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Ziņa. Viedoklis
Notiks drošības nedēļa „Pusaudžu drošība uz un pie ūdens”
Valsts izglītības satura centrs (VISC) no šā gada 12.maija līdz 16.maijam aicina izglītības iestādēs organizēt drošības nedēļu
,,Pusaudžu drošība uz un pie ūdens”.
Lai vasarā ūdens prieki būtu droši, veselīgi un atbildīgi, drošības nedēļas ietvaros VISC kopīgi ar sadarbības partneriem Rīgas
Pašvaldības policijas Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvaldes speciālistiem 13.maijā plkst.10:30 Rīgas 19.vidusskolā 5.9.klašu skolēniem organizē pasākumu par drošības jautājumiem uz un pie ūdens (piemēram, peldvietas izvēle, peldlīdzekļi, ekipējums
atpūtai uz ūdens un ūdenssports).
Drošības nedēļas laikā VISC aicina aktualizēt jautājumus par personīgo un citu cilvēku veselību un cilvēkdrošību, kas jāņem vērā, lai
atpūta pie ūdeņiem nebeigtos ar traģēdiju. Piemēram, kas jāievēro peldoties?, kāpēc pirms vizināšanās ar laivu, ūdensmotociklu vai
ūdensslēpēm ir nepieciešams uzvilkt glābšanas vesti?, ko tu darītu, ja redzētu, ka notikusi nelaime uz ūdens?, kāpēc ir svarīgi,
atrodoties pie ūdens vai ūdenī, pieskatīt vienam otru?.
Maija mēnesī, pirms došanās vasaras brīvlaikā, VISC aicina pārrunāt ar skolēniem un viņu vecākiem jautājumus par riskiem, risku
analīzi, to izraisītajām sekām un atbildīgu lēmumu pieņemšanu.
Diskusijas rosināšanai izmantojami šādi jautājumi, piemēram:
- Vai piedzīvojums nozīmē arī risku?
- Kāds risks ir attaisnojams?
- Kāpēc cilvēki ignorē riskus un rīkojas nedroši?
- Kāpēc svarīgi pašam izvērtēt riskus?
- Kā tava rīcība ietekmē tavu drošību?
- Kā tava rīcība ietekmē citu cilvēku drošību?
Pārrunājot tēmu ,,Pusaudžu drošība uz un pie ūdens”, VISC iesaka izmantot drošības padomus sekojošās mājaslapās: Valsts
izglītības satura centrs, Rīgas Pašvaldības policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienests un portālā Cālis.lv.
Inese Bautre,
VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas
vecākā referente,
Tālr.: 67814439,
E-pasts: inese.bautre@visc.gov.lv

Pasākums
II Starptautiskā Mūzikas olimpiāde „Rīga 2014”

Noslēgusies II Starptautiskā Mūzikas olimpiāde „Rīga 2014”, kura norisinājās Rīgā no 30.04 – 03.05. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijā. Olimpiādē piedalījās vispārizglītojošo skolu skolēni no Polijas, Slovēnijas, Čehijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas.
Olimpiādes mērķis bija ne tikai celt muzikālās izglītības prestižu un veicināt vispārizglītojošo skolu bērnu un jauniešu muzikāli radošo
spēju un prasmju attīstību, bet arī dot pozitīvu ieguldījumu Latvijas un citu Eiropas valstu mūzikas kultūras attīstībā. Olimpiādes
dalībniekiem un arī organizētājiem tā bija liela pieredze mūzikas izglītības salīdzināšanā un pieredzes apgūšanā.
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors, profesors Artis Sīmanis atklāšanas runā sveicot dalībniekus, uzsvēra, ka Rīga
šogad ir Eiropas kultūras galvaspilsēta un II Starptautiskā vispārizglītojošo skolu skolēnu mūzikas olimpiāde kuplina „Rīga 2014”
pasākumu norisi un dod lielu ieguldījumu mūzikas attīstībā.
Olimpiādes atklāšanā Valsts izglītības un satura centra pārstāve Spodra Austruma, sveicot dalībniekus, akcentēja to, ka mūzikas
olimpiāde nav savstarpēja sacensība, bet kopā veidoti mūzikas svētki, kurā dažādu valstu skolēniem ir iespēja demonstrēt savu
radošumu un muzikālo pieredzi.
Svinīgo atklāšanas pasākumu kuplināja un Starptautiskās mūzikas olimpiādes himnu kopā ar dalībniekiem dziedāja Jelgavas
4.vidusskolas meiteņu koris „Spīgo”, mākslinieciskā vadītāja Līga Celma – Kursiete.
Visi olimpiādes dalībnieki saņēma Zelta, Sudraba vai Bronzas diplomu, atkarībā no iegūtā punktu skaita.
Latvijas laureāti jaunākā grupa:
1. vieta un Zelta diploms Renātam Cvečkovskim, Latvija.
2. vieta un Sudraba diploms Laurim Gatim Žarinovam, Latvija.
3. vieta un Bronzas diploms Andrejam Mārtiņam Grīnbergam, Latvija.
Latvijas laureāte vecākajā grupa:

1. vieta un Zelta diploms Anetei Viļumai, Latvija.
3. vieta jaunākajā grupā un Bronzas diploms tika piešķirts arī Gintare Valionyte, Lietuva.
2. vieta vecākajā grupā un Sudraba diploms tika piešķirts Lukáš Janata, Čehija.
3. vieta vecākajā grupā un Bronzas diploms tika piešķirts Marianne Leibur, Igaunija.
Kategorijā „Labākais dziesmas izpildījums” tika apbalvoti Tobija Hudnik no Slovēnijas (jaunākajā grupā) un Greta Šepliakovaitė no
Lietuvas (vecākajā grupā).
Kategorijā „Labākā kompozīcija” balvu saņēma Lauris Gatis Žarinovs no Latvijas (jaunākajā grupā), Lukáš Janata no Čehijas un
Dominika Itrich no Polijas (vecākajā grupā).
Kategorijā „Labākais Mūzikas teorijas darbs” tika apbalvoti Lauris Gatis Žarinovs, Renāts Cvečkovskis un Anete Viļuma – visi Latvijas
vispārizglītojošo skolu pārstāvji.
Tikmēr III Starptautiskā vispārizglītojošo skolu skolēnu mūzikas olimpiāde notiks 2016.gadā Lietuvā, Klaipēdā.
Spodra Austruma,
VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas
vecākā referente,
Tālr.: 67814432,
E-pasts: spodra.austruma@visc.gov.lv

Skolēni no visas Latvijas izspēlē 19 Enerģijas spēļu
Enerģijas twisters, enerģijas avoti, Monopols, kā arī citas aizrautīgas un izzinošas spēles tika izspēlētas AS „Latvenergo”
Energoefektivitātes centrā Jūrmalā, kur notika ikgadējā vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi” noslēgums.
Gandrīz 100 spēļu autori – skolēni citus bērnus iepazīstināja ar savu veikumu – izzinošu spēli par enerģiju.
Konkurss „Iepazīsti vidi” notiek jau trīspadsmito gadu, to organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldību izglītības
pārvaldēm, izglītības iestādēm un atbalstītājiem. Katru gadu tas ir veltīts citai vides tēmai. Šī gada spēļu tēma – „Enerģija”. Kopumā
konkursam tika iesūtītas 52 aizraujošas spēles no dažādiem Latvijas novadiem. Žūrija izvērtēja visus pieteikumus, un 19 labāko spēļu
autori AS „Latvenergo” Energoefektivitātes centrā turpināja cīņu finālā. Lai uzvarētu, dalībniekiem gan žūrija, gan arī konkurenti bija
jāiepazīstina ar savu spēli, tās noteikumiem, kā arī jānodemonstrē, kā tā ir jāspēlē.
Pirmo vietu dalīja Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola ar spēli „Darbosimies enerģiski” un Ventspils 2. pamatskola ar spēli „Iegriez
elektrību”. Otrās vietas izcīnija Talsu pamatskola ar spēli „E-MC2” un Jelgavas 6. vidusskola ar spēli „Enerģijas Twister”. Savukārt
trešo vietu ieguva Andreja Upīša Skrīveru vidusskola ar spēli „Ēd augļus un uzlādējies”, Medumu pamatskola ar spēli „Ietaupi
ceļojumā” un Ķeguma komercnovirziena vidusskola ar spēli ”BiFiĢeo”. Pirmās vietas ieguvēji saņēma balvā ceļojumu uz Stokholmu no
„Tallink Latvija”, savukārt otrās un trešās vietas ieguvējus ar balviņām apsveica AS „Latvenergo” Energoefektivitātes centrs un AS
„Sadales tīkls”. Pārsteiguma balvu – braucienu uz Stokholmu – saņēma arī paši mazākie konkursanti –Aglonas vidusskolas 1. klases
komanda. AS „Sadales tīkls” pasniedza arī divas simpātiju balvas.
Sandra Vējiņa,
AS “Latvenergo”
preses sekretāre,
Tālr.: 67728816,
E-pasts: sandra.vejina@latvenergo.lv

Darbam noderīgi. Pieredze
Projekta LOGI-N metodiskais materiāls „Sadosimies rokās”
LOGI-N projekta ietvaros ir izstrādāts metodiskais materiāls „Sadosimies rokās”. Materiāla mērķis ir parādīt, ka jauniešu atbalsta
sistēma veidojas kā daudzu pušu neformāls sadarbības tīkls, kurā ir iesaistītas valsts, pašvaldības, novada institūcijas, izglītības
iestādes, nevalstiskās organizācijas,uzņēmēji un darba devēji, jauniešu organizācijas un privātpersonas. Metodiskajā materiālā tiek
sniegta informācija par jaunatnes politiku Eiropā un Latvijā, atspoguļoti neformālie sadarbības tīkli un konkrēti sadarbības piemēri
jauniešu atbalstam Apes un Gulbenes novados un Saldū, akcentējot vietējo kopienu unikālo raksturu un daudzveidīgās iespējas, kā arī
apkopota informācija par neformālās un informālās izglītības atzīšanu. Materiāls ir paredzēts jaunatnes lietu speciālistiem, jaunatnes
darba koordinatoriem, izglītības un karjeras atbalsta sistēmas pārstāvjiem, novadu un pašvaldību darbiniekiem, politiķiem un ikvienam,
kuram rūp jauniešu dzīves kvalitāte pašvaldībās. Nosaukums „Sadosimies rokās” ir aicinājums dalīties ar informāciju, kopīgi domāt,
kopīgi rast un piedāvāt iespējas katram jaunietim, kas meklē savu ceļu.
Metodiskais materiāls latviešu valodā
Metodiskais materiāls angļu valodā

VISC aktualitātes
Pieredzes apmaiņas seminārs pirmsskolas izglītības iestādēm
Vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi!” noslēgums
Latvijas jaunieši izveido Stendera 300. gadadienai veltītu mūsdienu bilžu ābeci
Vidzemes reģionālais seminārs ģeogrāfijas, ekonomikas, dabaszinību, sociālo zinību skolotājiem
Konference „Kompetenču pieejā balstīta vērtībizglītība pirmsskolā un sākumskolā”
Apbalvoti 3.atklātās filozofijas olimpiādes uzvarētāji
Latvijas 38.skolēnu zinātniskās konferences rezultāti
Skaidrojums par speciālās izglītības programmas licencēšanu
Veiksmīgi noslēdzies Latvijas skolu jaunatnes skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss
Noslēgusies 14.atklātā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiāde

Sadarbības partneru aktualitātes
„Ar balsu vairākumu” 2 simulācijas spēles vidusskolniekiem par lēmumu pieņemšanu Eiropas
Savienībā
Pēc LR Ārlietu ministrijas pasūtījuma Latvijas Televīzija veido projektu: „Simulācijas spēles par Eiropas Savienības lēmumu
pieņemšanas struktūrām”. Tiks izgatavotas 2 mācību programmas - spēles, kas tiks pārraidītas vidusskolu mācību stundu laikā kā
mācību materiāls:
• Pirmā programma LTV ēterā: 30.aprīlī plkst. 10:00
• Otrā programma LTV ēterā: 9.maijā plkst. 10:00
Abu programmu īss apraksts.
• Programmā „Ar balsu vairākumu” vidusskolnieki no visas Latvijas izspēlēs lēmumu pieņemšanas procesu ES institūcijās. 30. aprīlī
viņi iejutīsies 28 ES dalībvalstu ministru lomās un izskatīs regulu par jauniešu bezdarba mazināšanu, kas ir samilzusi problēma Eiropā.
Gatavojoties spēlei, vidusskolnieki rūpīgi izpētīja jauniešu bezdarba problēmu cēloņus ES valstīs, izgāja debatēšanas mākslas,
diplomātijas un citu lekciju apmācības kursu. Īpaši studēja tās valsts situāciju, kuras ministru viņi simulēs, lai pārliecinoši aizstāvētu
katrs savas valsts intereses. Pirmā programma filmēta Ārlietu ministrijas telpās; piedalās 29 Latvijas vidusskolnieki.
• 9. maijā jaunieši iejutīsies Eiropas Savienības parlamentāriešu lomās. Izskatot regulu par jauniešu bezdarba mazināšanu, viņiem būs
jāaizstāv ne tikai savu vēlētāju, bet arī savas politiskās grupas intereses. Otrā programma filmēta Zviedru ekonomikas augstskolas
telpā; piedalās aptuveni 90 Latvijas vidusskolnieki. Abus TV projektus vada žurnālists, ES lietu speciālists Ansis Bogustovs.
FOTO: https://www.dropbox.com/sh/ptlifjbyjf65p82/zQeYS-xM-U
Projekta veidošanas iemesli un mērķi:
1. Latvijas interešu sekmīgai pārstāvniecībai ES nepieciešami erudīti, kompetenti ministri un deputāti. Šāds projekts veido iedīgļus
šādu pilsoņu izaugsmei jau skolās.
2. Latvijas iedzīvotājiem ir vāja izpratne par politekonomisko lēmumu pieņemšanu ES struktūrās un par šo struktūru uzbūvi. Tāpēc
nepieciešams informēt visplašāko auditoriju - šajā gadījumā ar atraktīvas programmas palīdzību.
Dace Leimane,
LTV redaktore,
E-pasts: dacel6@inbox.lv
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Ja jūs vēlaties abonēt mūsu e-izdevumu – atsūtiet e-pasta vēstuli uz prese@visc.gov.lv
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