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ŠODIEN E-IZDEVUMĀ
Pirmo reizi Latvijā fizikas olimpiādes novadu un
pilsētu posms noticis tiešsaistē

Sadarbības partneru aktualitātes
VISC aktualitātes

Latviju apciemo starptautiskās Award asociācijas
EMAS reģiona direktore
Noslēdzies Latvijas Profesionālo izglītības iestāţu
audzēkņu biznesa plānu konkurss

PIRMO REIZI LATVIJĀ FIZIKAS OLIMPIĀDES NOVADU UN PILSĒTU POSMS
NOTICIS TIEŠSAISTĒ
Šī gada 20.janvārī veiksmīgi noritējusi novadu un pilsētu olimpiāde fizikā. Olimpiāţu rīkošanas vēsturē
Latvijā tā ir pirmā mācību priekšmetu olimpiāde tiešsaistes formā, kurā piedalījies rekordliels skolēnu
skaits. Olimpiāde tika realizēta kā pilotprojekts, ko īsteno Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar
Latvijas Universitātes (LU) Fizikas un matemātikas fakultāti un LU Informācijas tehnoloģiju
departamentu.
Olimpiādei pieteicās vairāk nekā divi tūkstoši 9. līdz 12.klašu skolēnu, kas pēdējo gadu laikā ir lielākais
pieteikumu skaits fizikas olimpiādei. Interneta vidē tika risināti LU Fizikas un matemātikas fakultātes
sagatavotie uzdevumi.
Jaunais olimpiādes formāts nodrošina vienādus vērtēšanas kritērijus visā valstī, tādējādi izslēdzot
atrisinājumu interpretācijas neviendabīgo ietekmi uz vērtējumiem. Ieguvums gan dalībniekiem, gan viņu
skolotājiem ir arī tūlītēji provizoriskie rezultāti ar pareizajiem atrisinājumiem un individuālo vērtējumu par
katru jautājumu. Tāpat skolēniem un skolotājiem ir iespēja saņemt LU studentu un mācībspēku
konsultācijas, savukārt olimpiādes satura veidotāji var uzklausīt ieteikumus un uzlabot nākamo olimpiāţu
kvalitāti. Reģistrācijas process un mijiedarbība ar elektronisko vidi pirms olimpiādes prasa no skolēniem
lielāku atbildību, kā arī paver plašākas iespējas mācīties patstāvīgi un iesaistīties daţādās Latvijas
Universitātes rīkotās aktivitātēs skolēniem.
LU vadošais pētnieks, pilotprojekta iniciators un olimpiādes ţūrijas komisijas vadītājs Vjačeslavs
Kaščejevs stāsta: "Tiešsaistes olimpiāţu uzdevumi ir jauns pētniecības un jaunrades lauks izglītības
metodikas jomā. Šī gada divpadsmit oriģinālo uzdevumu komplekts ir tikai pirmais mēģinājums jaunajā
ţanrā, kurš, cerams, kļūs par pamatu ciešākai sadarbībai starp augstskolas un skolas satura un mācību
metodikas speciālistiem."
Lai veiksmīgi varētu noorganizēt olimpiādi tiešsaistes formā, atšķirībā no iepriekš rīkotajām fizikas otrā
posma olimpiādēm, bija jāpārvar vairāki jauni izaicinājumi. Pirmais no tiem bija skolēnu reģistrācija
olimpiādei, kas Latvijas mērogā tika veiksmīgi paveikts, pateicoties novadu atbildīgo lielajam
ieguldījumam. Skolēniem arī pašiem bija jāreģistrējas olimpiādei, izpildot norādījumus, kuri viņiem tika
atsūtīti no novadu atbildīgajiem. Šoreiz uz skolēnu pleciem gūlās lielāka atbildība, kā arī lielāka brīvība skolēni varēja paši izlemt, vai reģistrēties vai nereģistrēties olimpiādei. Otrais izaicinājums bija e-vides
sagatavošana olimpiādes norisei, kur nācās maksimāli izmantot e-vides Moodle piedāvātās iespējas.
Organizatoriem ir liels gandarījums, ka šī bezmaksas programmatūra, kas ir brīvi pieejama Latvijas
universitātēm, skolām un jebkuram interesentam, varēja tikt veiksmīgi izmantota šī kompleksā uzdevuma

veikšanai. Trešais izaicinājums bija satura izstrāde, kas arī bija jādara citādāk, rēķinoties ar tiešsaistes
pasniegšanas formas specifiku.
Valsts izglītības satura centrs, LU Fizikas un matemātikas fakultāte un LU Informācijas tehnoloģiju
departaments, balstoties pilotprojektā radītajās inovācijas un ņemot vērā gūto pieredzi, turpinās darbu un
pilnveidos iesākto olimpiādes organizēšanā tiešsaistes formā.
Olimpiādes organizatori izsaka pateicību gan novadu un pilsētu atbildīgajiem speciālistiem par papildu
ieguldīto darbu projekta realizēšanā, gan pedagogiem, gatavojot skolēnus olimpiādei, gan skolēniem, kuri
iesaistījās un nebaidījās gūt jaunu pieredzi.
>> Uz sākumu

LATVIJU APCIEMO STARPTAUTISKĀS AWARD ASOCIĀCIJAS EMAS REĢIONA
DIREKTORE
Šī gada 23.–24.janvārī, Latvijā viesojās
starptautiskās Award asociācijas Eiropas,
Vidusjūras un Arābu valstu (EMAS) reģiona
direktore Melek Muderresgil, lai iepazītos ar
programmas AWARD īstenošanu Latvijā un
pārrunātu programmas nākotnes attīstības
perspektīvas.
Muderresgil kundze tikās ar Izglītības un
zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta Jaunatnes politikas nodaļas pārstāvjiem,
programmas AWARD Latvijā īstenotājiem – Valsts izglītības satura centra pārstāvjiem, biedrības "Vārti
ģimenei" pārstāvjiem, un arī atsevišķā diskusijā – ar Award Zelta apbalvojuma ieguvējiem.
Vizītes ietvaros notika tikšanās arī ar Kandavas novada pašvaldības vadību un izglītības speciālistiem,
direktore iepazinās ar Kandavas novada jaunatnes politikas rīcības programmu un prioritātēm, kā arī
programmas AWARD ietvaros īstenotajām aktivitātēm novadā, kam sekoja tikšanās Kandavas Kārļa
Mīlenbaha vidusskolā ar jauniešiem un vadītājiem – programmas AWARD dalībniekiem no Kandavas,
Jaunjelgavas un Ventspils.
Valsts izglītības satura centrs bija pagodināti uzņemt EMAS reģiona direktori un lūdza īsi dalīties iespaidos
par pāris dienu laikā piedzīvoto Latvijā:
Kādi ir Jūsu pirmie iespaidi par Latviju? Varbūt esat Latvijā jau viesojusies agrāk?
Nē, Latvijā esmu pirmo reizi un ļoti priecājos te redzēt sniegu – šis ir mans pirmais sniegs šogad! Šeit jūtos
ļoti gaidīta un priecājos redzēt, ka Latvija aktīvi īsteno starptautisko Awards programmu. Redzu šeit lielu
potenciālu arī turpmākai izaugsmei. Vakar bija iespēja tikties ar Izglītības un zinātnes ministrijas
pārstāvjiem un Awards programmas īstenotājiem Latvijā – sarunas sniedza ieskatu, kā Latvijā norisinās un
cik populāra ir Awards programma.
Kā noritēja tikšanās Kandavā un Rīgas speciālajā internātpamatskolā, kur bija iespēja tikties ar
jauniešiem?
Biju patīkami pārsteigta par Kandavā piedzīvoto. Bērni bija ļoti gatavojušies un sabraukuši no daţādām
pilsētām – Jaunjelgavas, Ventspils un Kandavas. Man tika demonstrētas ļoti interesantas prezentācijas un
jaunieši labprāt dalījās iespaidos par Awards programmu. Šāda veida tikšanās vienmēr iedvesmo turpināt
darbu un censties vēl vairāk. Jauniešu priekšnesumi bija tik interesanti, ka tikšanās ieilga līdz 22.00 vakarā –
es ļoti labi pavadīju laiku un man jau rodas priekšstats, ko varētu programmā pilnveidot un attīstīt, lai tā
jauniešiem būtu vēl aizraujošāka.
Iepazinos arī ar biedrības "Vārti ģimenei" pārstāvjiem, kā arī bija iespēja satikt jauniešus no speciālās

internātpamatskolas. Šeit Awards programma tiek īstenota salīdzinoši nesen un jāatzīst, ka process varētu
būt lēnāks, jo katrs sākums nav viegls. Bet noteikti redzu perspektīvu izaugsmei un mēs sekosim līdzi tam,
lai Awards programma nostiprinās arī šeit.
Kopumā esmu ļoti apmierināta ar viesošanos Latvijā, jo iespēja tikties ar programmas dalībniekiem vienmēr
sniedz daudz plašāku ieskatu, it īpaši, ja tiek rosināta diskusija un viedokļu apmaiņa.
AWARD ir starptautiska jauniešu pašizaugsmes programma, kas palīdz jauniešiem atklāt savus talantus un
pilnveidoties daţādās jomās. Programmas ideja – atbilstoši savām spējām jaunietis sastāda savu individuālo
programmu, kas sastāv no 4 jomām: Jaunas prasmes, Labais darbs, Fiziskās aktivitātes, Piedzīvojumu
pārgājiens jeb ekspedīcija. Sasniedzot izvirzītos mērķus katrā no jomām, jaunietis tiek apbalvots ar
starptautisko bronzas, sudraba vai zelta nozīmīti un sertifikātu. Programmā AWARD ir iesaistījušies vairāk
kā 7 miljoni jauniešu visā pasaulē un tā tiek īstenota 130 valstīs.
>> Uz sākumu

NOSLĒDZIES LATVIJAS PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBAS IESTĀŢU AUDZĒKŅU
BIZNESA PLĀNU KONKURSS
2012.gada 19.un 20.janvārī Laidzes
Profesionālajā vidusskolā norisinājās
Valsts izglītības satura centra organizētais
ikgadējais Latvijas Profesionālo izglītības
iestāţu audzēkņu biznesa plānu konkurss.
Pavisam konkursā piedalījās 26 Latvijas
profesionālo izglītības iestāţu audzēkņi,
kurus atbalstīja 18 skolotāji. Konkursu
atbalstīja ESF projekts "Profesionālo
mācību priekšmetu pedagogu un prakses
vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko
kompetenču paaugstināšana".
Konkursam tika iesūtīti 22 darbi, no
kuriem 15 tika prezentēti ţūrijas
vērtēšanai klātienē. Darbus vērtēja ţūrijas komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Velde (Talsu Biznesa inkubatora
vadītājs), ţūrijas komisijas locekle Jana Grauda (Talsu Komersantu kluba izpilddirektore), ţūrijas komisijas
locekle Kaiva Desmitniece (SIA "MAXIMA" personāla atlases daļas vadītāja) un ţūrijas komisijas locekle
Ieva Krēķe (SEB Talsu filiāles vadītāja). Ţūrijas komisija konkursa dalībniekiem piešķīra arī simpātiju
balvas.
Konkursā uzvarēja un godpilno 1.vietu ieguva Jēkabpils Agrobiznesa koledţas audzēknes Evita Naktiņa un
Rūta Rutkupe ar darbu SIA "Saimniecīšu centrs" (skolotāja Valda Kalniņa). 2.vieta tika piešķirta Rīgas
Tirdzniecības tehnikuma audzēkņa Rūda Rubeņa darbam SIA "Tupens" (skolotāja Nadeţda Markina) un
3.vietu ieguva Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" audzēkņa Edvarda
Veļas darbs SIA "Record Write" (skolotājs Atis Papins).
Latvijas Profesionālo izglītības iestāţu audzēkņu biznesa plānu konkurss audzēkņiem dod iespēju novērtēt
savas zināšanas un spējas gan biznesa plāna sagatavošanā, gan dotības publiskās runas teikšanā, prezentējot
savu darbu.
Pirmie sešu vietu ieguvēji piedalīsies izstādes "Skola 2012" pasākumā "Jaunais profesionālis 2012", kas
notiks BT1 Starptautiskajā izstāţu centrā Ķīpsalā no 1. līdz 4.martam.
Konkursa dalībniekiem tika noorganizēta arī tikšanās ar pārstāvjiem no Talsu novada uzņēmumiem SIA
"Kurzemes sēklas" un SIA "Vika WOOD", kurās ieguva informāciju par jau īstenotiem biznesa plāniem un
ieceres biznesa attīstībā.
Pasākuma fotogaleriju iespējams aplūkot VISC mājaslapā.
>> Uz sākumu

SADARBĪBAS PARTNERU AKTUALITĀTES
Monbukagakusho (Japānas valdības) stipendija vispārizglītojošo skolu pedagogiem 2012.gadam
Japānas vēstniecība Latvijā līdz 17.februārim pieņem pieteikumus konkursam uz Monbukagakusho
(Japānas valdības) stipendiju vispārizglītojošo skolu pedagogiem 2012.gadam.
Japānas valdība un Japānas vēstniecība Latvijā jau piekto gadu piedāvā iespēju Latvijas vispārizglītojošo
skolu pedagogiem – pusotru gadu kādā no Japānas augstskolām 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.
Mācībām Japānā konkursa kārtībā tiek piešķirta stipendija, kas ietver transporta izdevumus uz un no
Japānas, universitātes mācību maksu, kā arī ikmēneša uzturnaudu, kas segs uzturēšanos Japānā. Stipendijas
pretendentu izvēlas, izvērtējot iesniegtos dokumentus, pārbaudījumu rezultātus un intervijas ar Japānas
vēstniecības un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem.
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 1977.gada 2.aprīļa, kā arī jābūt
augstākai vai augstākai pedagoģiskai izglītībai, darba stāţs skolā 2012.gada 1.aprīlī – ne mazāks kā 5 gadi.
Papildus informācija par programmu un pieteikuma anketas pieejamas Japānas vēstniecībā
Vēstniecība adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013
Pieņemšanas laiks: 10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00
Tālrunis: 67812003
E-pasts: eoj@latnet.lv
www.lv.emb-japan.go.jp
Rakstu krājuma „Pieaugušo izglītība” atvēršanas svētki
2012.gada 2.februārī plkst. 12.15 Latvijas Universitātes Mazajā aulā notiks rakstu krājuma "Pieaugušo
izglītība" atvēršanas svētki LU 70.zinātniskās konferences Pedagoģijas zinātnes nozares plenārsēdes
"Augstskolu docētāju karjera: individuālā un institucionālā sinerģija" ietvaros. Plenārsēdes sākums plkst.
09.30.
Rakstu krājumā, kas ir pirmais tik apjomīgais pieaugušo izglītībai veltīts izdevums latviešu valodā,
aktualizēti būtiski pieaugušo izglītības teorētiskie un praktiskie aspekti mūţizglītības un zināšanu
sabiedrības attīstības kontekstā. Tajā ietverti raksti, kuros aplūkots pieaugušo izglītības saturs, organizācija
un īstenošana, kā arī iezīmētas konkrētas praksē piemērojamas personības attīstības un pilnveides/atbalsta
formas un metodes.
Rakstu krājums ir tapis, sadarbojoties gan daţādu zinātņu – pedagoģijas, izglītības vadības, psiholoģijas,
tiesību zinātnes, politikas zinātnes u. c. – pārstāvjiem no vairākām Latvijas augstākās izglītības iestādēm,
gan izglītības politikas un vadības institūciju pārstāvjiem, un ir mēģinājuma rosināt diskusiju par pašreizējo
pieaugušo izglītības situāciju un iespējām.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Citas VISC aktualitātes lasiet VISC interneta vietnē: http://visc.gov.lv.
Matemātikas centralizētā eksāmena rezultātu un skolēnu snieguma analīze
Uzsākta piecu mūţizglītības kompetenču moduļu izstrāde profesionālajā izglītībā
Mūsdienu deju lieluzvedums "Durvis vaļā"

CSDD konkursā "Gribu būt mobils" noteikts Rīgas reģiona pusfināla uzvarētājs
Atklātās mūzikas olimpiādes dalībniekiem
Konference "Mūţizglītība – Latvijas izaugsmei un labklājībai"
Ģeogrāfijas olimpiādes dalībniekiem
2011./2012. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks
>> 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:

