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IEVĒRO!

E-IZDEVUMA SATURS

No šā gada 18.marta līdz 22.martam
notiks finanšu nedēļa, kuras laikā
VISC organizēs diagnosticējošo
darbu ekonomiskajā izglītībā 8.klašu
skolēniem.

Ziņa. Viedoklis
Kas jāzina par valsts pārbaudes darbiem?
Pasākums
Sveicam „Jaunā profesionāļa 2013” uzvarētājus!
Darbam noderīgi. Pieredze
"Ķīmija angliski" un citi mācību stundu piemēri
VISC aktualitātes
VISC pasākumi, sagatavotie materiāli, projektu darba aktualitātes un citi jaunumi

Līdz 2013.gada 15.martam var
iesniegt pieteikumus konkursam par
Pūtēju orķestru koncerta
māksliniecisko koncepciju XI Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem.
Vēl ir iespēja pieteikties 72 stundu
bērnu nometņu vadītāju kursiem, kas
notiks 2013.gada
13.,14.,15.,20.,21.,22.martā.

Sadarbības partneru aktualitātes
VISC sadarbības partneru pasākumi, sagatavotie materiāli un citi jaunumi

Ziņa. Viedoklis
Kas jāzina par valsts pārbaudes darbiem?
Tuvojas valsts pārbaudes darbu sesija, viens no centralizētajiem eksāmeniem notiks jau martā. Lai gan izglītības iestāžu vadītāji, gan
pedagogi un skolēni būtu gatavi valsts pārbaudes darbiem, VISC jau no pagājušā gada nogales publisko dažādus informatīvus un
metodiskus materiālus, kuros skaidro visas gaidāmās izmaiņas un sniedz atbalstu iesaistītajām pusēm.
Kas jāzina par valsts pārbaudes darbiem?
1) Skolēni drīkst papildināt savu centralizēto eksāmenu izvēli līdz 9.maijam. Savukārt visiem jau vidējo izglītību ieguvušajiem ir
iespējams pieteikties centralizēto eksāmenu kārtošanai Latvijas Universitātē, Vidzemes augstskolā, Liepājas Universitātē vai
Daugavpils Universitātē (tas ir maksas pakalpojums). Centralizētā angļu valodas eksāmena kārtošanai augstskolās varēja pieteikties
līdz 18.februārim, bet pārējiem centralizētajiem eksāmeniem - ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms konkrētā eksāmena norises dienas.
Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības.
2) Pamatizglītības sertifikāti tiks izsniegti šī gada 14.jūnijā, bet vispārējās vidējās izglītības sertifikāti – 5.jūlijā (5 dienas ātrāk, nekā tas
bija pagājušajā mācību gadā).
3) Skolēni pēc centralizēto eksāmenu kārtošanas varēs saņemt izziņu par to, vai attiecīgie eksāmeni ir sekmīgi nokārtoti. Izziņas tiks
izsniegtas pēc VISC noteikta grafika un saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi – 2 Ls. Lai saņemtu izziņu, ir jāaizpilda iesniegums
un jānosūta elektroniski vai jāiesniedz VISC. >>Izziņas izsniegšana
4) Centralizētā eksāmena rezultāts tiks izteikts procentuālajā novērtējumā, bet vairs netiks norādīti līmeņi ( tie līdz šim tika apzīmēti ar
burtiem A, B, C, D, E, F).
5) VISC nodrošina pamatizglītības sertifikātu un vispārējās vidējās izglītības sertifikātu dublikātu izsniegšanu saskaņā ar maksas
pakalpojumu cenrādi – uz vietas 2,50 Ls, pa pastu 3,50 Ls. Lai saņemtu sertifikāta dublikātu, ir jāaizpilda iesniegums un jānosūta
elektroniski vai jāiesniedz VISC. >>Dublikātu izsniegšana

6) Visi valsts pārbaudes darbi norit saskaņā ar apstiprinātu grafiku. >>Valsts pārbaudījumu grafiks
7) VISC ir publiskojis valsts pārbaudes darbu programmas. >>Programmas
8) Ja ir nepieciešamība kādā ārvalstu augstskolā iesniegt tulkotu VISC sertifikātu, tulkojums jāveic un jāapstiprina notariāli. VISC
izsniegtos sertifikātus svešvalodās netulko.
9) Ir iespējams pildīt iepriekšējo mācību gadu valsts pārbaudes darbu uzdevumus. >>Valsts pārbaudes darbu uzdevumi
>>Informācija par 2012./2013.mācību gada valsts pārbaudes darbiem

Sveicam „Jaunā profesionāļa 2013” uzvarētājus!
Ir noslēdzies konkurss „Jaunais profesionālis 2013”, kas no 28.februāra līdz 3.martam risinājās Ķīpsalā „Skola 2013” laikā.
Nosaukumu „Latvijas jaunais profesionālis 2013” ieguva Rīgas Tehnikās koledžas audzēknis Maksims Ivancovs un Santa Kulbe no
Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas. Abi jaunieši savu nozaru konkursos ieguva gandrīz maksimālo iespējamo punktu
skaitu.
Pasākuma „Jaunais profesionālis 2013” laikā 16 nozaru Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi sacentās par labākā jaunā
profesionāļa titulu, tādējādi pretendējot uz iespēju pierādīt sevi Eiropas un pasaules mēroga konkursos – olimpiādēs.
>> Konkursa uzvarētāji visās nozarēs

Darbam noderīgi. Pieredze
„Ķīmija angliski” un citi mācību stundu piemēri
Lai veicinātu mācību satura un valodas integrētās apguves metodes (CLIL) izmantošanu skolās un dotu iespēju 12.klašu
izglītojamajiem pirms studiju uzsākšanas kādā no augstskolām gūt ieskatu dažādu zinātņu jomā izmantotajā terminoloģijā angļu
valodā, VISC angļu valodas skolotājiem un skolēniem piedāvā izmantot VISC sagatavotos mācību materiālus „Ķīmija angliski” un
„Bioloģija angliski”.
>> Ķīmija angliski
>> Bioloģija angliski

VISC aktualitātes
Matemātikas 63.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
Mājsaimniecības 1.atklātās olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
"Skatuves" atraktīvākie un labākie

T

Vācu valodas 43.valsts olimpiādes 10.-12.klašu rezultāti
Vēstures 19.valsts olimpiādes 9.un 12.klašu rezultāti
Seminārs-praktikums pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem Ventspilī
Projekta "G&G Update" aktivitātes Bērzaunes pamatskolā
Projekta "QUICK IGA" partneri tiekas Viļņā
Eiropas sadarbības tīkla skolu līderībā partneru sanāksme Amsterdamā
Aicinājums Latvijas pašvaldībām iesaistīties radošās darbības nedēļas radi!2013 aktivitātēs

Sadarbības partneru aktualitātes
Aicinājums Latvijas pašvaldībām iesaistīties radošās darbības nedēļas radi!2013 aktivitātēs
Tuvojoties radošās darbības nedēļai radi!2013, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes
ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Nacionālo kultūras centru un
Latvijas Pašvaldību savienību nāk klajā ar iniciatīvu aktivitātei „Meistarvide – telpa elpo” un aicina tai atsaukties pašvaldības, iesaistot
skolas, interešu izglītības centrus, kultūras namus un bibliotēkas.
Aktivitāte „Meistarvide – telpa elpo” paver plašas iespējas pašvaldībām, apzinot pašām savus resursus, atklāt un stiprināt savu
identitāti. Papildus radošām darbnīcām, izstādēm un stāstu vakariem pašvaldības aicinātas organizēt diskusijas par to, kā saistīt
tradicionālo (kultūras, dabas un arhitektūras, kā arī arhīvos, bibliotēkās un muzejos atrodamo) mantojumu ar inovatīvo (informācijas
un komunikācijas tehnoloģijas, uzņēmējdarbību un tml.), lai sekmētu ilgtspējīgu attīstību un ikviena kopienas locekļa labklājību un
ieinteresētību sadarbībai. Pašvaldības īpaši aicinātas izmantot skolās, interešu izglītības centros, kultūras namos un bibliotēkās
uzkrāto pieredzi gan mantojuma izzināšanā, gan sabiedrības iesaistē.
Par savām aktivitātēm „Meistarvide – telpa elpo” pašvaldības aicinātas informēt UNESCO LNK līdz 15. martam (e-pasts:
office@unesco.lv). Informācija par tām tiks atspoguļota interneta vietnē www.tavavara.lv un iekļauta radi!2013 kopējā pasākumu
kalendārā.
>> Plašāka informācija par plānotajām aktivitātēm

Jūs saņemat šo e-izdevumu, jo esat VISC informatīvā e-izdevuma abonents.
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 vietnē www.visc.gov.lv.
Ieteikumus VISC informatīvā e-izdevuma pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz mailto: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:

