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ŠODIEN E-IZDEVUMĀ
VISC Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļa
atzīmē desmit gadu jubileju

Praktiskās darbības seminārā pedagogi un
audzēkņi darina šūpuļkrēslus

Konferencē "Esi vērīgs!" piedalās vairāk nekā 80
skolēni no 13 Latvijas skolām!

Sadarbības partneru aktualitātes
VISC aktualitātes

Sācies mācību priekšmetu olimpiāžu laiks

VISC INFORMATĪVAJAM E-IZDEVUMAM 50.NUMURS!
Skat, mūsu informatīvajam e-izdevumam jau 50. numurs! Tas pienācis pastāvīgi ziņojot par to, kas jauns,
kas aktuāls, kas jādara zināms Jums, mūsu lasītājiem.
Elektroniskais izdevums iznāk kopš 2009.gada, kad tika nodibināts Valsts izglītības satura centrs. Pats
pirmais VISC e-biļetena numurs pie lasītājiem nonāca 2009.gada 4.novembrī. Kopš tā laika tas vienmēr ir
bijis nozīmīgs saziņas līdzeklis starp VISC un pedagogiem, izglītības jomas darbiniekiem, audzēkņiem, kā
arī jebkuru citu interesentu, kurš vēlas uzzināt jaunāko par aktualitātēm Latvijas izglītībā.
Priecājamies, ka mūsu lasītāju skaits aizvien turpina pieaugt, līdz ar to apliecinot, ka Latvijas sabiedrību
interesē izglītības jautājumi un šai interesei ir tendence palielināties. Tāpēc cenšamies, lai piedāvātā
informācija būtu daudzpusīga un pievilcīga, papildinot to arī ar dažādiem mūsu sadarbības partneru
jaunumiem.
VISC e-izdevums laika gaitā ir mainījies un noteikti turpinās mainīties, lai būtu interesants gan tā
lasītājiem, gan tā veidotājiem!
>> Uz sākumu

VISC VALSTS VALODAS PRASMES PĀRBAUDES NODAĻA ATZĪMĒ DESMIT GADU
JUBILEJU

Lai atzīmētu VISC Valsts
valodas
prasmes
pārbaudes
nodaļas desmitgades jubileju un
atskatītos uz desmit gados
paveikto, 2011.gada 24.novembrī
Valsts izglītības satura centrs
organizēja konferenci "Valsts
valodas
prasmes
pārbaude:
pastāvīgais un mainīgais".
Konferencē uzrunu pasākuma
dalībniekiem teica Izglītības un
zinātnes ministrijas parlamentārā
sekretāre Inga Vanaga. Savā
uzrunā
I.Vanaga
vairākkārt
atzinīgi novērtēja VISC Valsts
valodas
prasmes
nodaļas
paveikto darbu šajā laika posmā
un apkopotās statistikas rādītājus.
Tāpat konferencē klātesošos
uzrunāja Saeimas Izglītības,
kultūras un zinātnes komisijas
priekšsēdētāja Ina Druviete, kura
norādīja, ka valsts valodas
prasme citvalodīgo vidū ir uzlabojusies, patlaban būtiskākā problēma ir attieksme pret valsts valodu un tās
lietošana.
Latviešu valodas institūta vadošā pētniece Dr. philol. Ieva Zuicena, kura 2001.gadā bija Valsts valodas
prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja, konferences dalībniekiem pastāstīja, kā vēsturiski attīstījās valsts
valodas atestācija, savukārt Latviešu valodas aģentūras direktora vietniece Dace Dalbiņa, kura vadīja nodaļu
no 2001.gada līdz 2006.gadam, runāja par valsts valodas prasmes pārbaudes izaicinājumiem un
risinājumiem šajā laika posmā.
Par valsts valodas prasmes atestāciju un darbinieku valodas lietojumu profesionālo un amatu pienākumu
veikšanai stāstīja Valsts valodas centra Valodas kontroles nodaļas vadītājs Antons Kursītis, ar kuru VISC
Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļai ir izveidojusies cieša sadarbība. Konferences dalībniekus
uzrunāja arī Kultūras un izglītības centra "Mirte" pasniedzēja Rūta Kārkliņa, stāstot par dažādiem valodas
apguves ceļiem, minot piemērus no savas profesionālās darbības un Valsts valodas prasmes pārbaudes
komisijas locekle Guna Matule, kura sniedza ieskatu komisiju darbā.
Konferenci noslēdza VISC Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja Anta Lazareva, kura stāstīja
par valsts valodas prasmes pārbaudes izmaiņām gadu gaitā, pašreizējiem procesiem, kā arī nākotnes
sapņiem un iecerēm. A.Lazareva norādīja vairākas ieviestās novitātes, piemēram, Eiropas valodu līmeņiem
atbilstošos valsts valodas prasmes līmeņu un pakāpju apzīmējumus. Valsts valodas prasmes pārbaudes
attīstās arī tehnoloģiski – šogad tika ieviestas jauna veida apliecības, kuras tiek izsniegtas plastikāta karšu
veidā.
VISC Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļa pateicas konferences dalībniekiem un sadarbības partneriem
par apsveikumiem, kā arī visiem, kuri ar darbiem un labām domām palīdzējuši darbā.
>> Uz sākumu

KONFERENCĒ "ESI VĒRĪGS!" PIEDALĀS VAIRĀK NEKĀ 80 SKOLĒNI NO 13
LATVIJAS SKOLĀM!
25.novembrī Rīgā veiksmīgi norisinājās skolēnu konference "Esi vērīgs!", kurā šogad ar dažādiem
pētījumiem par Baltijas jūru piedalījās vairāk nekā 80 skolēni no 13 Latvijas skolām.

Konferences pirmajā daļā skolēni kopā ar skolotājiem prezentēja savus pētījumus un eksperimentus. Skolēni
bija pētījuši gliemjus un nēģus, noteikuši ūdens kvalitāti, kā arī konstatējuši piesārņojuma veidus un
savākuši atkritumus jūras krastā. Skolēni bija aprakstījusi savas skolas ceļu līdz Baltijas jūrai, pētot upes un
strautus tuvākajā apkārtnē, kā arī iepazinušies ar gāzesvada "Nord Stream" iespējamo ietekmi uz vidi un
uzskaitījuši nogrimušos kuģu vrakus Baltijas jūras piekrastē.
Konferencē ar pētījumiem piedalījās: Rīgas 54.vidusskolas, Pumpuru vidusskolas, Ogresgala pamatskolas,
Rūjienas vidusskolas, Valmieras Viestura vidusskolas, Skaistkalnes vidusskolas, Olaines 2.vidusskolas,
Skultes sākumskolas, Zemītes pamatskolas, Remtes pamatskolas, Ventspils 4.vidusskolas, Rīgas Herdera
vidusskolas un Rīgas 10.vidusskolas skolēni.
Konferences otrajā daļā skolēniem bija iespēja piedalīties piecās Baltijas jūrai veltītās radošajās darbnīcās.
Darbnīcā "Roņa ceļojums Baltijas jūrā" kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvi Valdi Pilātu skolēni
uzzināja, ko eksperts domā par Baltijas jūru un roņiem, kā arī izspēlēja spēli "Roņa ceļojums Baltijas jūrā"
kopā ar tās autorēm, Engures vidusskolas skolniecēm Ingu Anmani un Montu Kuzminu.
Biedrība "homo ecos:" sadarbībā ar biedrību "I-dejas māja" darbnīcā "Cilvēks dabā. Cits leņķis" ar
kontaktimprovizācijas metodēm mēģināja trenēt jauniešos vides apziņu un sadarbības prasmes, kā arī spēju
netradicionāli paraudzīties uz vidi, notikumiem, sevi un citiem.
Rīgas Amatniecības vidusskolas skolotājas Aiva Bumbures radošajā darbnīcā "Jūra un māksla" tapa Baltijas
jūrai veltīts mākslas darbs. Savukārt Rīgas Dabaszinību skolas skolotāja Agnese Zēbolde darbnīcā "Ūdens
kvalitātes noteikšana" rādīja un stāstīja par visbiežāk izmantotajām ūdens kvalitātes vērtēšanas metodēm, kā
arī ļāva skolēniem pašiem tās izmēģināt.
Piekto darbnīcu "Stāsti un zini par Baltijas jūru" vadīja Edīte Husare no Pasaules Dabas fonda. Šīs darbnīcas
laikā skolēni izveidoja avīzi par konferenci un Baltijas jūras aktualitātēm.
Pasākuma vadītājs Māris Olte kopā ar organizatoriem visiem jūras pētniekiem dāvināja atzinības rakstus un
spēli "Roņa ceļojums Baltijas jūrā". Noslēgumā pārsteigums bija folkloras kopas "Kokle" priekšnesums,
kura laikā skolēni un skolotāji varēja klausīties dziesmas par Baltijas jūru.
Konferences bildes lejupielādēt var www.draugiem.lv/balticseanow.info.
Šogad konferenci "Esi vērīgs!" organizēja valsts SIA "Vides projekti" sadarbībā ar Valsts izglītības satura
centru un nevalstisko organizāciju Bērnu Vides Skola projekta "Balticseanow.info – Inovatīvs līdzdalības
forums Baltijas jūrai" ietvaros, ko līdzfinansē Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A programma
2007 – 2013.
Projekta ietvaros valsts SIA "Vides projekti" sadarbībā ar partneriem no Somijas, Zviedrijas un Igaunijas
veido portālu www.balticseanow.info.
>> Uz sākumu

SĀCIES MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀŽU LAIKS
Klāt ir decembra sākums, kas tradicionāli iezīmē mācību priekšmetu olimpiāžu valsts posmu sākumu.
2011./2012.mācību gadā pirmā valsts olimpiāde notiks 2.decembrī Rīgas 15.vidusskolā. Valsts olimpiāžu
posmus atklās Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu)
28.valsts olimpiādes pirmā kārta 7.–8 .klases skolēniem. Tajā piedalīsies 53 skolēni, kuri tika izvirzīti no
497 novadu posmu dalībniekiem.
Tāpat decembrī turpinās arī novadu posmu olimpiādes. Šodien, 1.decembrī, notiek bioloģijas olimpiāde un
7.decembrī – vācu valodas olimpiāde vidusskolēniem.
Pārējo olimpiāžu norises laikus var aplūkot VISC mājaslapā.
>> Uz sākumu

PRAKTISKĀS DARBĪBAS SEMINĀRĀ PEDAGOGI UN AUDZĒKŅI DARINA
ŠŪPUĻKRĒSLUS

2011.gada no 23.–25.novembrim Rīgas
Pārdaugavas
profesionālajā
vidusskolā,
galdniecības mācību centrā notika kokapstrādes
profesiju pedagogu profesionālās pilnveides
praktiskās
darbības
seminārs
"Rokas
elektroinstrumentu
pielietošana
kokizstrādājumu izgatavošanā", kuru organizēja
Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar
Pārdaugavas
profesionālo
vidusskolu,
profesionālās
izglītības
iestādēm
un
atbalstītājiem.
Praktiskās darbības seminārā vienā komandā
strādāja skolotājs un divi viņa audzēkņi, kuri
izgatavoja šūpuļkrēslu pēc katras komandas
individuāla rasējuma projekta.
23.novembrī gan skolotājus, gan audzēkņus ar jaunām tapu frēzēm, triecienurbjmašīnām un LED lukturu
statīviem iepazīstināja semināra atbalstītāji SIA "TTS Tooltechnic Systems" speciālisti, kā arī SIA "Intarsija" speciālisti prezentēja "Kleiberit" industriālās līmes, cēlkoka un daudzslāņu drāzto finieri. Lai veicinātu
profesionālās izglītības iestāžu pedagogu un audzēkņu kvalitatīvāku šūpuļkrēsla izgatavošanas darbu,
"Kleiberit" dāvināja katrai komandai līmi.
24.novembrī pievienojās semināra atbalstītājs SIA "Krāsu serviss" ar prezentāciju par krāsām un abrazīvo
materiālu. 25.novembrī SIA "Krāsu serviss" dāvināja katrai komandai iespēju šūpuļkrēslu apstrādāt ar pašu
izvēlēto krāsu. Semināra noslēgumā katra komanda prezentēja savu izstrādājumu pastāstot par idejas
tapšanu, sagatavošanas posmu un gala rezultātu. Paši semināra dalībnieki rādīja neviltotu prieku par
paveikto darbu.
SIA "Robert Bosch" izvēlējās noslēguma darbu simpātijas un piešķīra veicināšanas balvas. Tās ieguva
PIKC "Rīgas Tehniskā koledža", Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola un Pelču
speciālā internātpamatskola-attīstības centrs.
Seminārā piedalījās komandas no Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas, Cēsu
Profesionālās vidusskolas, Rīgas Būvniecības vidusskolas, Ogres Valsts tehnikuma, Aizkraukles
Profesionālās vidusskolas, Daugavpils Celtnieku Profesionālās vidusskolas, Profesionālās izglītības
kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža", Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts
tehnikums", Alsviķu Profesionālās skolas, Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts
tehnikums", Rīgas Pārdaugavas profesionālās vidusskolas un Rietumzemgales Profesionālās izglītības
kompetences centra "Jelgavas Amatniecības vidusskola" kā arī skolotāji no Preiļu novada Bērnu un jauniešu
centra un Nītaures vidusskolas. Kopā piedalījās 26 pedagogi un 36 audzēkņi.
>> Uz sākumu

SADARBĪBAS PARTNERU AKTUALITĀTES
AS "Latvijas Valsts meži" aicina skolotājus pieteikties tālākizglītības kursiem vides izglītībā
SIA "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts" Tālākizglītības centrs sadarbībā ar AS
"Latvijas Valsts meži" organizē tālākizglītības kursus pedagogiem, kurus saista vides izglītība, aicinot
pieteikties dalībai jaunos 12 stundu tālākizglītības kursos par meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Kursu
dalībnieki dosies janvārī ekspedīcijā uz mežu un "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības
institūtu". Kursu programma tiek apgūta klātienē vienā no trim dienām – no 2012.gada 4.janvāra līdz
6.janvārim (dalībnieki var norādīt viņiem vēlamo kursu datumu), pirmo dienas daļu pavadot "Meža un
koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtā", bet otro – ekspedīciju mežā!
Papildu informācija AS "Latvijas Valsts meži" mājaslapā.

>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Noticis seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un metodiķiem
Čehijas Republikas vēstniecība Latvijā apbalvo 39.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa "Lidice 2011"
laureātus
2011. gada Latvijas stāstnieku konkurss noslēdzies
Kursi "Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība bioloģijā"
Notiks konference "Par situāciju izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem izglītības nodrošināšanā:
problēmas un risinājumi"
Seminārs par centralizētā eksāmena latviešu valodā 12.klasei 2.daļas vērtēšanu
VISC noteicis centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu teorētisko zināšanu pārbaudes darba
norises laiku
Par Mūsdienu dejas lielkoncertu Madonā 2012.g. 11.februārī
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:

