VALSTS IZGLĪTĪBAS SATURA CENTRA

INFORMATĪVAIS BIĻETENS
02.02.2011. Nr.2 (030)

ŠODIEN BIĻETENĀ
Noslēdz sadarbības līgumu

Sadarbības partneru aktualitātes

Notiks starptautisko olimpiāžu uzvarētāju
apbalvošana

VISC aktualitātes

NOSLĒDZ SADARBĪBAS LĪGUMU
1.februārī VISC noslēdzis sadarbības līgumu ar biedrību
"Latvijas Zaļā Josta".
Ar savstarpēju sadarbību plānots veicināt skolēnu informētību un
izpratni par vides likumsakarībām, problēmām un to risināšanas
iespējām, tai skaitā izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu.
VISC apņemas nodrošināt "Latvijas Zaļās Jostas" izstrādāto un
izdoto izglītojošo un informējošo materiālu izplatīšanu skolām,
to izmantošanu mācību procesā, kā arī veicināt skolēnu
līdzdalību biedrības rīkotajos pasākumos un ievietot informāciju
VISC mājaslapā par "Latvijas Zaļās Jostas" rīkotajiem
pasākumiem, kas paredzēti vispārējās izglītības iestādēm.
Savukārt biedrība "Latvijas Zaļā Josta" apņemas veidot informatīvi izglītojošus pasākumus, projektus,
konkursus un materiālus par vides izglītības jautājumiem, palīdzēt pedagogiem un skolēnu vecākiem ar
papildu informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar vides izglītību, kā arī atbalstīt VISC Vides projektu
valsts olimpiādes organizēšanā.
Biedrība "Latvijas Zaļā Josta" ir sabiedriskā labuma organizācija. Tās mērķis ir sniegt atbalstu un
piedalīties mērķprogrammu izstrādāšanā, finansēšanā un realizācijā, lai nodrošinātu vides ilgtspējīgu
attīstību, veicināt videi draudzīgas apziņas attīstību visā sabiedrībā, jo īpaši bērnu un jauniešu vidū,
palielināt sabiedrības lomu un līdzdalību vides kvalitātes atjaunošanas un saglabāšanas procesos, vides
politikas veidošanā un īstenošanā, veidot un attīstīt visaptverošu ilgtspējīgu sadzīves un industriālo
atkritumu sistēmu, kā arī sekmēt sabiedrības nodrošināšanu ar objektīvu un saprotamu informāciju par
videi draudzīgu dzīvesveidu un ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem.
Foto: VISC vadītājs Guntis Vasiļevskis un biedrības "Latvijas Zaļā Josta" valdes priekšsēdētāja Velga
Vilciņa
>> Uz sākumu

NOTIKS STARPTAUTISKO OLIMPIĀŢU UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA
Ceturtdien, 17.februārī, Ministru kabinetā izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks un Ministru
prezidents Valdis Dombrovskis sveiks Ministru Kabineta balvas ieguvējus – starptautisko mācību priekšmetu
olimpiāžu laureātus un pedagogus, kuri palīdzējuši skolēniem sagatavoties dalībai olimpiādēs.
Katrs jaunietis saņems Goda diplomu un naudas balvu. Arī skolotājiem pasniegs Goda diplomu un naudas balvu.
10 jaunieši, daļa no kuriem jau mācās augstskolās, pagājušajā mācību gadā sasnieguši izcilus rezultātus
starptautiskajās olimpiādēs, izcīnot Latvijai trīs 2.vietas, sešas 3.vietas un piecus Atzinības rakstus.

2010.gadā starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījās kopskaitā 23 skolēni. Desmit no viņiem
– starptautiskās ķīmijas, fizikas, matemātikas, informātikas un bioloģijas olimpiādes laureāti – un viņu
pedagogi tiks apbalvoti.
>> Uz sākumu

SADARBĪBAS PARTNERU AKTUALITĀTES
Latvijas skolu dabaszinātņu kabinetu jaunais aprīkojums saņem prestiţās BETT godalgas
Projekta "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana 220 Latvijas
vispārizglītojošās skolās" aprīkojums atzīts par labāko vadošajā pasaules izglītības informācijas tehnoloģiju
izstādē BETT 2011. Godalgotie produkti un to ražotāji, ko jau vairāk nekā piecus gadus Latvijā pārstāv
izglītības apgāds "Lielvārds", ir kompānijas "Data Harvest" izstrādātā digitālā ierīce "EasuSense Vision" un
interaktīvo tehnoloģiju izglītības risinājumi, kurus radījusi kompānija "Promethean".
Pasaules vadošās izglītības tehnoloģiju kompānijas "Promethean" interaktīvā tāfele izstrādāta ciešā
sadarbībā ar skolotājiem un ir kā multimediju centrs – mācību vides pamats. Prestižo Worlddidac 2010
balvu ieguvusī programmatūra "ActivInspire", kas pieejama latviešu valodā, ļauj pašiem skolotājiem ērti un
vienkārši gatavot interaktīvos mācību materiālus (flipcharts). Pētījumi apliecina, ka šāds apmācības veids
būtiski uzlabo skolēnu sekmes. Attīstītākajās valstīs, piemēram, Lielbritānijā un ASV, skolas pilnībā pāriet
uz intensīvu interaktīvo apmācību. 2011.gada izglītības tehnoloģiju izstādes konkursā "BETT Awards"
augstāko godalgu "Gada IT kompānija" saņēma "Promethean".
Savukārt kompānijas "Data Harvest" sensoru mērījumu reģistrēšanas un apstrādes ierīce "EasySense
Vision" tika apbalvota kā "Labākā digitālā ierīce". Šis inovatīvais risinājums ir starptautiski atzīts kā ērts un
efektīvs dabaszinātņu priekšmetu mācību līdzeklis, lai veiktu reālu eksperimentu mērījumus (piemēram,
temperatūra, gaisma, skaņa, pH) un iegūto datu apstrādi bez tiešas datora pieslēgšanas. Turklāt "Lielvārds"
ir izstrādājis ierīces vidi un programmatūru latviešu valodā, tā padarot "EasySense Vision" viegli un efektīvi
izmantojamu ikvienam Latvijas skolēnam.

Japānas valdības izsludinātais konkurss vispārizglītojošo skolu pedagogiem 2011.gadam
Japānas valdība un Japānas vēstniecība Latvijā izsludina pieteikšanos Monbukagakusho stipendijai. Jau
ceturto gadu tiek piedāvāta iespēja Latvijas vispārizglītojošo skolu pedagogiem – Japānas augstskolā
pusotru gadu apgūt japāņu valodu un ar izglītības administrāciju, pedagoģijas metodēm vai specializēto
priekšmetu apguvi saistītus mācību kursus, kā arī papildus apmeklēt mācību ekskursijas un praktiskās
nodarbības.
No stipendijas kandidātiem tiek sagaidīta augsta personīgā un profesionālā motivācija mācīties Japānā un
apgūt japāņu valodu, interese un zināšanas par Japānu, kā arī laba angļu valodas prasme. Japāņu valodas
zināšanas nav obligātas. Stipendijas kandidātiem jābūt dzimušiem pēc 1976.gada 2.aprīļa, kā arī jābūt
augstākai vai augstākai pedagoģiskai izglītībai, darba stāžs skolā 2010.gada 1.aprīlī – ne mazāks kā 5 gadi.
Mācībām Japānā konkursa kārtībā tiek piešķirta stipendija, kas ietver transporta izdevumus uz un no
Japānas, universitātes mācību maksu, kā arī ikmēneša uzturnaudu. Stipendijas pretendents tiek izvēlēts,
izvērtējot iesniegtos dokumentus, pārbaudījumu rezultātus un intervijas ar Japānas vēstniecības un Latvijas
Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem.
Pašlaik ar šo stipendiju mācības Japānā turpina viens Latvijas pārstāvis, bet pirmā šīs stipendijas saņēmēja,
Strenču novada vidusskolas direktore Dace Gaigala, jau atgriezusies Latvijā. Viņa aicina arī citus pedagogus
nebaidīties no nezināmā un atšķirīgā, bet izmantot šo iespēju, lai izrautos no ikdienas rutīnas, atrastu jaunu
pieeju un motivāciju savam darbam, kā arī atklātu līdz šim neizzinātās iespējas sevī.
Papildu informācija par programmu un pieteikuma anketas pieejamas:
Japānas vēstniecībā, K.Valdemāra ielā 21 (Valdemāra centrs), 7.stāvā.
Pieņemšanas laiks: 10.00–13.00, 14.00–17.00.
Tālrunis: 67812001
E-pasts: eoj@latnet.lv

www.lv.emb-japan.go.jp
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2011.gada 18.februāris.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Bērnu jaundeju konkurss tiek pārcelts
Latviešu valodas un literatūras MA vadītāju semināra darba kārtība
Ir noslēgusies pieteikšanās uz bērnu nometņu vadītāju kursiem februārī
Bioloģijas 33.valsts olimpiādes rezultāti
Aktualitātes ESF projekta īstenošanā
Profesionālās izglītības iestāžu Interešu izglītības pedagogu seminārs
Japānas valdības stipendija vispārizglītojošo skolu pedagogiem
Konkurss "Globalizācija – vieno vai šķir?"
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.

