2013.gada 21.marts Nr.75

IEVĒRO!

E-IZDEVUMA SATURS

No 26.marta līdz 28.martam notiks
šā gada pirmais centralizētais
eksāmens – eksāmens angļu valodā.

Ziņa. Viedoklis
VISC aktualizēs jautājumus par dzīvniekiem un bērnu drošību

Visu aktuālo informāciju par valsts
pārbaudes darbiem var noskaidrot,
rakstot uz e-pastu:
eksameni@visc.gov.lv.

Pasākums
Aprīlī gaidāma radošās darbības nedēļa radi!2013
Darbam noderīgi. Pieredze
Profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem iespēja iegūt jaunu pieredzi HansaVET projekta
semināros

21.martā notiks vokālās mūzikas
konkurss „Balsis 2013” Rīgā.

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

Ziņa. Viedoklis
VISC aktualizēs jautājumus par dzīvniekiem un bērnu drošību
Ir pavasaris, tuvojas vasara – laiks aktualizēt bērnu drošības
jautājumus, jo kopīgi ar klasesbiedriem bērni dosies pārgājienos un
ekskursijās. Savukārt vasarā lielu daļu laika bērni pavada ārpus
telpām, spēlējoties ar citiem vienaudžiem, tas slēpj zināmu risku gan
veselībai, gan dzīvībai.
VISC no šā gada 22.aprīļa līdz 26.aprīlim organizē drošības nedēļu
pirmsskolas un pamatskolas bērniem ”Dzīvnieki un tava drošība”.
Nedēļas laikā tiks aktualizēti jautājumi par:
- sastapšanos ar svešu suni;
- rūpēm par dzīvniekiem, drošību tos barojot un kopjot;
- kukaiņu un rāpuļu kodumiem.
VISC mājaslapā tiks ievietoti metodiskie komentāri „Dzīvnieki un tava
drošība”, ko pedagogi varēs izmantot gan drošības nedēļas laikā, gan
mācību procesā vispār, kad tiek apgūti drošības jautājumi. VISC publiskos arī interaktīvas darba lapas, papildinājums metodiskajam
materiālam „Vesels un drošs” par veselības un cilvēkdrošības jautājumiem pirmskolā un sākumskolā, 5. – 9.klasēm atbilžu
apkopojumu uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem „Ko darīt, ja….” un izkrāsojamas darba lapas pirmskolā par tematu „Dzīvnieki un
tava drošība”.
Drošības nedēļas laikā notiks arī konsultatīvās padomes par drošības jautājumiem sanāksme, kurā tiks prezentēti diagnosticējošā
darba vispārējā vidējā (10.klase) un profesionālā izglītībā (1.kurss) cilvēkdrošībā rezultāti, izvirzīti nākamā mācību gada drošību
nedēļu septembrī un aprīlī aktuālie temati un precizēti dažādi sadarbības virzieni starp dažādām institūcijām, lai akcentētu drošības

jautājumu apguves nozīmību skolā.
Nedēļas laikā Rīgas 41.vidusskolā notiks šīs skolas skolēnu un pedagogu tikšanās ar Latvijas Kinoloģiskās apvienības prezidentu
Jāni Pavlovski, kurš demonstrēs, ko darīt, ja uzbrūk suns. Citu skolu pedagogi ir aicināti sazināties ar policijas, robežsardzes,
dzīvnieku patversmes vai citiem speciālistiem, lai varētu veidot līdzīgas aktivitātes savās skolās pilsētās un novados.
Plašāku informāciju par drošības nedēļu „Dzīvnieki un tava drošība” sniegs VISC speciāliste Inese Bautre, tālrunis 67814439, epasts: inese.bautre@visc.gov.lv.
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Aprīlī gaidāma radošās darbības nedēļa radi!2013
Radošās darbības nedēļa radi!2013 noritēs no 22. līdz 28. aprīlim, un šogad radi!2013 aicina apzināt radošumu mērķtiecīgā darbībā
un izmantot to, lai risinātu sabiedrībai svarīgus problēmjautājumus un radītu pievienoto vērtību.
VISC radošās nedēļas laikā organizēs radošos pasākumus reģionos profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem „Vārdi un darbi, kas
vieno...”:
- Kurzemes reģionā – 23.aprīlī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālajā vidusskolā (piedalās audzēkņi no 14 profesionālās
izglītības iestādēm). Pasākuma vienojošais elements būs „laika rats” no hercoga Jēkaba līdz šodienai, izejot cauri Kurzemes
novadiem un izstāstot katra novada stāstu.
- Zemgales reģionā – 24.aprīlī Ogres Valsts tehnikumā (piedalās audzēkņi no 13 profesionālās izglītības iestādēm). Pasākuma
vienojošajam motīvam izvēlēta R.Blaumaņa daiļrade ar caurviju tēlu – Trīni no R.Blaumaņa lugas „Trīnes grēki”.
- Vidzemes reģionā – 25.aprīlī Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikumā (piedalās audzēkņi no 13 profesionālās izglītības iestādēm).
Pasākuma konceptuālajā risinājumā, izmantojot informācijas tehnoloģijas, jāsaliek Vidzemes puzle, izceļot Gaujas tecējumu cauri šim
vēsturiskajam novadam.
- Latgales reģionā – 26.aprīlī Malnavas koledžā (piedalās audzēkņi no 14 profesionālās izglītības iestādēm). Vienojošais elements –
gaisma, kas Latvijā, saulei uzlecot Latgalē, pārplūst un vieno Latvijas zemi un tautu.
Pasākumos piedalīsies tautas deju, mūsdienu deju, koru, vokālo un vokāli instrumentālo ansambļu, teātru, pūtēju orķestru kolektīvi,
kā arī tērpu un frizūru demonstrētāji un individuālie izpildītāji, kuri radoši prezentēs savu profesiju.
Katrā reģionā/vēsturiskajā novadā taps tematisks radošs priekšnesums, kurš tiks parādīts vienojošā noslēguma pasākumā Balvos
2013.gada 6.-7.jūnijā, piedaloties visām profesionālās izglītības iestādēm. Plašāku informāciju par pasākumu „Vārdi un darbi, kas
vieno...” sniegs VISC speciāliste Kristīne Bulka, tālrunis 67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv.
Radošās darbības nedēļa radi!2013 laikā 2013.gada 27.aprīlī VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā notiks arī seminārs „Tradīciju radošais
potenciāls” bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītājiem un pedagogiem.
Radošās darbības nedēļas radi!2013 mērķis ir parādīt un izcelt radošuma praktisko un pragmatisko pusi, apzināt un sekmēt
radošumu mērķtiecīgā darbībā – izglītībā, kultūrā, uzņēmējvidē, valsts pārvaldē, pašvaldībās, sociālajā sfērā – un tā spēju radīt
pievienoto vērtību un risināt sabiedrībai svarīgas vajadzības. Vairāk informācijas: www.radilatvija.lv.

Darbam noderīgi. Pieredze
Profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem iespēja iegūt jaunu pieredzi HansaVET projekta
semināros
VISC aicina profesionālo izglītības iestāžu pārstāvjus piedalīties divu dienu mācību seminārā „Uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana
audzēkņiem starptautiskajās mobilitātēs/praksēs”. Seminārs tiek organizēts ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci
apakšprogrammas Inovāciju pārneses projekta HansaVET „Hanseatic Traditions for VET: Mobility Strategies for Promoting
Enterpreneurship Skills of VET Students” (Nr. 2011-1-LV1- LEO05-02231) ietvaros:

- 4.-5.aprīlī – Rīgas Raiņa 8.vakara vidusskolā, Rīgā, Kr.Barona iela 71 (pieteikšanās līdz 25.martam);
- 25.-26.aprīlī – Preiļos (pieteikšanās līdz12.aprīlim).
Semināri notiks pirmajā dienā no plkst. 9.30 - 19.00; otrajā dienā no plkst. 9.00 - 14.00
Mērķauditorija: mobilitāšu/starptautisko prakšu/projektu vadītāji, mobilitāšu sagatavošanā iesaistītie pedagogi vai arī tie, kas plāno to
darīt. Ieteicams no skolas piedalīties 2 dalībniekiem.
Semināra saturs: HansaVET projekta ideja, mērķi, metodika. Koučinga metode, tās principi, prasmes un nozīme veiksmīgā prakšu
nodrošināšanā, praktiskais treniņš. Starpkultūru saskarsmes iemaņas prakses kontekstā. Komunikācijas barjeras, to pārvarēšana.
Sadarbības veidošana ar prakses uzņēmumu. Atbalsts audzēkņiem prakses laikā, u.c.
Detalizēta semināra programma tiks izsūtīta grupu dalībniekiem individuāli. Dalībnieki saņems apliecību par profesionālo pilnveidi
seminārā.
Semināra organizatori nodrošina dalībnieku ēdināšanu, dalībniekiem no izglītības iestādēm ārpus Rīgas arī naktsmītnes un ceļa
izdevumu kompensāciju.
>> Plašāka informācija par projektu un semināriem

VISC aktualitātes
Mājsaimniecību finanšu lietpratība – virkne paradoksu
Centralizēto eksāmenu darbu vērtēšanas grafiks
Mežinieku pamatskolas skolēni māca vecmāmiņām datorprasmes
Noslēdzies jauno vides pētnieku forums
Krievu valodas (dzimtās) un literatūras 29.atklātās olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
Sākusies pirmā Finanšu izglītības nedēļa Latvijā
Pedagogu profesionālās pilnveides kursi "Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība ķīmijā"
Filozofijas 2.atklātās olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
Ģeogrāfijas skolotāju, MA vadītāju seminārs
Krievu valodas (dzimtās) un literatūras skolotāju MA vadītāju seminārs
Vides projektu 18.valsts olimpiādes rezultāti

Sadarbības partneru aktualitātes
Izstāde "Ls•20. Nacionālās valūtas mākslas gadi"
No šā gada 6.marta līdz 28.aprīlim Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā ir skatāma izstāde "Ls•20. Nacionālās valūtas
mākslas gadi". Tas ir vizuāli dinamisks vēstījums par naudas, simbolu, dzīvesstila, vēstures un mākslas savstarpējām attiecībām.
Informācija, pieteikšanās grupu apmeklējumam un radošai darbnīcai: www.latam20.lv
>> Izstādes plakāts

T

Atvērta "Naudas skola"
Latvijas Banka ir sagatavojusi vietni pedagogiem, skolēniem un citiem interesentiem par ekonomiskās izglītības jautājumiem. Te
ievietotas filmas, spēles, prezentācijas, terminu vārdnīca un cita informācija – saistoši materiāli par makroekonomiku. Tie skatāmi
Latvijas Bankas izglītotības vietnē "Naudas skola".
>> Informatīvā lapa
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