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IEVĒRO!

E-IZDEVUMA SATURS

Uzmanību! Svētkos gada nogalē
nākamie e – izdevumi iznāks
19.decembrī, 9. un 23.janvārī!

Ziņa. Viedoklis
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Ziņa. Viedoklis
Valsts izglītības satura centrs izsaka visdziļāko līdzjūtību visām cietušo ģimenēm notikušajā
lielveikala traģēdijā Zolitūdē 21.novembrī!
Viss sabrūk...
Viss pēc kā tiecies,
Viss, kam veltīji laiku,
Kam pakārtoji dzīvi...
Viens mirklis...
...un sāp...
Kliedz, līdz pazūd balss!
Sāpēt nepārstās.
Raudi, līdz bezspēkam!
Sāpes nepāries...
Laiks...
Sāpes ir jāizsāp
Dienu no dienas.
Cerība...
Ir jācer!
Ir jācer, ka sāpes reiz rims.
Ir jācer, lai cik grūti tas būtu,
Ir jācer!
Cerība un laiks...
... lai vairs nesāp!
/ Liene Veinberga/

VISC vadītāja vietniecei Agrai Bērziņai pasniedz Triju Zvaigžņu ordeni
Foto: LETA
Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniecei Agrai Bērziņai par ilggadēju
ieguldījumu Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizēšanā
18.novembrī svinīgā ceremonijā pasniegts V šķiras Triju Zvaigžņu ordenis.
A.Bērziņa Dziesmu svētku kustībā darbojas no 2000.gada. A.Bērziņas darbs ir
novērtēts ar valsts Atzinības rakstiem: 2005.gada 18.jūlijā ar Latvijas Republikas
Saeimas Atzinības rakstu par radošo un pašaizliedzīgo ieguldījumu IX Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkos, Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre; 2005.gada
16.augustā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības rakstu par
pašaizliedzību un panākumiem, strādājot Latvijas valsts un tautas labā, Ministru
prezidents A.Kalvītis; 2010.gada 14.septembrī ar Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības rakstu par pašaizliedzību un
panākumiem, strādājot Latvijas valsts un tautas labā, Ministru prezidents V.Dombrovskis.
Šobrīd A.Bērziņas vadībā notiek gatavošanās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kuri notiks 2015.gadā Rīgā, un
17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkiem „Gaudeamus”, kuri notiks 2014.gadā Daugavpilī.

Pasākums
XVII stāstnieku konkurss Teci, teci, valodiņa 2013
30.novembrī plkst.10.00 Rīgas Latviešu biedrībā sapulcēsies jaunie stāstnieki no visiem
Latvijas novadiem, kas savu stāstnieka talantu, izteiksmes patiesīgumu un personības šarmu
apliecinājuši 13 stāstnieku konkursa Teci, teci, valodiņa 2013 pusfinālos - gandrīz
pustūkstotis jauno stāstnieku, no kuriem finālam Rīgā izvirzīti 105 dalībnieki.
Finālistus vērtēs zinoši un labvēlīgi vērtētāji – Latviešu folkloras krātuves pētnieki Baiba
Krogzeme-Mosgorda un Guntis Pakalns, Vidvuds un Iveta Medeņi no Latvijas Radio, Rīgas
47.vidusskolas skolotāja Iveta Irbe, V/A Nacionālā botāniskā dārza direktors Andrejs Svilāns,
lieliskas stāstnieces Inguna Radziņa un Inita Šalkovska, kā arī iepriekšējo stāstnieku
konkursu uzvarētāji – Stāstnieku ķēniņi.
Starp finālistiem ir jauni Stāstnieku ķēniņa titula pretendenti –
Līga Lapsiņa no Cēsīm, Nikola Ance Salmiņa no Liepas, Imants Spīčs no Gaigalavas, Arnis
Arnolds un Lelde Cinovska no Grobiņas, Līva Kukle no Ventspils, Armands Ivulāns no
Nautrēniem, Jēkabs Apfelbergs no Cesvaines, Lauris Jančevskis no Valmieras.
Stāstnieku ķēniņa titula pretendentu turnīrs notiks 30.novembrī plkst.13.30 Rīgas Latviešu
biedrības Baltajā zālē.
Konkursu rīko Valsts Izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisiju, folkloras skolotāju novadu
koordinatoru padomi, bet konkursu atbalsta VKKF un dalībniekiem balvas dāvina SIA A.M.L. izstāžu komplekss „Rāmava”, VZI APP
„Nacionālais botāniskais dārzs”, Mārtiņa koku fabrika, izdevniecība „The White Book”, apgāds „Mansards”, SIA „Priežuleja”,
izdevniecība „Annele”, SIA „Koka Varde”, SIA „Klippan Saule”.
Māra Mellēna,
Tālr.: 26522141;
E-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv

Konkurss skolu jauniešiem ”Jaunais Kultūras kanons (1991-2013)”
Lai uzturētu diskusiju par Latvijas kultūras mantojumu un mākslas vērtībām, nacionālo identitāti un sabiedrības kolektīvo atmiņu, skolu
jauniešiem jau otro gadu tiek organizēts konkurss par Latvijas kultūras kanonu. 2014. gada konkursa moto: „Jaunais Kultūras kanons
(1991-2013)”, tā mērķis - pievērst skolēnu uzmanību kultūras un mākslas vērtību jaunrades aktuālajiem procesiem mūsdienu Latvijā.
Konkurss ne tikai aktualizē diskusiju par nacionālo kultūras mantojumu, bet arī veicina skolēnu pilsonisko līdzdalību Latvijas

kultūrtelpas veidošanā, pievērš uzmanību mūsu sabiedrības kultūras procesu un vērtību daudzveidībai, sabiedrības grupu vērtību
sistēmu atšķirībām un kultūras nozīmei Latvijas sabiedrības attīstībā kopumā.
Konkursa dalībniekiem būs iespēja veidot savu Kultūras kanonu no tām vērtībām, kuras ir radītas laika posmā no 1991. līdz 2013.
gadam, kā arī argumentēt šo vērtību kanonizēšanas nepieciešamību. Konkursa ietvaros uzzināsim jauniešu viedokli par to, vai Latvijas
sabiedrībai ir nepieciešams Kultūras kanons, kādi ir iespējamie kanona mērķi un kādam tam jābūt, kas ir vai nav kanonizējams, kāda ir
kanona saikne ar aktuālajiem kultūras procesiem (piemēram, projektu "Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta" utml.)? Konkurss tiek
uzskatīts arī par humanitāro mācību priekšmetu, tajā skaitā kulturoloģijas mācību priekšmeta, popularizēšanas instrumentu.
Konkursā aicināti piedalīties Latvijas vispārizglītojošo skolu 10. – 12. klašu skolēni, kā arī mākslas un mūzikas skolu vecāko kursu
skolēni.
Konkursā ir komandu dalības princips. Piedalās 3 cilvēki no skolas. Konkurss notiek divās kārtās.
Pirmā kārta (reģionālā) – Valmierā, Rēzeknē, Liepājā, Jelgavā, Rīgā, ko organizē novada projekta vadītājs un notiks laikā no 2014.
gada 13. līdz 17. janvārim.
Otrā kārta (fināls) – Rīgā, Latvijas Kultūras akadēmijā (Dzirnavu ielā 46, Zirgu pastā) 2014. gada 7. februārī.
Pirmajā kārtā piedalīsies visas komandas, kuras būs pieteikušas savu dalību, bet finālam tiks deleģētas 2 komandas no katra novada,
kuras būs uzvarējušas reģionālajā kārtā. Reģionālās un fināla kārtas uzdevumi atšķirsies, tos izstrādājuši konkursa organizatori, bet
uzdevumu izpildi vērtēs sabiedrībā atzītas kultūras nozares autoritātes: Māra Lāce, Ilmārs Latkovskis, Pauls Raudseps, Raimonds
Briedis, Diāna Čivle u.c.
Abu kārtu konkursa norise un rezultāti tiks publiskoti medijos un sociālajos tīklos.
Konkursa iniciatori un organizatori ir Latvijas Kultūras akadēmija un Socioloģijas un kultūrizglītības asociācija. Šo organizāciju
sadarbība pastāv jau vairākus gadus, tās ietvaros, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, tika organizēts arī pirmais konkurss
„Latvijas kultūras kanons 21. gs. jaunietim” 2012./2013.m.gadā. Jauniešu sagatavošanā konkursam ļoti liela nozīme ir skolotāju
atbalstam.
2014.gada konkursu finansiāli atbalsta LR Kultūras ministrija, informatīvi - Valsts Izglītības satura centrs. Pirmo gadu konkursa ietvaros
veidojas jauna partnerība starp līdzšinējiem konkursa organizatoriem un šī gada reģionālās konkursa kārtas rīkotājiem: Valmieras
Kultūras centru, Liepājas universitāti, Jelgavas Spīdolas ģimnāziju, Latgales vēstniecību GORS un LKA Latvijas Kultūras koledžu.
>> Nolikums
>> Pieteikums [DOC]

asoc.prof. Anda Laķe,
Latvijas Kultūras akadēmijas Studiju programmas direktore,
Inese Pitkeviča,
Socioloģijas un kultūrizglītības asociācijas priekšsēdētāja
Spodra Austruma,
VISC kulturoloģijas, filozofijas, ētikas, kristīgās mācības un mūzikas speciāliste

Apbalvoti konkursu „Ievelc dziļā elpā savu Latviju” un „Kur saulīte rotājas” laureāti
20.novembrī aizvadīts skatuves runas un literāro uzvedumu „Ievelc dziļā elpā savu Latviju” (1.-9.kl.) un vizuālās un vizuāli plastiskās
mākslas „Kur saulīte rotājās” konkursu noslēguma pasākums. Laureātus sveica Valsts izglītības satura centrs (VISC), savukārt
simpātiju balvas pasniedza Saules muzeja pārstāvji.
Sagaidot Latvijas 95.gadadienu, VISC organizēja skolēnu patriotisma audzināšanas pasākumu ciklu „Mana Latvija”. Cikla ietvaros
interešu izglītības mākslas pulciņu audzēkņi piedalījās konkursā „Kur saulīte rotājās”. Risinot konkursa tēmu, dalībnieki iepazinās ar
saules zīmi, simbolu, jēdzienu latviešu tautas etnogrāfijā, kultūrā, iegūtās atziņas realizējot radošos darbos dažādās mākslas tehnikās.
Kopumā trijās konkursa kārtās bija pieteikti vairāk nekā 2000 darbu. Labākos darbus varēja apskatīt izstādēs Kuldīgā, Līvānos,
Jelgavā, Babītē, Kocēnos un Rīgā.
Tikmēr izkopjot skolēnos nacionālo identitāti un emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku, VISC rīkoja
skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkursu „Ievelc dziļā elpā savu Latviju!”. Konkurss notika mācību gada ietvaros, un tas
tematiski bija veltīts Latvijas jubilejas gadam. Konkursā piedalījās aptuveni 400 skolēni no 1.-12.klasei. Labākie, kuri izturēja skolas,
novada un reģiona atlasi, sumināti noslēguma pasākumā Rīgas Latviešu biedrības namā. Kopumā apbalvoti aptuveni 300 dalībnieki.
Fotogalerija konkursam „Kur saulīte rotājās”.

Darbam noderīgi. Pieredze
Skolēnu dāvana valsts dzimšanas dienā – vides izziņas spēles par Latvijas dabas bagātībām
Jau sesto gadu konkursā „Iepazīsti vidi!” labākās skolēnu izveidotās vides izziņas spēles ir izdotas elektroniskā formā, papildinot
iepriekšējo gadu krājumus. 2013. gada spēles bija veltītas Latvijas aizsargājamajām dabas teritorijām. Jūsu uzmanībai piedāvājam
Bebrenes vidusskolas, Pabažu pamatskolas, Vircavas vidusskolas Platones filiāles, Kārsavas vidusskolas, Vērgales pamatskolas,
Zantes pamatskolas veidotās spēles. Paldies Dabas aizsardzības pārvaldei par sadarbību konkursa organizēšanā un spēļu izdošanā,
Mežu attīstības fondam par finansiālu atbalstu, virtuālajai enciklopēdijai „Latvijas daba” http://www.gandrs.lv/latvijas-daba par atļauju
izmantot attēlus!
Vides izziņas spēļu konkursu „Iepazīsti vidi!” organizēsim arī turpmāk. 2014. gada spēļu tēma būs enerģija, to organizēsim sadarbībā
ar AS „Latvenergo” Energoefektivitātes centru. Gaidīsim jaunas, interesantas spēles!
>> Vides izziņas spēles sadaļā "Metodiskie materiāli"
Inese Liepiņa,
Valsts izglītības satura centra
Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas
vecākā referente
67350814

Profesionālās izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides iespējas
Tuvojoties projekta noslēgumam, tiek rīkots starpnozaru pieredzes apmaiņas seminārs „Profesionālās izglītības pedagogu profesionālo
kompetenču pilnveides iespējas”, kas notiks 2013.gada 5.decembrī no plkst.11:00 – 17:00 Radisson BLU Daugava.
Seminārā būs diskusija par šādiem jautājumiem:
Teorētisko zināšanu atbilstības darba tirgum nodrošināšana, izmantojot inovatīvas mācību metodes;
Nozaru pasākumi, praktiskās darbības un pieredzes apmaiņas semināri – jaunāko tehnoloģiju demonstrācija un profesionālo
kompetenču attīstība;
Profesionālās izglītības pedagogu un prakses vadītāju stažēšanās nozīme;
Nākamā plānošanas perioda prioritātes un projekta pēctecība.
Semināru aicināti apmeklēt izglītības iestāžu direktori, asociāciju vadītāji, projekta sadarbības partneri, atbalstītāji un citi interesenti,
iepriekš piesakoties pa tālr. 67350812 vai atsūtot pieteikuma veidlapu uz epastu: esfprofuprojekts@inbox.lv

VISC aktualitātes
Informācijas un komunikācijas nozares konkursa rezultāti
Seminārs speciālo skolu direktoru vietniekiem
Tālākizglītības kursi skolotājiem par uzņēmējdarbību
Skolēnu dāvana valsts dzimšanas dienā – vides izziņas spēles par Latvijas dabas bagātībām
Metodiskais materiāls pedagogiem ""Veselības izglītība" vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā"
Seminārs-praktikums pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem Rīgā un Rēzeknē
Par semināru ciklu "Droša un veselīga skolas vide"
Seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem

XVII stāstnieku konkurss "Teci, teci, valodiņa 2013"
Konkurss skolu jauniešiem "Jaunais Kultūras kanons (1991-2013)"
Seminārs "Profesionālās izglītības pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides iespējas"

Sadarbības partneru aktualitātes
Progresīvākie skolotāji sacentīsies „Ekselences balvas” finālā
3.decembrī Āgenskalna Valsts ģimnāzijā, Lavīzes ielā 2a, Rīgā notiks „Ekselences balvas” fināls, kurā tiksies 19 progresīvākie
bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotāji, lai klātienē apliecinātu savu profesionālo meistarību un lauztu stereotipu, ka
eksaktās zinātnes ir sausas un sarežģītas.
Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, Valsts Izglītības satura centrs un LU Fonds sadarbībā ar
uzņēmēju asociācijām un uzņēmējiem trešo gadu ir aicinājuši „Ekselences balvai” izvirzīt profesionālākos un inovatīvākos
dabaszinātņu un matemātikas skolotājus. Skolotājus, kuri, izmantojot radošas mācību metodes un informācijas tehnoloģijas, aizrauj
jauniešus ar eksaktajiem mācību priekšmetiem, māca viņiem būt uzņēmīgiem un radošiem, skolotājus, ar kuriem lepojas skolas vadība
un kurus uzteic vecāki.
No 47 balvai izvirzītajiem skolotājiem finālā tiksies 19 spēcīgākie pretendenti, lai dienas garumā praktiskā darbībā apliecinātu savu
profesionalitāti. Konkursā katrs no dalībniekiem vadīs mācību stundas fragmentu Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēniem, lai saistošā
veidā iemācītu skolēniem, kas ir elektriskā strāva, spriegums un organiskas vielas, iemācītu salīdzināt rāpuļus, abiniekus un zivis pēc
to galvenajām pazīmēm un pierakstīt skaitļu virknes locekļus ar simboliem. Tāpat finālisti diskutēs par kolēģu paveikto un analizēs
problemātiskas mācību situācijas.
Ekspertu komisijas izvēlētais skolotājs katrā no četriem mācību priekšmetiem saņems balvu 1000 latu vērtībā. Naudas balva ir Latvijas
Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas, Tenax grupas būvķīmijas
ražošanas uzņēmuma SIA „TENACHEM” un mērniecības un teritorijas plānošanas uzņēmuma SIA "METRUM" iniciatīva un atbalsts
eksaktās izglītības stiprināšanai, lai nākotnē darba tirgū nonāktu zinoši, prasmīgi un uzņēmīgi jaunieši.
„Ekselences balva” notiek jau trešo gadu. Pasākums ieguvis popularitāti un prestižu skolotāju un skolu vadītāju vidū, kā arī augstāko
valsts amatpersonu, tostarp, valsts prezidenta A.Bērziņa un izglītības un zinātnes ministra V.Dombrovska atbalstu.
„Ekselences balvas” pasniegšanas ceremonija notiks 3.decembrī plkst. 17.00. LU Mazajā aulā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā. Tās translācija
tiešraidē būs skatāma LU portālā http://www.lu.lv/tiesraide/. Ceremonijā gaidīts ikviens apsveicējs.
Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji aicināti tikties ar finālistiem un piedalīties aizraujošā bioloģijas, fizikas, ķīmijas vai matemātikas stundā
Āgenskalna Valsts ģimnāzijā, kā arī balvas pasniegšanas ceremonijā.
Santa Margeviča
LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra projekta koordinatore
Tālr.: 67033740, 26445289
E-pasts: santa.margevica@lu.lv

Tālākizglītības kursi skolotājiem par uzņēmējdarbību
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar biznesa izglītības biedrību Junior Achievement – Young Enterprise Latvija un
Swedbank aicina dažādu mācību priekšmetu skolotājus uz A līmeņa tālākizglītības kursiem uzņēmējdarbības kompetenču
pilnveidošanā.
Kursi „Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) mācību metodes integrēšana dažādos mācību priekšmetos – uzņēmējspēju kompetenču
attīstīšana un pilnveidošana” norisinās trīs moduļos (kopā 36 stundas). Katrā modulī tiek aktualizēta atsevišķa uzņēmējdarbības
izglītības tēma:
1. modulis – „Mentoringa metode darbā ar jauniešiem uzņēmējdarbības izglītības veicināšanā”
Kursi notiek 4.12.2013., norises vieta – Banku augstskola (Adrese: Kr. Valdemāra 161, Rīga).
2. modulis – „Mikro un makro ekonomikas aktualitātes Latvijā un Eiropā”
Kursi notiek 10.12.2013., norises vieta – Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte (Adrese: Aspazijas bulāris 5, Rīga).
3. modulis – „SMU mācību metodes integrēšana dažādos mācību priekšmetos – uzņēmējspēju kompetenču attīstīšana un

pilnveidošana”
Kursi notiek 14.12.2013., norises vieta – modes un izklaides centrā Rīga Plaza (Adrese: Mūkusalas 71, Rīga).
Apgūstot kursu programmu 36 stundu apjomā, pedagogi no 2014. gada 9. janvāra varēs saņemt apliecību.

Sintija Lase,
JA-YE Latvija mārketinga vadītāja
Tālrunis: 22088990;
E-pasts: sintija@jal.lv

E-grāmatas projekts
Ārvalstu elektroniskā bibliotēka piedāvā iepazīties ar esošajām un apkopot jaunas grāmatas, kas varētu būt saistošas skolēniem.
Jaunā prakse nozīmē tehnoloģisko, pedagoģisko un komunikatīvo revolūciju, kas spēj apvienot jaunas valodas ar visu to sarežģītību
mūsdienu pasaulē. Eiropas tīkls aicina izrādīt iniciatīvu, veidot un papildināt šo elektronisko grāmatu bibliotēku, iesaistot pēc iespējas
vairāk cilvēku, izglītības un mācību iestādes no visas pasaules. Saites uz elektronisko bibliotēku - http://www.schoolebook.eu
http://www.biblioebook.eu

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.
Ieteikumus VISC informatīvā e-izdevuma pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv
E-izdevumu arhīvs atrodams VISC vietnē
Iesakām Jums lietot RSS barotni, lai regulāri iepazītos ar jaunākajām publicētajām ziņām. Mājaslapā tā izskatās šādi:
Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem arī šeit:

