Foto: Programmas patronese V.Vīķe-Freiberga kopā ar AWARD grupu no Balviem.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
VISC izsludina konkursus uz vakantajiem ierēdņu amatiem
Seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem
Aicinājums profesionālo izglītības programmu apguvējiem pieteikties dalībai starptautiskā projektā
Konkurss skolēniem par dabaszinātnēm un matemātiku
Centralizēto eksāmenu paraugi dabaszinātņu mācību priekšmetos un matemātikā
Seminārs vispārizglītojošo internātskolu direktoru vietniekiem
Vēstures olimpiādes uzdevumi
Seminārs "Atbalsta nodrošināšana bērniem ar speciālām vajadzībām pirmskolas izglītības iestādē"
Mācību priekšmeta satura konsultatīvās padomes reglaments
Mācību literatūras izdevēju konsultatīvās padomes reglaments
Nolikums par VISC ārštata metodiķa sertifikātu
Citas VISC aktualitātes lasiet VISC interneta vietnē: http://visc.gov.lv.

>> Uz sākumu
Jūs saņemat šo biļetenu, jo esat VISC informatīvā biļetena abonents.
You are receiving this because you are an "visc.gov.lv" member who has opted-in to receive bulletins.
Biļetenā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
Ja jūs vēlaties abonēt mūsu biļetenu – 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.
Biļetenu arhīvs atrodams VISC mājaslapā www.visc.gov.lv.
Ieteikumus VISC elektroniskā biļetena pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv.

