VALSTS IZGLĪTĪBAS SATURA CENTRA

INFORMATĪVAIS E-IZDEVUMS
15.12.2011. Nr.23 (051)
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Svētkus gaidot!

Sadarbības partneru aktualitātes

Notiks I kārtas noslēguma pasākums skolēnu un
studentu radošo darbu konkursam!

VISC aktualitātes

SVĒTKUS GAIDOT!
Valsts izglītības satura centrs organizē svētku
labdarības koncertu "Ziemassvētkus gaidot".
Aicinām ikvienu apmeklēt pasākumu un radīt
sev skaistu pirmssvētku noskaņu, klausoties
mūzikas kolektīvu priekšnesumos.
Koncertā piedalīsies Rīgas pilsētas izglītības
iestāžu interešu izglītības kolektīvi – Rīgas
Skolēnu pils folkloras kopa "Kokle" (vadītāja
Dina Liepa), Rīgas 41.vidusskolas vokālais
ansamblis (vadītāja Maija Feldmane), Kultūras
un atpūtas centra Imanta kokļu kvarteta "Kārta"
studija (vadītāja Ieva Šablovska), Rīgas 45.
vidusskolas ansamblis "ANIMATO" (vadītāja Ilga Millere), Rīgas 6.vidusskolas klarnešu ansamblis
(vadītājs Haralds Bārzdiņš), Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas jauktais koris (diriģents Edgars Vītols).
Koncerts, kurā skanēs garīgā mūzika, kā arī latviešu un ārzemju komponistu dziesmas, notiks Rīgas
Sv.Pētera baznīcā, Skārņu ielā 19, piektdien, 2011.gada 16.decembrī plkst.14.30.
>> Uz sākumu

NOTIKS I KĀRTAS NOSLĒGUMA PASĀKUMS SKOLĒNU UN STUDENTU RADOŠO
DARBU KONKURSAM
2011.gada 16.decembrī plkst.13.00 ar svinīgu apbalvošanas pasākumu Latvijas Zinātņu akadēmijas Sapulču
zālē, Akadēmijas laukumā 1, Rīgā noslēgsies skolēnu un studējošās jaunatnes radošo darbu konkursa
internetā "Trešās Atmodas pieredze manā novadā (1986 – 1991) – Latvijas paaudžu mantojums" I kārta.
Konkurss ir veltīts Trešās atmodas sākotnes (1986) atcerei un valstiskās neatkarības atgūšanas
20.gadskārtai. Tā mērķis ir rosināt jauniešus iepazīt latviešu pilsoniskās apziņas atdzimšanas procesu
atmodas laikā un, publicējot tās dalībnieku dzīvesstāstus, apliecināt cieņu cilvēkiem, kuri veidoja Latvijas
iedzīvotāju sabiedrisko stāju valstiskuma atjaunošanas posmā un turpina veidot mūsdienās.
Konkursa organizatori ir biedrība "Virtuālā enciklopēdija", Valsts izglītības satura centrs, Eiropas
Parlamenta deputāte Sandra Kalniete, Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro zinātņu nodaļa un Rīgas
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Konkursa norisi atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija,
Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts, Rīgas Latviešu biedrība,
Latvijas okupācijas izpētes biedrība.

Konkursa dalībnieki ir Latvijas vidējās un augstākās izglītības iestāžu skolēni un studenti. I kārtas
noslēguma pasākumā aicināti piedalīties darbu autori un autoru komandas kopā ar saviem pedagogiem. I
kārtas noslēguma sarīkojumu vadīs Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas
priekšsēdētājs, Latvijas Zinātņu akadēmijas viceprezidents akadēmiķis Tālavs Jundzis un konkursa žūrijas
komisijas vadītājas vietnieks, Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs (1988-1990) Dainis Īvāns. Klātesošos ar
uzrunu sveiks Eiropas Parlamenta deputāte, interneta enciklopēdijas "Latvijas ļaudis" (www.gramata21.lv )
Trešās atmodas vēstures projekta patronese, konkursa žūrijas vadītāja Sandra Kalniete un Rīgas Pedagoģijas
un izglītības vadības akadēmijas rektore, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe Dace Markus. Ar
konkursa žūrijas lēmumu klātesošos iepazīstinās Valsts Izglītības satura centra direktora vietniece, Interešu
izglītības un tālākizglītības departamenta direktore, konkursa žūrijas komisijas locekle Agra Bērziņa. Balvas
I kārtas uzvarētājiem pasniegs konkursa žūrijas komisija un atbalstītāju pārstāvji.
Pasākuma dalībniekiem tiks piedāvāts "brīvais mikrofons" – iespēja uzdot jautājumus Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanas dalībniekiem, kā arī debatēs aizstāvēt konkursā iesniegtā darba tēzes. Tāpat būs
iespēja iepazīties ar "Virtuālās enciklopēdijas" jaunākajām lappusēm, kuras, atspoguļojot jauno vēstures
pētnieku veikumu, sagatavojusi biedrības "Virtuālā enciklopēdija" valdes priekšsēdētāja Laura Kalinka.
Biedrības "Virtuālā enciklopēdija" iniciētie un sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru organizētie
konkursi par Latvijas 20.gadsimta vēstures dažādiem posmiem un tajos iesaistīto cilvēku dzīvesstāstiem ir
kļuvuši par tradicionālu un labi pazīstamu pasākumu daudzās Latvijas skolās. Šajā mācību gadā piedāvātais
konkurss guvis īpaši plašu izglītības iestāžu uzmanību, par ko liecina lielais pieteikto darbu skaits.
>> Uz sākumu

SADARBĪBAS PARTNERU AKTUALITĀTES
Izstrādāta spēle par drošību internetā
"Net-Safe Latvia" Drošāka interneta centrs izstrādājis interaktīvu datorspēli "Pele, drošība un internets" par
drošību internetā, lai mācību procesu par interneta drošības jautājumiem padarītu bērniem saistošāku un
interesantāku. Spēles mērķauditorija ir 5.–6. klašu skolēni, kuriem ir paredzēta apmācība par drošību
internetā. Spēles paredzamais spēlēšanas laiks ir 30 minūtes, lai mācību stundas ietvaros skolotājam būtu
laiks gan ar bērniem pārrunāt interneta drošības jautājumus, kas tiek apskatīti spēlē, gan arī izspēlēt visus 5
spēles līmeņus, beigās nokārtot eksāmenu un izdrukāt diplomus.
Tiek organizēts arī konkurss ar mērķi sekmēt skolēnu izpratni par drošību internetā, izspēlējot dažādas ar
interneta vidi saistītas situācijas. Konkursu organizē Latvijas Interneta asociācijas "Net-Safe Latvia"
Drošāka interneta centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un ar portāla Inbox.lv atbalstu.
Mājaslapā www.drossinternets.lv var apskatīt spēles nolikumu, spēli, un metodisko materiālu skolotājiem.
Konkursa "Gribu būt mobils" neklātienes posma rezultāti visā Latvijā
Zināmi Ceļu satiksmes drošības direkcijas rīkotā konkursa "Gribu būt mobils" 6.-8.klašu skolēniem (12-14
gadi) neklātienes posma rezultāti no visiem Latvijas reģioniem. Konkursa "Gribu būt mobils"
priekšsacensības un neklātienes sacensības interneta vidē jau noslēgušās, bet finālsacensības – septiņi
pusfināli un fināls – notiks no 2012.gada 17.janvāra līdz 30.martam, kur piedalīsies 70 komandas – desmit
labākās no katra reģiona. Rezultāti atrodami šeit: www.gribubutmobils.lv/lv/results.
Konkursā neklātienes posmā 1.vietu ieguvusi Madonas novada Kusas pamatskolas komanda "Kusa – 1",
99,10 punkti (no maksimāli iespējamajiem 106,5 punktiem), 2.vietu – Daugavpils novada Zemgales
vidusskolas komanda "Pozitīvs", 96,10 punkti, 3.vietu – Daugavpils pilsētas Saskaņas pamatskolas
komanda "STOP", 94,60 punkti.
Konkursu "Gribu būt mobils" CSDD šogad jau organizē ceturto gadu. Tā mērķis ir paaugstināt skolēnu
zināšanas par satiksmes drošību un pilnveidot personīgās drošības
garantēšanas iespējas. Konkurss ir orientēts uz mācīšanās procesa kvalitātes uzlabošanu, iegūto zināšanu
izmantošanu praktisku pielietošanu, kā arī uz intereses un personiskās iesaistes vairošanu. Sacensību

ietvaros skolēniem bija arī nodrošinātas iespējas kvalitatīvai pašizglītībai kā velosipēda un mopēda
vadītājiem.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Citas VISC aktualitātes lasiet VISC interneta vietnē: http://visc.gov.lv.
Pētījums par situāciju izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem izglītības nodrošināšanā
VISC izstrādājis centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas
Talsos noticis otrais reģionālais skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākums
Noticis seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un metodiķiem
Čehijas Republikas vēstniecība Latvijā apbalvo 39.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa "Lidice 2011"
laureātus
Noslēgusies Baltijas jūrai veltītā skolēnu vides izglītības konference "Esi vērīgs!"
>> 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:

