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ŠODIEN E-IZDEVUMĀ
Aicinājums skolām piedalīties ES mūžizglītības
programmas projektā

Piedalies stāstu konkursā „Kā elektroniskās
iespējas atvieglo manu ikdienu”!

Noslēgusies 40.Starptautiskā bērnu mākslas
konkursa „Lidice 2012” Latvijas kārta

Sadarbības partneru aktualitātes
VISC aktualitātes

Notiek starptautisks mākslas konkurss bērniem un
jauniešiem
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VISC aicina skolas pieteikties sadarbībai ES Mūžizglītības programmas Leonardo
da Vinci inovāciju pārneses projektā „MĀCIES TAUPĪT- metodiski ieteikumi
izpratnes veicināšanai par energoresursu efektīvu izmantošanu mācību iestādēs”
(Teach TWO – teach to waste 0, Projekta Nr.LLP-LDV-TOI-11-IT-648). Projekta
darbības laiks ir no 2011.gada oktobra līdz 2013.gada septembrim un tā
partnervalstis ir Itālija, Grieķija, Lielbritānija un Latvija (VISC).
Projekta mērķis ir veicināt skolēnu izpratni un izglītošanu enerģētikas un energoresursu taupīšanas
jautājumos un tā gaitā skolēni (ieteicamais skolēnu vecums 15-16a gadi) savu pedagogu vadībā mācīsies
veikt savas skolas ēkas elektroenerģijas patēriņa auditu un izstrādāt ieteikumus patēriņa samazināšanai.
2012.gada 30.martā, Rīgā, notiks informatīvs seminārs skolu pārstāvjiem, kurā projekta partneri no Itālijas
un Lielbritānijas iepazīstinās ar projekta ideju, iepriekšējā projekta „Teach” pieredzi Itālijas un
Lielbritānijas skolās, metodiku elektroenerģijas patēriņa audita veikšanai un kopā ar semināra dalībniekiem
praktiski pielietos dažādas mērījumu veikšanas metodes. Uz semināru aicinām skolas komandu, kurās ir
viens pārstāvis no skolas vadības, viens skolotājs un viens skolēns. Semināra darba valoda būs angļu; tiks
nodrošināts tulkojums.
Skolas, kas vēlas piedalīties projekta īstenošanā, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu un līdz 8. martam
nosūtīt uz e-pastu aina.spaca@visc.gov.lv.
>> Uz sākumu

NOSLĒGUSIES 40.STARPTAUTISKĀ BĒRNU MĀKSLAS KONKURSA „LIDICE 2012”
LATVIJAS KĀRTA
Šogad jau 40.reizi Čehijas pilsētā Lidicē tiek organizēts starptautisks
bērnu mākslas konkurss. Konkurss tika aizsākts 1967.gadā kā
piemiņa Čehijas ciematā Ldice dzīvojušajiem bērniem – Otrā
pasaules kara upuriem. Latvijas bērni konkursā piedalās kopš
2000.gada, un gadu gaitā tā tēmas ir kļuvušas par nozīmīgu daudzu
Latvijas mākslas skolu, pulciņu un darbnīcu iedvesmas avotu. Katru
gadu Latvijas audzēkņi ir konkursa Čehijas kārtas laureātu vidū.
Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs
sadarbībā ar Rīgas Domes Izglītības, jaunatnes un sporta
departamentu un Čehijas Republikas vēstniecību rīkoja
40.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „LIDICE 2012” Latvijas
kārtu.
Atzīmējot pasaules slavenā čehu gleznotāja, skulptora, leļļu meistara
un daudzu slavenu animācijas filmu ilustratora Jiržī Trnka (1912.1969.) simto dzimšanas dienu, izstādes organizatori Čehijas
Republikā sadarbībā arUNESCO 40.Starptautiskajai bērnu mākslas
izstādei „Lidice 2012” ierosinājusi tēmu „Teātris-lelle-pasaka”.
Konkursam tika iesūtīti vairāk nekā 1400 darbu no visas Latvijas. Iesūtītos darbus kopā ar Rīgas interešu
izglītības metodiskā centra speciālistiem vērtēja Latvijas Mākslas akadēmijas dekāns, docents Uģis Auziņš
un Valsts Leļļu teātra māksliniece Anita Znutiņa-Šēve.Konkursa laureātu darbu izstādei Rīgas domē tika
izvirzīti 212 darbi. Pēc izstādes, ar Čehijas Republikas vēstniecības Latvijā atbalstu, darbi tiks nosūtīt uz
konkursu Čehijā.
Konkursa laureātu darbu izstāde Rīgas domē apskatāma no 2012.gada 16.februāra līdz 5.martam.
>> Uz sākumu

NOTIEK STARPTAUTISKS MĀKSLAS KONKURSS BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
Aicinām Latvijas bērnus un jauniešus piedalīties Apvienoto Nāciju Organizācijas izsludināto mākslas darbu
konkursā “Art for Peace 2012: Imagine a World Without Nuclear Weapons”. Konkursa dalībnieki var
zīmēt, gleznot, skicēt, izmantot pildspalvas, zīmuļus, krītiņus, ogli, eļļas krāsas, akrila krāsas vai
ūdenskrāsas, lai izveidotu savu mākslas darbu. Esot kreatīvam un izmantojot radošo izdomu, dalībniekiem
jāattēlo pasaule, kurā nav atomieroču, jāattēlo pasaule bez kariem, bez bailēm. Konkurss sācies 2012.gada
1.februārī un noslēgsies 2012.gada 30.aprīlī.
Papildu informāciju par konkursu un darbu iesniegšanu var atrast interneta vietnē
http://www.unartforpeace.org/.
>> Uz sākumu

PIEDALIES STĀSTU KONKURSĀ „KĀ ELEKTRONISKĀS IESPĒJAS ATVIEGLO
MANU IKDIENU”!
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rīko stāstu konkursu „Kā elektroniskās iespējas
atvieglo manu ikdienu”. Konkursā aicinām iesaistīties vispārējo izglītības iestāžu 8.-12.klašu un
profesionālās vidējās izglītības iestāžu skolēnus.
Lai ikvienam no mums atvieglotu un vienkāršotu valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanu, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopīgi ar citām iestādēm aktīvi strādā pie jaunu epakalpojumu ieviešanas, padarot iedzīvotājiem saziņu ar valsti un pašvaldību daudz ērtāku, ātrāku un lētāku.
Konkursam stāstus var iesūtīt līdz šā gada 14.martam.
Ar stāstu konkursa nolikumu vari iepazīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā
www.varam.gov.lv.
>> Uz sākumu

SADARBĪBAS PARTNERU AKTUALITĀTES
Latvijas skolēnu vidū meklē 200 planētas glābējus
Lai izglītotu jauno paaudzi, kas spētu rūpēties par Zemeslodes veselību, Latvijas Zaļais punkts organizē
misiju-sacensību „Zaļā nakts” un meklē skolēnus - 200 planētas glābējus. Misijas vieta un laiks: 9.martā
Siguldā un 23.martā Gulbenē.
Lai piedalītos „Zaļajā naktī”, nepieciešams izveidot piecu drosmīgu skolēnu (14 -19 gadi) komandu un līdz
1.marta plkst.24:00 aizpildīt reģistrācijas anketu www.zalais.lv, atbildot uz jautājumiem par vidi un cilvēku
tajā. Uzaicinājumu dalībai katrā pasākumā saņems 20 zinošākās komandas.
Pieteikuma
anketu
meklējiet
šeit:
http://www.zalais.lv/lv/zala-nakts2011/zala_nakts_skolenu_anketa_2012/.
Vairāk informācijas: http://www.zalais.lv/lv/vides_izglitiba/skoleniem/izglitojosa-piedzivojumu-nometneskoleniem-zala-nakts-/.
Sociālās reklāmas plakātu konkurss jauniešiem - „Neizmet. Šķiro!”
Lai pievērstu jauniešus saprātīgai dabas resursu izmantošanai un ilgtspējīgai attieksmei pret mūsu planētu,
Latvijas Zaļais punkts, vides reklāmas operators JCDecaux Latvija, reklāmas aģentūra MOOZ, kā arī Gētes
institūts Rīgā organizē plakātu konkursu Latvijas jauniešiem „Neizmet. Šķiro!”. Konkursa darbi tiks gaidīti
līdz februāra beigām, marta vidū iesūtītie plakāti būs apskatāmi un novērtējami www.goethe.de/riga, bet
labākos darbus 2012.gada vasarā izstādīs vides reklāmas stendos dažādās Latvijas pilsētās.
Lai piedalītos konkursā, 7.-12.klašu skolēnam jāizveido plakāts, kas spētu videi draudzīgam dzīvesveidam
pievērst arī citus jauniešus, viņu vecākus un Latvijas sabiedrību kopumā. Konkursa dalībnieku darbi tiek
gaidīti līdz 29.februārim.
Konkursa nolikumu var meklēt www.zalais.lv/lv/vides_izglitiba/.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Citas VISC aktualitātes lasiet VISC interneta vietnē: http://visc.gov.lv.
Noticis papildu pieredzes apmaiņas seminārs
Metodiskie ieteikumi "Par bērna sasniegumu vērtēšanu pirmsskolā"
Vides projektu 17.valsts olimpiādes dalībniekiem
Pestalozzi programmas sekretariāts izsludina pieteikšanos uz treneru vietām
Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu un instrumentālo kolektīvu festivāla–konkursa
rezultāti
Noslēdzies latviešu tautas dziesmu sacensību "Lakstīgalai 10" novadu posms
Noslēgušies CSDD konkursa skolēniem "Gribu būt mobils!" reģionālie pusfināli
Vācu valodas 42.valsts olimpiādes 10.-12.klašu dalībniekiem
Aktualitātes ESF projekta Izglītības jomas kompetenču komponentā
Konkursā ”eXperiments” erudīcijā mērojas 194 skolēnu komandas
>> 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.
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