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Ziņa. Viedoklis
Drošības nedēļas laikā pedagogi visvairāk interesējas par vides spēli „Vesels un drošs”

Drošības nedēļas laikā pedagogi visvairāk interesējušies par skolēnu iespējām spēlēt vides spēli „Vesels un drošs”, kā arī
aicināja Latvijas Dzelzceļa pārstāvjus uz drošības stundām savā skolā.
Drošības nedēļa notika no 23.-27.septembrim, un tās laikā VISC aicināja aktualizēt jautājumus par fizisko un psihoemocionālo
veselību, personisko un citu cilvēku veselību un drošību skolā, ceļā uz skolu un arī ārpusskolas aktivitātēs.
Drošības nedēļas ietvaros Valsts izglītības satura centrs (VISC) organizēja semināru pedagogiem ,,Droša un veselīga skolas vide”.
Semināra laikā VISC aktualizēja jautājumus, kas veicina izpratni par drošību un veselību kā vērtībām. Seminārā piedalījās aptuveni
40 pedagogi no visas Latvijas. Lekcijās un radošajās darbnīcās skolotāji uzzināja, par darba vides riska faktoriem (mehāniskiem,
fizikāliem, ergonomiskiem, ķīmiskiem un psihoemocionāliem), kādas slimības tie var izraisīt, analizēja nedrošas situācijas mācību
grāmatu ilustrācijās un kā Napo filmas (par veselību un drošību darba vidē) izmantot izglītības procesā. Lektori no pedagogiem
ieguva atgriezenisko saiti par drošības un veselības izglītības jautājumu pilnveidi mācību procesā un metodisko materiālu izveidē.
Tā arī Drošības nedēļas ietvaros tika demonstrēta jauna izglītojoša videofilmiņa „Dzīvo droši!”, kas tapusi producentu grupai „Ziņas
TV” sadarbībā ar VISC, Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, un Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Videofilma brīdina par
iespējamajiem negadījumiem uz ielas un ceļiem, par ugunsnelaimēm un nepareizu apiešanos ar gāzi un elektrību. Šo videomateriālu
var noskatīties portālā zinas.tv.
Drošības nedēļu VISC rīkoja kopā ar sadarbības partneriem – VAS „Latvijas Valsts ceļi”, VAS „Latvijas dzelzceļš”, Ceļu satiksmes un
drošības direkciju un Valsts darba inspekciju.
Tāpat arī VISC aicināja drošības nedēļas aktivitātēs izmantot jaunākos izstrādātos atbalsta materiālus par veselību un drošību „Ko
darīt, ja…?” un „Vesels un drošs – ikdiena tev apkārt”, kā arī vides spēli „Vesels un drošs”.
Foto no semināra ,,Droša un veselīga skolas vide” šeit.

Pasākums
Atvērto durvju dienā skolēni iepazīst VISC darbu un
tiekas ar speciālistiem
Atvērto durvju dienas ietvaros Valsts izglītības satura centrā (VISC)
viesojās divdesmit 9.klases skolēni no Rīgas Kultūru vidusskolas.
Pēc nelielas prezentācijas par VISC skolēni devās speciālistu kabinetos
un noskaidroja, kā veido mācību saturu, kādas mācību grāmatas
apstiprina, kā tieši notiek mācību grāmatu apstiprināšana, uzzināja arī par
iespējām piedalīties dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs. Skolēni ar
interesi aprunājās ar speciālistiem un uzdeva sev interesējošus
jautājumus.
Ar skolēniem tikās arī Valsts pārbaudījumu sagatavošanas nodaļas
speciālists un nelielā sarunā ar skolēniem izrunāja, kā tiek veidoti un laboti
eksāmeni. No skolēnu puses bija vairāki jautājumi, kas un kā veido eksāmenu uzdevumus, un cik ilgi eksāmenus labo.
Vairāk foto no pasākuma šeit.

Darbam noderīgi. Pieredze
Izglītības iestādes saņems īpašu mācību programmu
Līdz ar jauno mācību gadu izglītības iestādes saņems īpaši izveidotu programmu bērniem, kas palīdzēs apgūt lasītprasmi un
izprast izlasīto.
Datorprogramma SymWriter2 ir īpaša simbolu valodas sistēma, kas
iztulkota un sagatavota atbilstoša latviešu valodas gramatikas likumiem.
Programma ir īpaši noderīga skolēniem, kuriem ir grūti saprast izlasīto un
gausi veicas ar lasītprasmes apgūšanu. Šī datorprogramma ir paralēli
izmantojama arī angļu valodā, tālab to varēs izmantot sākumskolā angļu
valodas apguvei.
Programma latviešu valodā tapusi Eiropas Sociālā fonda projekta
„Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”
ietvaros. Programmu veidojuši Lielbritānijas kompānijas „Symbols
Worldwide Ltd T/A Widgit Software” speciālisti. Latviešu valoda ir 18.
valoda, kurā šobrīd ir pieejama šī programma. SymWriter2 ir ar simboliem
atbalstīts teksta redaktors, kuru lietotājs (neatkarīgi no teksta sarežģītības) var lasīt citu rakstītus tekstus. Jebkura vecuma lasītājiem
vai rakstītājiem ir iespējams izmantot Widgit simbolus, lai pārbaudītu vārdu nozīmi. SymWriter2 dod iespēju veidot dokumentus ar
vienkārši pielāgojamiem simboliem, kā arī palīdz pievienot dokumentam attēlus un fotogrāfijas atbilstošam vārdam. Izmantojot
SymWriter2, var veidot ilustrētus dokumentus specifiskiem mērķiem (dažādas atgādnes). Simbolu izvēlne rāda vārdu nozīmi, pat ja
raksta tikai tekstu. Programma ietver arī ilustrētu pareizrakstības pārbaudi.
Disku ar mācību programmu saņems visas Latvijas vispārējās izglītības iestādes (pirmsskolas un skolas, izņemot valsts ģimnāzijas).
Kopumā programmu būs iespējams izmantot 5000 datoros.
Šobrīd tiek domāts arī par programmas piešķiršanu bērnu ārpusģimenes aprūpes centriem un pansionātiem, jo tā lieti noderētu
veciem cilvēkiem, kuriem ir grūtības ar izlasītā teksta uztveri.

VISC aktualitātes
Jauna videofilma Latvijas skolēnu drošībai
Noticis seminārs novadu/pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem
Pieteikšanās DIBELS Next testa mācību kursiem
"LOGI-N" partneri tiekas Saldū
Seminārs interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas koordinatoriem
Noslēdzās profesionālās meistarības konkurss "Lauksaimniecības tehnika"
Projekta "DO.RE.MAT" partneru otrā sanāksme Rīgā
Projekta "G&G Update" noslēguma konference Romā
Projekta "Quick-Iga" seminārs Latvijā
Noticis seminārs vides interešu izglītības koordinatoriem
Par pedagogu profesionālās pilnveides kursu organizēšanu interešu izglītībā skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības veicināšanai

socioloģijas zinātnē
Mainīts Krievu valodas (dzimtās) un literatūras skolotāju MA vadītāju semināra norises datums
Aizvadīts pašvaldību interešu izglītības speciālistu un interešu izglītības iestāžu direktoru seminārs
Projekts "LOGI-N" uzsāk reģionālos seminārus
Seminārs-praktikums pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem Talsos

Sadarbības partneru aktualitātes
Aicina piedalīties UNESCO nedēļā 2013
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija jau trešo gadu organizē UNESCO nedēļu, kas šogad norisināsies no 14.līdz 18.oktobrim.
Nedēļas ietvaros, atzīmējot UNESCO Konvencijas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas 10.gadadienu, ikviens
aicināts izcelt lokālo mantojumu un vēl aizvien uzturētās tradīcijas.
Latvijā ir bagāts un daudzveidīgs nemateriālais kultūras mantojums, par ko liecina arvien jaunu un unikālu tradīciju
apzināšana. Konvencijas 10.gadadiena sakrīt ar daudziem nozīmīgiem notikumiem Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma
jomā. Pirms desmit gadiem Dziesmu un deju svētku tradīcija un simbolisms Igaunijā, Latvijā un Lietuvā tika atzīts par Cilvēces
mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu un šī gada vasarā aizvadīti XXV Vispārējie latviešu dziesmu un
XV deju svētki.
Īpaši izceļama arī suitu kultūrtelpa, kas iekļauta UNESCO Nemateriālā kultūras mantojuma, kam nepieciešama īpaša
saglabāšana sarakstā. Šogad tiek gatavots pirmais Latvijas ziņojums par kultūrtelpas saglabāšanas plāna īstenošanu kopš
2009.gada.
UNESCO nedēļas ietvaros aicinām rīko daudzveidīgas tematiskas aktivitātes (ārpus skolas nodarbības, tikšanās ar tradīciju
zinātājiem, izglītojošas ekskursijas u.c.) lokālo tradīciju un to praktizētāju apzināšanai, kā arī piedalīties iniciatīvā "Pastāsti par
savu mantojumu". Aicinām arī ikvienu skolotāju iespēju robežās audzēkņiem aktualizēt lokālā nemateriālā kultūras
mantojuma vērtības, kā arī Latvijas vērtības UNESCO. Aktivitāšu īstenošanai aicinām izmantot UNESCO LNK sagatavoto
prezentāciju un citus informatīvus materiālus, kas pieejami UNESCO LNK interneta vietnē www.unesco.lv/unesco-nedela.
Būsim pateicīgi, ja informāciju par apzinātajām lokālā mantojuma vērtībām, kā arī UNESCO nedēļas ietvaros īstenotajām
aktivitātēm, iesūtīsiet līdz šī gada 18.oktobrim, rakstot uz: office@unesco.lv. lnformācija par iesūtītajām aktivitātēm tiks
apkopota un publicēta UNESCO LNK mājas lapā, kā arī izplatīta plašsaziņas līdzekļiem.
Vairāk informācijas: http://ej.uz/a6h7
Papildus informācijai:
Evija Maļkeviča
UNESCO nedēļas koordinatore
E-pasts: e.malkevica@unesco.lv
Tālrunis: 67325109

Napo filmas bērniem par drošību
Lai veicinātu bērnos un jauniešos izpratni par veselības un drošības jautājumiem, Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības
aģentūra ar Valsts darba inspekcijas atbalstu ir radījusi jaunu, aizraujošu projektu, kura galvenais varonis ir Napo - saistošs tēls, kas
palīdz domāt par drošību, izprast to un rīkoties tā, lai neviens neciestu nelaimes gadījumā. Projekta mērķis ir izglītot bērnus vecumā
no septiņiem līdz vienpadsmit gadiem.
Napo interneta vietnē ir pieejamas 17 filmas, kuras iespējams noskatīties gan brīvajā laikā, gan izmantot mācību stundās bez
maksas. Turklāt šajā mājaslapā pedagogiem ir pieejamas arī idejas, kuras var izmantot, lai palīdzētu iekļaut dažādus drošības
aspektus stundās jau esošā mācību plāna ietvaros kā papildu darba metodi. Napo sešu stundu plānu pedagogiem iespējams
lejupielādēt bez maksas Napo mājaslapā (www.napofilm.net).
Napo projekts līdz šim ir bijis veiksmīgs un guvis plašu atsaucību – šīs filmas ar interesi skatās gan darbinieki darba aizsardzības
instruktāžu laikā, gan pedagogi tālākizglītības programmu laikā. Arī jaunā iniciatīva ar mācību stundu paraugiem tiek īstenota vēl 22
Eiropas valstīs, kopumā 18 valodās.
Aicinām Jūs iepazīties ar mācību materiāliem un integrēt tos mācību procesā, tos lejupielādējot interneta vietnē – www.napofilm.net,
izvēloties latviešu valodu un sadaļu Napo skolotājiem.
Linda Matisāne
Valsts darba inspekcijas
Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja

Aicina jauniešus un skolotājus uz uzņēmējdarbības un mārketinga semināru Rīgā
Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) sadarbībā ar Swedbank šoruden
realizē semināru ciklu «JA-YE Latvija Jauno uzņēmēju skola 2013», kurā jaunieši izzina uzņēmējdarbības izglītības iespējas
Latvijas skolās, iedvesmojas no pieredzējušiem uzņēmējiem, kā arī paši attīsta inovatīvas biznesa un mārketinga idejas
radošajās darbnīcās. 8.oktobrī plkst. 10:00 «JA-YE Latvija Jauno uzņēmēju skola 2013» aicina skolēnus un skolotājus
pulcēties Rīgā, Multikino telpās modes un izklaides centrā Rīga Plaza.
«JA-YE Latvija Jauno uzņēmēju skola 2013» ir vienas dienas informatīvu semināru un radošo darbnīcu cikls dažādos Latvijas
reģionos ar mērķi skolēniem un skolotājiem sniegt ieskatu praktiskās uzņēmējdarbības izglītībā un veiksmīgas karjeras veidošanā jau
skolas laikā. Rīgas seminārā skolēnus un skolotājus veiksmīgu zīmolu veidošanā izglītos zīmolu komunikācijas konsultante un
zīmolu ligzdas Matka vadītāja Inese Apse-Apsīte, bet par inovācijām uzņēmējdarbībā stāstīs Swedbank biznesa attīstības
pārvaldes projektu vadītāja Karīna Lindava. Savā personīgajā uzņēmējdarbības pieredzē dalīsies uzņēmumu Aerodium, VeloSock,
SIA Uppe un SMU Dream Sleep pārstāvji. Savukārt par iespējām uzsākt uzņēmējdarbību jau skolas laikā pastāstīs JA-YE Latvija
komanda.
RTU Rīgas Biznesa skolas bakalaura programmas direktora Claudio A. Riveras vadībā jaunieši izstrādās inovatīvas biznesa idejas,
lai vēlāk tās attīstītu Skolēnu mācību uzņēmumu programmas ietvaros visa mācību gada garumā. Mārketinga darbnīcā dalībnieki
reālā uzņēmējdarbības vidē modes un izklaides centrā Rīga Plaza pētīs mārketinga risinājumus radīs ierosinājumus dažādu produktu
virzīšanai tirgū. Karjeras izglītības darbnīcā Baltic-American Freedom Foundation stipendiāti iepazīstinās skolēnus ar veiksmīgas
karjeras veidošanas noslēpumiem un to, kas jauniešus sagaida darba tirgū. Tikmēr skolotāji varēs saņemt konsultāciju par pieejamo
metožu efektīvu integrēšanu mācību procesā. Semināra dalībniekus gaida arī pārsteigums no Tallink Latvija.
Pieteikšanās anketu un semināru programmu, kā arī informāciju par citiem plānotajiem semināriem atrodama vortālā www.jal.lv vai
www.draugiem.lv/jal. Trīs semināri jau notikuši Kuldīgā, Alūksnē un Rēzeknē, pulcējot 499 skolēnus un skolotājus no 53 skolām. Vēl
desmit līdzīgi semināri šoruden plānoti arī citās Latvijas pilsētās.
Laikā, kad jauniešu bezdarbs ir viena no lielākajām rūpēm Latvijā, JA-YE Latvija praktiskās uzņēmējdarbības programmas palīdz
sagatavot jauniešus darba tirgum un lielajai dzīvei, spēcīgi attīstot darbam nepieciešamās kompetences. Statistika liecina, ka JA-YE
Latvija programmu absolventiem ir par ceturtdaļu lielākas iespējas atrast darbu un divreiz lielāka iespēja kļūt par uzņēmējiem,
salīdzinājumā ar jauniešiem, kas nav piedalījušies JA-YE Latvija programmās. Turklāt Junior Achievement programmu absolventu
dibinātajiem uzņēmumiem ir daudz augstāki izdzīvošanas rādītāji, lielāka peļņa un tie rada vairāk jaunu darba vietu (JA-YE Europe
pētījuma dati, 2012).
«JA-YE Latvija Jauno uzņēmēju skolas 2013» Rīgas seminārs tiek organizēts sadarbībā ar JA-YE Latvija stratēģisko partneri

Swedbank, kā arī RTU Rīgas Biznesa skolu, modes un izklaides centru Rīga Plaza un Tallink Latvija. Informatīvie atbalstītāji:
Draugiem.lv, Inbox.lv, Uzdevumi.lv.
Sintija Lase
Junior Achievement - Young Enterprise Latvija mārketinga vadītāja
Tālr. nr.: 67339656
E-pasts: sintija@jal.lv

Skolotājus aicina ieplānot ekskursiju uz izstādi „Iepakojums un vide”
No 2013.gada 13.novembra līdz 1.decembrim Latvijas Dabas muzejā
būs apskatāma izstāde „Iepakojums un vide”, kas ar iesaistošu
mācību metožu palīdzību viegli uztveramā veidā iepazīstinās ar
iepakojuma materiāliem, to pārstrādi, atkārtotas izmantošanas
iespējām, kā arī radīs izpratni par to, kādu ietekmi uz vidi atstāj katra
personiskā izvēle un rīcība, iepērkoties un rīkojoties savā
mājsaimniecībā.
Izstāde, kas tapusi ar Latvijas Zaļā punkta un Latvijas Iepakojuma
asociācijas atbalstu, būs interesanta jebkura vecuma apmeklētājiem, taču
īpaši gaidīti skolēni un vecāko bērnudārza grupiņu audzēkņi. Skolēnu
grupām, iepriekš piesakot pa tālruni 67356051, bez papildu maksas tiks
organizētas ekskursijas gida pavadībā. Ekskursijas plānotais ilgums – 3545 minūtes, ieteicamais grupas lielums – 15 – 30 cilvēku.
Izstādē darbosies arī radošo aktivitāšu sekcija, bet iegūtās zināšanas
varēs pārbaudīt spēlē „Zaļā punkta distance”.
Skolotāji, audzinātāji – vediet audzēkņus uz stundu muzejā, kuras laikā
tie:
-UZZINĀS, kā top iepakojuma materiāli un kurš ir videi draudzīgākais iepakojums?
- NOSKAIDROS, kāpēc iepakojums ir jāšķiro un kā notiek tā pārstrāde?
- APTAUSTĪS priekšmetus, kas tapuši no pārstrādātiem materiāliem!
- GŪS IZPRATNI, kā paša rīcība ietekmē iepakojuma ietekmi uz vidi!
- IZKLAIDĒSIES, iesaistoties radošās aktivitātēs un spēlējot „Zaļā punkta distanci”!
Izstāde „Iepakojums un vide” ir viena no „Nordplus” finansētā projekta „The truth is Green” (Patiesība ir zaļa) aktivitātēm. Projekta
koordinators ir SIA „Eko Media”, projekta partneri izstādes „Iepakojums un vide” apakšprojektā – Latvijas Zaļais punkts, Latvijas
Iepakojuma asociācija un Latvijas Dabas muzejs.
Ar Latvijas Zaļā punkta piedāvājumu izglītības iestādēm aicinām iepazīties http://www.zalais.lv/lv/vides_izglitiba/vides_izglitiba/, bet
vairāk informācijas par izstādi „Iepakojums un vide” www.zalais.lv meklējiet pēc 2013.gada 15.oktobra!
Informāciju sagatavoja:
Jana Duhovska
Tālr. 29225766,
e-pasts: jana@ekomedia.lv

Jāņa Cimzes 200 gadu jubilejai veltīts domrakstu konkurss
Lai veicinātu skolēnu dziļāku interesi par izcilā latviešu pedagoga Jāņa
Cimzes personību un viņa audzēkņu devumu sabiedrībai, Valkas novada
dome un Valkas novada Izglītības pārvalde aicina Latvijas
vidusskolu/ģimnāziju 10. – 12.klašu skolēnus, kā arī vidējo profesionālo
izglītības iestāžu audzēkņus piedalīties domrakstu konkursā.
Konkursa mērķis ir attīstīt skolēnu radošā un pētnieciskā darba iemaņas,
pievērst skolēnu uzmanību pedagoģijai šodien.
Piesakot darbus, autori var izvēlēties šādas tēmas:
- „Mazs stūrītis var daudz augļu dot, ja to īsti apkopt prot.” (J. Cimze).
- Pa Jāņa Cimzes audzēkņu pēdām.
- Jānis Cimze un Valka.
- “Neērtais” Cimze.
- Ko es pastāstītu Jānim Cimzem un viņa audzēkņiem.
Darbi jāiesūta līdz 2014. gada 30. aprīlim pa pastu (Izglītības pārvalde,
Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV – 4701) vai elektroniski uz epastu: izglitiba@valka.lv,
Konkursa uzvarētājiem paredzētas naudas balvas. Lai gūtu vairāk
informācijas par darbu noformēšanu un citiem ar konkursu saistītiem
jautājumiem interesēties pa tālr.: 64707502; 29438903.

Makulatūras vākšanas konkurss „TĪRAI LATVIJAI!”
„Zaļā josta” sadarbībā ar SIA „Papīrfabrika „Līgatne””, AS „Latvijas Valsts meži” un Valsts izglītības satura centru aicina Jūsu
izglītības iestādi iesaistīties makulatūras vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai!”, mācību gada ietvaros vācot makulatūru un sacenšoties
ar citām Latvijas izglītības iestādēm savāktajā makulatūras apjomā, vienlaikus cīnoties par vērtīgām balvām.
Konkursā aicinātas pieteikties Latvijas pirmskolas un vispārējās izglītības iestādes, kā arī profesionālās izglītības iestādes un interešu
izglītības iestādes. Pieteikšanās konkursam norisinās līdz 2014. gada 15. janvārim, elektroniski reģistrējoties un izveidojot savu profilu
SIA „Zaļā josta” mājas lapā www.zalajosta.lv sadaļā „Makulatūras vākšanas konkurss” izveidotajā konkursa datu bāzē. Esiet tālredzīgi
– reģistrējieties konkursam un sāciet vākt makulatūru jau tagad, tādējādi ar katru savākto makulatūras kilogramu pietuvinot sevi
uzvarai.
Konkursa ietvaros aicinām vākt biroja, kopējamo, piezīmju, zīmēšanas papīru, grāmatas, avīzes, žurnālus, bukletus, katalogus,
burtnīcas, klades, kā arī salocītus kartona izstrādājumus. Konkursam netiek pieņemtas fotogrāfijas, izlietoti papīra trauki un uzlīmes.
Konkursa ietvaros makulatūra jāvāc līdz 2014. gada 14. martam, savukārt konkursa rezultāti tiks paziņoti maijā, kad uzzināsim, kuras
izglītības iestādes tiks pie vērtīgām balvām no „Zaļā josta” un konkursa atbalstītājiem – naudas balvām 400 EUR, 300 EUR un 150
EUR vērtībā, kā arī aizraujošām vides izziņas ekskursijām, ko uzvarētājiem sarūpējusi AS „Latvijas Valsts meži”. Konkursa
organizatori ar pārsteiguma balvām apbalvos arī centīgākos skolēnus - aktīvākos makulatūras vācējus.
Motivējot konkursa dalībniekus neatlikt makulatūras vākšanu uz pēdējo brīdi, konkursa starpposma uzvarētājus
sumināsim jau 2014. gada 14. februārī, dāvājot krāšņu sudrabegles stādu.
Katra izglītības iestāde, kas piedalīsies konkursā, par katru savākto makulatūras tonnu saņems 5 kg biroja vai zīmēšanas papīra no
SIA „Papīrfabrika „Līgatne””.
Jānis Lapsa
SIA „Zaļā josta” valdes priekšsēdētājs

Sākas izlietoto bateriju vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai!”
Turpinot gadu gaitā izkoptu tradīciju, arī šogad “Zaļā josta” aicina Latvijas
vispārējās, pirmsskolas, profesionālās un interešu izglītības iestādes
rūpēties par vidi un iesaistīties izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai
Latvijai!” 2013./2014. mācību gadā. Konkurss veicina videi kaitīgo preču
atkritumu savākšanu un pārstrādi, palīdzot pasargāt vidi no potenciāla
piesārņojuma.
“Zaļā josta” izlietoto bateriju vākšanas konkursu rīko jau astoto reizi, un
izglītības iestādēm izlietoto bateriju vākšana izvērtusies par aizraujošu
sacensību. Sadarbībā ar konkursa līdzorganizatoru AS “BAO” visas
audzēkņu savāktās baterijas konkursa noslēgumā tiks nodotas pārstrādei,
atgūstot vērtīgus metālus un citas otrreizējās izejvielas.
Lai piedalītos izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”
2013./2014. mācību gadā, pirmsskolas, vispārējām, interešu un
profesionālajām izglītības iestādēm līdz 2013. gada 31. decembrim ir
jāreģistrējas konkursa elektroniskajā datu bāzē.
Konkursa dalībnieki aicināti izlietotās baterijas vākt līdz 2014. gada 28.
februārim, kad datu bāzē jāreģistrē galējais izglītības iestādes savāktais
izlietoto bateriju daudzums, kā arī jānorāda aktīvākais bateriju
individuālais vācējs.
2014. gada 2. maijā tiks apkopoti visi rezultāti un noteikti konkursa
uzvarētāji – visvairāk izlietoto bateriju savākušās izglītības iestādes, kā arī
tās izglītības iestādes, kas savākušas vislielāko izlietoto bateriju apjomu uz vienu audzēkni. Ar īpašām specbalvām tiks sumināti
čaklākie individuālie bateriju vācēji. Konkursa godalgoto vietu ieguvēji saņems naudas balvas no “Zaļā josta” un konkursa
atbalstītājiem 400 EUR, 300 EUR un 150 EUR vērtībā.
Video ielūgums: http://www.youtube.com/watch?v=U4X-5vhuIeo&feature=youtu.be
Nolikums un vairāk informācijas šeit:
Papildus informācijai
Žanna Klaucāne,
e-pasts: konkurss@zalajosta.lv;
tālr.: 67808321; mob.tālr.: 27042534

Izsludina konkursu pedagogiem par labāko klases audzināšanas stundu
Turpinot iepriekšējā gadā veiksmīgi aizsākto tradīciju, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija kustības „Draudzīga skola”
ietvaros arī šogad izsludina konkursu pedagogiem par labāko klases audzināšanas stundu draudzīgas un cieņpilnas vides
veicināšanai klasē.
Konkursa mērķis ir draudzīgas, cieņpilnas un savstarpēji atbalstošas vides attīstīšanas skolā, pieredzes apmaiņas veicināšana starp
mācību iestādēm, kā arī pedagogu aktīvāka iesaiste kustībā „Draudzīga skola”. Ar šī konkursa palīdzību inspekcijas vēlas dot iespēju
pedagogiem radošā un atraktīvā formā runāt par jaunajiem izaicinājumiem skolas un klases vidē (vardarbība un mobings, jauno
tehnoloģiju, interneta un mediju ietekme, iecietības un empātijas veicināšana utt.) un radīt mācību materiālu, kas būs noderīgs arī
citiem kustības „Draudzīga skola” dalībniekiem. Pedagogu darbi tiek gaidīti no šī gada 1. oktobra līdz 15. novembrim.
Konkursam iesūtītie darbi tiks vērtēti trijās kategorijās: 1. – 4. klašu grupā, 5. – 9. klašu grupā un vidusskolu un profesionāli tehnisko
skolu grupā. Konkursam iesūtītos darbus vērtēs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un
Valsts izglītības satura centra pārstāvji. Labāko darbu autoriem balva katrā vērtēšanas kategorijā būs iespēja apmeklēt kultūras un
izklaides pasākumus.

Sīkāka informācija - http://www.bti.gov.lv/lat/aktualitates/?doc=3374&page=
Kā ziņots, pagājušā gada konkursā tika iesūtīts gandrīz 100 pedagogu darbu no visas Latvijas. 1. – 4. klašu grupā par uzvarētāju tika
atzīts Ikšķiles vidusskolas skolotājas Ievas Radziņas – Sproģes darbs, 5. – 9. klašu grupā vērtēšanas komisija par labāko atzina
Aglonas internātvidusskolas pedagoģes Velgas Puzo darbu, bet vidusskolu un profesionāli – tehnisko skolu grupā uzvarēja Viļa
Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas pedagoģes Guntas Upesdegles darbs.

Piesaki savu informātikas skolotāju Tāļa Bērča piemiņas balvai un stipendijai!
Jau sesto gadu skolas – skolas vadība, skolotāji, pašvaldību
izglītības pārvaldes, skolēni – tiek aicināti pieteikt savu informātikas
skolotāju Tāļa Bērča balvai. Līdz šī gada 18. oktobrim aicinām aizpildīt
pieteikuma anketu, lai pieteiktu savu informātikas skolotāju Tāļa Bērča
balvai. Plašāka informācija, pieteikuma anketa un konkursa nolikums
pieejams: http://www.tilde.lv/par-tildi/tala-berca-pieminas-balva-unstipendija/nolikums
Sabiedrība Tilde 2008. gadā ir nodibinājusi un finansē Tāļa Bērča
piemiņas balvu un stipendiju, godinot izcilā pedagoga, Latvijas iSabiedrības tehnoloģiju ekspozīcijas (LatSTE) dibinātāja, Ogres
ģimnāzijas pedagoga, Ogres Interneta centra un Ogres rajona Pašvaldību
vienotās informācijas centra vadītāja Tāļa Bērča piemiņu un viņa lielo
ieguldījumu Latvijas skolu informātikas attīstībā.
Tāļa Bērča piemiņas balvas un stipendijas mērķis ir novērtēt un apbalvot vispārējo izglītojošo un vidējo profesionālo skolu
informātikas skolotājus, kas devuši lielu ieguldījumu skolēnu informātikas zināšanu paplašināšanā un informātikas attīstībā savā
skolā, kā arī piedalījušies informācijas sabiedrības veidošanā vietējā un Latvijas mērogā, lai stimulētu turpmāku aktīvu darbību un
sekmētu skolotāju tālākizglītošanos.
Iepriekšējie T. Bērča piemiņas balvas un stipendijas laureāti:
- 2008. gads Dace Tomsone, Grobiņas ģimnāzijas informātikas skolotāja;
- 2009. gads Māris Roga, Lielvārdes pamatskolas direktora vietnieks informātikas jautājumos;
- 2010. gads Normunds Svētiņš, Druvas vidusskolas direktora vietnieks un informātikas un programmēšanas skolotājs;
- 2011. gads Aldis Lazda, Pļaviņu novada ģimnāzijas informātikas skolotājs;
- 2012. gads Andrejs Miķis, Smiltenes ģimnāzijas informātikas un fizikas skolotājs, direktora vietnieks informātikas jautājumos.
Šogad piemiņas balva un stipendija tiks piešķirta šī gada 31. oktobrī ikgadējā LatSTE konferencē notiekošajā plenārsēdē Rīgas
Tehniskajā universitātē.
Tāļa Bērča piemiņas balvas un stipendijas komisijā ietilpst Sabiedrības Tilde pārstāvji: valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs un
biznesa attīstības direktore Indra Sāmīte; Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Aina Bērce; Auces vidusskolas direktora vietnieks
informātikas jautājumos Frīdis Sarcevičs; LatSTE dibinātāja un organizētāja Aija Cunska; Otrā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmas Skolotājs studiju virziena Vidējās izglītības informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs vadītājs,
Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes asociētais profesors Viesturs Vēzis, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis.
Balvas piešķiršanas komisijas vārdā,
Indra Sāmīte
Sabiedrības Tilde biznesa attīstības direktore
Plašāka informācija:
Inita Janovska
Sabiedrības Tilde klientu apkalpošanas speciāliste
Tālr.: 67805713
e-pasts: inita.janovska@tilde.lv

T

Skolēnu radošo darbu konkurss “Jaunais finanšu eksperts 2014″
Konkursā aicināti piedalīties vidusskolēni no visas Latvijas, lai veiktu pētījumu par vienu no trim konkursa tēmām, bet konkursa otrajā
kārtā izstrādātu radošos darbus pētījumā identificēto problēmu risināšanai. Labāko darbu autori nākamā gada martā pulcēsies Rīgā,
lai piedalītos tradicionālajā Jauno finanšu ekspertu konferencē, kuras laikā tiks noskaidroti konkursa uzvarētāji.
Konkursa kopējais naudas balvu fonds ir 1300 eiro. Pirmās trīs vietas ieguvušās klases saņems 500, 300 vai 200 eiro klases
ekskursijai. Šogad par īpašām balvām padomāts arī trīs labāko klašu pasniedzējiem – viņiem tiks pasniegtas dāvanu kartes 100 eiro
vērtībā, bet godalgotās vietas neieguvušie Konkursa trešās kārtas finālisti saņems veicināšanas balvas.
Aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu un pieteikt dalību līdz 2013.gada 7.oktobrim!
Vairāk informācijas šeit.
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