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Šī gada 15.novembrī notiks Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) un Valsts izglītības satura centra
(VISC) kopīgi organizēta projektu rezultātu izplatīšanas konference "Pamatkompetenču attīstība bērnu
sagatavošanā skolai".
Tajā aicināti piedalīties pirmsskolas un sākumskolas skolotāji, novadu izglītības pārvalžu pirmskolas
izglītības speciālisti un projektu darba speciālisti.
Konferencē būs iespēja iepazīt to Comenius skolu partnerības projektu rezultātus, kuros iesaistīti
pirmsskolas vecuma bērni. Konferencē VISC prezentēs arī pilotprojekta "Sešgadīgo izglītojamo mācību
programmas ieviešanas uzsākšana" pirmā gada rezultātus. Konferences noslēgumā ir plānota vispārīga
informācija par Comenius 2012.gada projektu pieteikumu konkursu.
Lai reģistrētu savu dalību konferencē, aicinām aizpildīt on-line reģistrācijas formu.
Kontaktinformācija: Maija Vītuma, tālr. 67359071, e-pasts: maija.vituma@viaa.gov.lv.
>> Uz sākumu

SĀKAS REĢIONĀLO KONFERENČU SĒRIJA
SĀKUMSKOLU – ROTAĻAS, MĀCĪBAS UN DZĪVE"

"NO

PIRMSSKOLAS

UZ

Šā gada 27.oktobrī Valsts izglītības
satura centrs (VISC) uzsāk
reģionālo konferenču sēriju, kurā
plānots pastāstīt pirmsskolas un
sākumskolas pedagogiem, kā arī
visiem citiem interesentiem par
integrētajā mācību programmā
sešgadīgiem bērniem paredzēto
mācību saturu, tās aprobācijas
rezultātiem un pirmsskolas un
sākumskolas
mācību
satura
pēctecību. Par šiem jautājumiem
jau šī gada 30.augusta konferencē
tika informēti novadu pirmsskolas
izglītības speciālisti, aprobācijā
iesaistīto izglītības iestāžu un augstskolu pārstāvji.
Pirmā konference "No pirmsskolas uz sākumskolu – rotaļas, mācības un dzīve" notiks Rīgas Valda Zālīša
pamatskolas telpās, tajā piedalīsies vairāk nekā divsimts pedagogu no Rīgas un tās apkaimes.
VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece Ineta Upeniece: "Diskusijās
vajadzētu noņemt akcentu no jautājuma par to, kad būtu jāuzsāk skolas gaitas. Neatkarīgi no noteiktā skolas
uzsākšanas vecuma, sešus gadus veci bērni mācās jau tagad un turpinās to darīt; mācības jau tagad notiek
gan pirmsskolas izglītības iestādēs, gan sākumskolās – to nosaka katras pašvaldības lēmums un iespējas
nodrošināt sešgadniekam atbilstošu vidi. VISC nenosaka to, kad uzsākt skolas gaitas, bet gan ir izstrādājis
programmu ar sasniedzamajiem rezultātiem, uz kuriem pedagoģiskajā procesā būtu jāvirzās. Protams,
vienmēr paturot prātā to, cik katrs bērns ir atšķirīgs, tāpat kā viņa vajadzības. Mūsu mērķis ir bijis sagatavot
mācību saturu, skaidrot mācību metožu izmantošanas daudzveidību, veicināt dažādu mācību materiālu
sagatavošanu un pedagogu izglītošanu. Konferencēs mēs par to runāsim ar pedagogiem".
>> Uz sākumu

KONKURSS "GADA SPORTA SKOLOTĀJS"
Jau septīto gadu ceremonijas "Latvijas Gada balva sportā" laikā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) rīko
konkursu "Gada sporta skolotājs", kura mērķis ir popularizēt sporta skolotāja nozīmi veselīgas jaunās
paaudzes izglītošanas procesā un noteikt profesionālāko sporta skolotāju valstī 2011.gadā. Pieteikšanās –
līdz 7.novembrim.
Pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes dalībai konkursā var pieteikt savu profesionālāko sporta
skolotāju, profesionālās izglītības sporta klubs "AMI" piesaka sporta skolotājus no profesionālās izglītības
iestādēm. Konkurss noritēs divās kārtās. Pirmajā kārtā tiks izvērtēti pieteikumi un otrajā kārtā, kurā iekļūs
seši dalībnieki, vērtēs sporta stundas vadīšanu vienā no Rīgas vidusskolām, vērtējot konkrētu uzdevumu
izpildi.
Otrās kārtas trīs dalībnieki, kuri būs ieguvuši lielāko punktu skaitu, tiks nominēti titulam "Gada sporta
skolotājs", no kuriem lielākā punktu skaita ieguvējs saņems titulu "Gada sporta skolotājs".
Vērtēšanas komisijā šogad ir pārstāvji no IZM Sporta departamenta, Valsts izglītības satura centra, kā arī
sporta žurnāliste Inita Kresa-Katkovska, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta un treniņu teorijas,
pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko prakšu katedras vadītāja Rasma Jansone, Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijas Vingrošanas katedras docente Inese Ļubinska, Rīgas Volejbola skolas direktora
pienākumu izpildītāja Ieva Valbe un Siguldas sporta skolas direktors, Latvijas Sporta izglītības iestāžu
direktoru padomes valdes loceklis Aivars Fridrihsons.
Dalībnieki, kas tiks nominēti titulam "Gada sporta skolotājs", katrs saņems dāvanu karti 300 latu apmērā
sporta inventāra iegādei savai izglītības iestādei.
Konkursa uzvarētājs saņems titulu "Gada sporta skolotājs" un balvu, kuru pasniegs "Latvijas gada balva

sportā 2011" apbalvošanas pasākumā 22.decembrī.
Konkursa nolikums pieejams Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā:
http://www.izm.gov.lv/nozares-politika/sports/pasakumi/konkurss2011.html
Papildu informācija: Santa Roze, IZM Sporta departaments, tālr.67047933, e–pasts: santa.roze@izm.gov.lv.
>> Uz sākumu

LATVIJAS UN FRANCIJAS IZGLĪTĪBAS SPECIĀLISTU DISKUSIJA
Valstīm ir svarīgi sadarboties izglītības jomā un analizēt starptautisko salīdzinošo izglītības pētījumu
rezultātus, lai runātu par pedagoģiskā darba procesa, mācību metožu uzlabošanu un pārņemtu veiksmīgāko
pieredzi – tika uzsvērts šodien, 2011.gada 27.oktobrī, Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) notikušajā
seminārā par OECD pētījumu rezultātu izmantošanu izglītības satura pilnveidē. Seminārā piedalījās
Francijas Izglītības ministrijas un Francijas vēstniecības pārstāvji, IZM, Valsts izglītības satura centra
speciālisti, kā arī Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes vadošie pētnieki, kuri Latvijā
īsteno Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas
pētījumus (OECD PISA).
IZM valsts sekretāra vietniece Lauma Sīka, uzrunājot semināra dalībniekus, izteica gandarījumu par iespēju
tikties divu valstu izglītības speciālistiem, jo pieredzes apmaiņa un ekspertu viedokļi ir ļoti būtiski, gan
analizējot jau paveikto, gan domājot par jaunu uzdevumu un mērķu sasniegšanu. „Latvijai, apzinoties, ka arī
tuvāko gadu laikā izglītības budžets būs ierobežots, ir ļoti rūpīgi jāizsver prioritātes, lai paaugstinātu
izglītības kvalitāti un veiktu konkrētus uzlabojumus tajās satura jomās, kurās tos nepieciešams veikt,”
uzsvēra L.Sīka.
Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes dekāns, profesors Andris Kangro, analizējot
OECD pētījumus Latvijā, uzsvēra nepieciešamību turpināt uzlabot izglītības kvalitāti kopumā un akcentēja
darba ar talantīgiem skolēniem nozīmi, vienlaikus nekādā gadījumā neaizmirstot, cik svarīgi ir uzlabot
sekmes skolēniem ar vidējiem rādītājiem. Būtiski ir arī veicināt jaunu, talantīgu pedagogu ienākšanu skolās
un nodrošināt kvalitatīvu pedagogu tālākizglītību. Tā kā izglītības pētījumi nereti uzrāda atšķirīgus rādītājus
pilsētas un lauku skolās, ir jāpilnveido izglītības kvalitāte laukos.
Francijas Izglītības ministrijas ģenerālinspektors Johans Jeboū seminārā prezentēja PISA pētījumus,
Francijas skolēnu sasniegumus matemātikā un rīcības iespējas rezultātu tālākā uzlabošanā. Francija visās
satura jomās izglītības pētījumos uzrāda labākus rezultātus nekā Latvija, tāpēc Latvijas izglītības
speciālistiem ar franču kolēģiem seminārā diskusiju laikā pārrunātais un atbildes uz jautājumiem ir vērtīga
informācija, domājot par izglītības satura pilnveidi un Latvijas skolēnu mācību sasniegumu turpmāku
uzlabošanu, lai Latvija starptautiskajos salīdzinošajos izglītības pētījumos uzrādītu aizvien labākus
rezultātus.
>> Uz sākumu

SADARBĪBAS PARTNERU AKTUALITĀTES
Rīgas jaunieši aicināti pieteikties piedzīvojumu un izaicinājumu spēlei "Rīgas hronikas 11.11.11."
Rīgas jaunieši, kuriem svarīga Latvijas un Rīgas vēsture un kuri ir gatavi piedzīvojumiem un spraigām
sacensībām brīvā dabā, no 18.oktobra līdz 6.novembrim (ieskaitot) tiek aicināti mobilizēties komandās un
pieteikties patriotiskai piedzīvojumu spēlei "Rīgas hronikas 11.11.11.". Spēle notiks 11.novembrī, Lāčplēša
dienā, Rīgā, Andrejsalā un tās apkārtnē.
Lai piedalītos spēlē, ir jāizveido sešu jauniešu komanda (trīs zēni un trīs meitenes) vecumā no 14 līdz 19
gadiem un jāreģistrējas mājas lapā www.rigashronikas.lv, atbildot uz jautājumiem par Rīgas atbrīvošanu, kā
arī aprakstot savu motivāciju piedalīties spēlē. Pasākuma organizatori izvērtēs visas pieteikuma anketas un
izvirzīs 20 zinošākās un motivētākās komandas, kas Lāčplēša dienā piedalīsies piedzīvojumā "Rīgas

hronikas 11.11.11.".
Spēle simulēs 1919.gada Brīvības cīņas – Rīgas nosargāšanu no Bermonta karaspēka, apgūstot vēstures
notikumus, kas bija par pamatu Latvijas valsts izveidei. Spēle sastāvēs no diviem būtiskiem posmiem:
apmācības sešās darbnīcās (ieroču mācība; disciplīnas apgūšana; šaušana pa mērķi; līderība; saziņa un
šifrēšana; pirmās palīdzības sniegšana un cietušā transportēšana) un misijas skrējiena "Nosargā Rīgu!", kurā
jaunieši varēs pielietot apmācību procesā iegūtās zināšanas un prasmes. Komandām līdzi dzīvos un
pasākumu vadīs grupas "Gainfast" solists, radio raidījumu vadītājs Kaspars Zlidnis.
"Rīgas hronikas 11.11.11." ir bez maksas. Pasākums tiek realizēts ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departamenta finansiālu atbalstu un to jau otro gadu pēc kārtas organizē biedrība "Media Gids".
Spēli atbalsta: Nacionālie bruņotie spēki, LR Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centrs, Latvenergo, Rīgas
brīvostas pārvalde, Jaunrīgas attīstības uzņēmums, Hanzas Maiznīca, NRJ, Toi Toi Latvija, Pelēkais Vilks,
Preobject, Ilustrētā Junioriem, www.inbox.lv, Rīgas Skolēnu dome, www.e-klase.lv, www.hc.lv.
Plašāka informācija: www.rigashronikas.lv.
Aicina skolēnus šogad dibināt mācību uzņēmumus līdz pat 1.decembrim
Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) programmas ietvaros Biznesa izglītības biedrība "Junior Achievement –
Young Enterprise Latvija" (JAL) un "Swedbank" aicina ikvienu Latvijas skolēnu praktiski apgūt uzņēmēja
iemaņas, vēl šogad dibinot savu uzņēmumu vai piedaloties kādā no programmas aktivitātēm līdz pat
1.decembrim. Pagājušajā mācību gadā Latvijā tika nodibināti vairāk nekā 560 SMU.
SMU dibināšana ir jāsāk ar reģistrāciju interneta vietnē www.smu.lv, kas tapusi sadarbībā ar kompāniju
"Hansaworld Latvia". Portālā ir pieejama informācija par SMU programmu, plānotajiem pasākumiem,
jaunajiem uzņēmējiem ir iespēja saņemt biznesa konsultācijas un izmantot grāmatvedības sistēmu, kādu
lieto daudzi uzņēmumi Latvijā. Mācību gada laikā skolēnu uzņēmums realizē savu biznesa ideju, piedalās
izstādēs un gadatirgos, bet noslēgumā tiek noskaidrots labākais uzņēmums, kurš pārstāv Latviju Eiropas
SMU finālā.
Plašāka informācija: www.smu.lv.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Notiks sacensības trases automodelismā "Rīgas Motormuzeja kauss"
Profesionālās izglītības iestādes direktora vietnieka audzināšanas darbā un grupas audzinātāja darba
paraugnoteikumi
Konkurss vidusskolēniem "Nāc un studē RTU!"
Par profesionālās pilnveides kursiem izglītības iestāžu pūtēju orķestru diriģentiem
Izglītības programma "Ķeguma spēkstacijas būvgaita caur Eduarda Krauca fotoobjektīvu"
Zaļā josta izsludina jaunu bateriju vākšanas konkursu "Būsim atbildīgi"
Metodiskie ieteikumi audzināšanas darba plānošanai un īstenošanai
Sākusies mācību līdzekļu iegāde obligātā pirmsskolas izglītības vecuma bērniem
Vēstures 9.klašu olimpiādes dalībniekiem
Citas VISC aktualitātes lasiet VISC interneta vietnē: http://visc.gov.lv.
>> Uz sākumu
Jūs saņemat šo e-izdevumu, jo esat VISC informatīvā e-izdevuma abonents.
You are receiving this because you are an "visc.gov.lv" member who has opted-in to receive bulletins.
E-izdevumā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
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.
E-izdevumu arhīvs atrodams VISC mājaslapā www.visc.gov.lv.
Ieteikumus VISC informatīvā e-izdevuma pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv.
Iesakām Jums lietot RSS barotni, lai regulāri iepazītos ar jaunākajām publicētajām ziņām. Mājaslapā tā
izskatās šādi:
Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem arī šeit:

