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Ziņa. Viedoklis
Starptautiskajā vides projektu olimpiādē sudraba medaļa skolniecei no Latvijas
No 9. līdz 12. maijam Turcijā notika starptautiskā Vides projektu olimpiāde, kurā piedalījās skolēni no 44 valstīm ar 104 projektiem. No
Latvijas olimpiādē piedalījās Daugavpils novada Zemgales vidusskolas 9. klases skolniece Elīna Baranovska ar projektu „Priežu sila
bioloģiskie aizsardzības paņēmieni no priežu audžu tīkllapseņu (Acantholda posticalis) bojājumiem” un Limbažu novada Baumaņu
Kārļa Viļķenes pamatskolas 8. klases skolniece Everita Eglīte ar projektu „Orhideju (Orhidaceae) izplatība Limbažu novada Viļķenes
pagastā”. Elīna Baranovska olimpiādē ieguva sudraba medaļu.

Apstiprina nākamā mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laikus
20.maijā valdība apstiprināja Ministru kabineta noteikumus par valsts pārbaudes darbu norises laikiem 2014./2015.mācību gadā.
Noteikumi nosaka norises laikus valsts pārbaudes darbiem 2014./2015.mācību gadā tiem izglītojamiem, kuriem atbilstoši valsts
vispārējās izglītības standartiem, valsts profesionālās vidējās izglītības standartam un valsts arodizglītības standartam attiecīgajā
mācību gadā ir jākārto noteiktie valsts pārbaudes darbi, kā arī tiem izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav varējuši kārtot
valsts pārbaudes darbus noteiktajos laikos. Noteikumi nosaka arī norises laiku eksāmeniem, kurus organizē pašvaldības izglītības
speciālists, izglītības pārvaldes vai izglītības iestāde.
Samazinot 12.klašu izglītojamo slodzi valsts pārbaudījumu laikā maija beigās un jūnijā, noteikumi paredz visu svešvalodu centralizēto
eksāmenu norisi 2015.gada martā.
Tā kā svešvalodu eksāmenu norisei nepieciešamas vairākas dienas, un tajos piedalās liels pedagogu skaits, tad to norise ieplānota
pavasara brīvlaikā, lai netiktu traucēts pārējo izglītojamo mācību process. 12.klases izglītojamiem pavasara brīvlaiks ir noteikts pēc
svešvalodu eksāmenu norises – no 2015.gada 23.marta līdz 2015.gada 27.martam. Svešvalodu eksāmenā tiek vērtētas izglītojamo
vispārējās prasmes saprast un lietot valodu, tāpēc ir pieļaujama tā norise pirms mācību priekšmeta apguves noslēguma, kas būtiski
neietekmē izglītojamo sasniegumu vērtējumu eksāmenā.
Svešvalodu eksāmenu norise 2015.gada martā dod iespēju izglītojamo svešvalodu eksāmenu darbu vērtēšanu sākt ātrāk un vispārējās
vidējās izglītības sertifikātus izsniegt 2015.gada 30.jūnijā.
Ņemot vērā, ka diagnosticējošo darbu mērķis ir uzlabot izglītojamo sasniegumus jau mācību procesa laikā, noteikumi paredz 3. un
6.klases diagnosticējošo darbu norisi 2015.gada februārī – martā. Pēc diagnosticējošo darbu norises skolotājs izvērtēs izglītojamo
sasniegumus un organizēs darbu izglītojamo zināšanu un prasmju pilnveidei.

Pasākums
Notikusi konference „Kompetenču pieejā balstīta vērtībizglītība pirmsskolā un sākumskolā”
2014.gada 14.maijā Daugavpils Universitātē notika Daugavpils Universitātes (turpmāk – DU) un Valsts izglītības satura centra
(turpmāk – VISC) organizētā zinātniski praktiskā konference „Kompetenču pieejā balstīta vērtībizglītība pirmsskolā un sākumskolā”.
Konferences mērķis bija akcentēt vērtībizglītības nozīmi sabiedrības ilgtspējīgas attīstības un izaugsmes kontekstā un sekmēt
ilgtspējīgai attīstībai būtisku vērtību sistēmas veidošanos pirmsskolā un
sākumskolā. Konferencē piedalījās 134 dalībnieki: pirmsskolas un sākumskolas
skolotāji, izglītības iestāžu vadītāji, Izglītības pārvalžu speciālisti un augstskolu
docētāji. Dalībnieki bija ieradušies no Latgales, Vidzemes un Rīgas.
Konferenci atklāja DU rektors A.Barševskis, uzsverot augstskolas ieguldījumu
ilgtspējīgas izglītības nodrošināšanā. Plenārsēdē DU profesore, UNESCO
katedras vadītāja I.Salīte runāja par „Ilgtspējīguma kompetences dzīvesdarbības
un ilgtspējīgas izglītības kontekstā”. Par vērtību aspektu jaunā kompetenču pieejā
balstītā standarta projektā runāja VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma
nodaļas vadītājs I.Vasmanis, uzsverot, ka vispārcilvēcisko vērtību aktualizācija ir
viens no jaunā standarta projekta stūrakmeņiem un VISC darbības prioritātēm.
VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referente
S.Austruma pastāstīja par vērtībizglītības nozīmi mūsdienu sabiedrībā, aktualizējot laikmetu kontekstus un dažādu paaudžu vērtību
pieņemšanas nosacījumus, kā arī to, kā dažādu paaudžu vērtības translējas mūsdienu sabiedrībā.
Konferences dalībniekiem bija iespēja piedalīties kādā no septiņām praktiskajām darbnīcām, kurās gan teorētiski, gan darbībā tika
aktualizētas pilsoniskās, tikumiskās, ētiskās, ekoloģiskās un kultūras vērtības, to izpratne un veidošana pirmsskolas un sākumskolas
pedagoģiskajā procesā. Tika runāts arī par veselību un drošību kā vērtībām, tikumiskajām vērtībām ģimenē un audzināšanā.
DU docētāji kopā ar VISC speciālistiem darbnīcas vadīja izglītībai atvērtā pilsētas vidē – bērnu bibliotēkā „Zīlīte”, Latgales Zooloģiskajā
dārzā, Latviešu mājā, Daugavpils Vienības pamatskolā, Daugavpils Saskaņas pamatskolā, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas
muzejā, DU Anatomijas un fizioloģijas katedrā.
VISC augstu novērtē sadarbību ar DU vērtībizglītības jautājumu aktualizēšanā un pateicas par ieguldīto darbu konferences rīkošanā,
īpaši – DU lektorei E.Drelingai un DU docentei S.Zariņai.

Darbam noderīgi. Pieredze
Svešvalodu skolotāji apgūst metodiku darbam ar jaunākā skolas vecuma bērniem
Gatavojoties obligātai pirmās svešvalodas apguvei Latvijas skolās no 2014.gada 1.septembra, Valsts izglītības satura centrs (VISC)
sadarbībā ar lielākajām izdevniecībām, kuras piedāvā mācību materiālus svešvalodu apguvei sākumskolā, kā arī Britu padomi un
Gētes institūtu no 2014.gada 31.marta līdz 12.maijam organizēja kursus svešvalodu pasniegšanas metodikā sākumskolā skolotājiem,
kuri mācīs svešvalodu sākumskolas pirmajās klasēs. Kursu laikā skolotāji iepazinās ar mācību priekšmeta „Svešvaloda” standartu 1.9.klasei, VISC sagatavotajiem mācību priekšmetu programmu paraugiem 1.-6.klasei, pilnveidoja savas zināšanas valodu mācīšanas
metodikā sākumskolā, iepazinās ar izdevniecību piedāvāto plašo mācību literatūras klāstu svešvalodu apguvei, kā arī ar Britu padomes
piedāvātajiem elektroniskajiem mācību līdzekļiem. Vācu un franču valodas skolotājiem bija iespēja vērot arī labās prakses piemērus atklātās stundas 1. un 2.klasē pieredzējušu kolēģu vadībā. Par to pateicamies Āgenskalna sākumskolas un Rīgas Franču liceja vadībai
un skolotājiem. Kursos 9 angļu, 1 vācu un 1 franču valodas skolotāju grupā kopā mācījās 479 skolotāji (452 – angļu, 15 - vācu un 12 franču). VISC turpinās sniegt atbalstu skolotājiem, sagatavojot metodisko materiālu krājumus svešvalodu apguvei sākumskolā.

Tuvojas vasaras skola-seminārs „Alfa”
No 29.jūnija līdz 19.jūlijam Jēkabpils novada Zasas vidusskolā notiks vasaras skola-seminārs „Alfa”, kuru šogad organizē jau 47.gadu.
Skolas-semināra dalībnieki ir valsts mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un Latvijas 38.skolēnu zinātniskās konferences laureāti.
Mācības vasaras skolā – seminārā „Alfa” tiks organizētas lekcijas un praktiskās nodarbības 4 sekcijās - fizikas, matemātikas un
informātikas, ķīmijas un bioloģijas, humanitāro un sociālo zinātņu. Trīs nedēļu garumā skolā – seminārā „Alfa” tiks novadītas vairāk
nekā 200 nodarbības. Nodarbības vadīs Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes lektori, zinātnisko institūtu darbinieki.

Lektoru vidū arī bijušie nometnes dalībnieki – šodien augstskolu mācību spēki, zinātnieki, kā LU rektors prof. Mārcis Auziņš, asoc. prof.
Ģirts Karnītis, doc. Jānis Ģībietis, doc. Jānis Dzenis, asoc. prof. Vjačeslavs Kaščejevs. Vasaras skolā kā ik gadu nodarbību vadīs arī
bijušais vasaras skolas-semināra „Alfa’’ dalībnieks, pašreizējais Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, bet bijušais alfietis,
šobrīd SIA „Nordic Training International” ģenerāldirektors Uģis Strauss, vadīs simulācijas spēli „Prezidents”. Vasaras skolas –
semināra laikā jaunieši veiks arī pētnieciskos darbus un par iegūtajiem rezultātiem ziņos konferencē pasākuma noslēgumā. Skolā –
seminārā skolēni vispusīgi pilnveido savas zināšanas arī tradīcijām bagātajās interešu izglītības nodarbībās - jaunieši piedalīsies
mākslinieciskās pašdarbības un sporta pasākumos, kā arī iepazīs novada kultūrvēsturiskās vieta. Skolā – seminārā taps arī teātra
izrāde, kuru iestudēs bijušais alfietis Kārlis Anitens, šobrīd dramaturgs, režisors un rakstnieks.

VISC aktualitātes
Projekta DO.RE.MAT Itālijas partneru vizīte Latvijā
Starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieki 2014.gadā
Noslēdzies VII Latvijas bērnu un jauniešu teātra festivāls „... un es iešu un iešu!”
Valsts pārbaudes darbu rezultātu analīze un izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos
Veiksmīgi noslēdzies Latvijas skolu jaunatnes skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss
Skaidrojums par speciālās izglītības programmas licencēšanu

Sadarbības partneru aktualitātes
Labākais skolēnu mācību uzņēmums – „Koka tauriņi” no Jelgavas
Biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija Jauno uzņēmēju dienā 7.maijā Valsts mēroga finālā tika
izvērtēti un apbalvoti labākie skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) un biznesa plāni. Pasākumu atklāja Latvijas Republikas Saeimas
priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.
1.vietu SMU Valsts mēroga finālā vidusskolas grupā ieguva SMU „Koka tauriņi” no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas. Jaunieši Roberts
Kroģeris, Romāns Galaiko un Raivis Beņķītis ražo koka tauriņus ar zīmolu Garage Wooden Bow Ties. „Sākām pilnīgi ne no kā, un sešu
mēnešu laikā esam izveidojuši konkurētspējīgu skolēnu mācību uzņēmumu, sasniedzot 2500 eiro apgrozījumu. Pagaidām visu, ko
nopelnām, ieguldām uzņēmuma attīstībā. Lai arī ražojam aksesuārus vīriešiem, 80% mūsu pircēju ir sievietes, kuras vēlas iepriecināt
savus vīriešus,” stāsta SMU „Koka tauriņi” pārstāvis Roberts Kroģeris.
SMU Valsts mēroga fināla vidusskolas grupas 1.vietas ieguvēji ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalstu jūlijā dosies
pārstāvēt Latviju Eiropas finālā Tallinā. Uzvarētāji arī saņēma dāvanā vērtīgu biznesa literatūru no Swedbank, apmaksātas studiju
vietas no Biznesa augstskolas Turība un 1325 eiro naudas balvu no Latvijas Darba devēju konfederācijas, kas tika saziedota LDDK
Ziemassvētku labdarības izsolē, pārdodot biedru – uzņēmēju pašrocīgi izgatavotas šokolādes trifeles.
2.vietu SMU konkursā vidusskolas grupā ieguva SMU "Koka pulksteņi" – Nauris Hofmanis, Elvis Barkauskis un Madara Ivanova.
Jaunieši no lineļļā apstrādātiem koka atgriezumiem ražo ekoloģiskas rokas pulksteņu siksniņas. Savukārt 3.vietu žūrija piešķīra SMU
"Charlotte", kas ražo velosomas ar atstarojošiem elementiem. Arī šie abi uzņēmumi pārstāv Jelgavas Spīdolas ģimnāziju un viņus
konsultējušas skolotājas Inta Jorniņa un Dzintra Aploka.
Svinīgu uzrunu apbalvošanas ceremonijas atklāšanā teica Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viceprezidents Aigars
Rostovskis. Uzvarētājus paziņoja SMU žūrijas priekšsēdētājs Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītājs Jānis Endziņš
kopā ar Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektori Līgu Menģelsoni. Žūrijas darbā piedalījās arī Latvijas Darba devēju
konfederācijas viceprezidente Aiva Vīksna, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes dekāne Inta Brūna, Biznesa
augstskolas Turība Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Bulāns, advokātu biroja Glimstedt un partneri direktors Ēriks
Blumbergs, Banku Augstskolas studiju prorektore Līga Peiseniece, Eiropersonāls Klientu attiecību vadītāja Katrīna Lūse, Microsoft
Latvia Lielo klientu vadītājs Dans Haberlings, Latvijas Investīciju un attīstība aģentūras Projektu attīstības nodaļas projektu vadītāja
Sarmīte Karlsone un Junior Achievement - Young Enterprise Latvija valdes priekšsēdētājs Latvija Jānis Krievāns.
Pamatskolas grupā Skolēnu mācību uzņēmumu Valsts mēroga finālā uzvarēja SMU "Komforts-2" no Madonas Valsts ģimnāzijas,
dāvanā saņemot Swedbank un LIAA balvas un jūras ceļojumu uz Stokholmu no Tallink Latvija. Uzvarētāji Toms un Artūrs Zvirgzdiņi
ražo termospilventiņus, un viņus konsultē skolotāja Iveta Vabule. 2.vietu pamatskolas SMU konkurencē ieguva SMU "Balts uz melna"

no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas (dalībnieki – Evelīna Ķempele, Elīza Čapļa un Laura Jurevica, skolotāja Dzintra Aploka), bet 3.vietu –
SMU "Krāsainās krelles" no Madonas pilsētas 1.vidusskolas (dalībnieki – Elīza Elizabete Elsiņa, Elīza Rozentāle un Sintija Beitāne,
skolotāja Jolanta Riekstiņa). Balvas uzvarētājiem pasniedza pamatskolas žūrijas priekšsēdētāja Swedbank Biznesa attīstības
pārvaldes projektu vadītāja Karīna Lindava. Pamatskolas žūrijas darbā piedalījās arī Latvijas Komercbanku asociācijas finanšu
pratības projekta vadītāja Elita Pušpure, Latvijas Darba devēju konfederācijas nodarbinātības un izglītības eksperte Anita Līce, Latvijas
Bankas ekonomiskās izglītotības interneta vietnes "Naudas skola" redaktore Antra Slava, RTU Rīgas Biznesa skolas pasniedzēja Ieva
Kozlovska, LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā referente Lāsma Valaine un Inbox.lv mārketinga
projektu vadītāja Tatjana Kovtuva.
Vairākām komandām tika pasniegtas arī simpātiju balvas. Advokātu biroja "Glimstedt un partneri" direktora Ērika Blumberga simpātiju
balvu saņēma SMU "Čieko" no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas un SMU "Eco Magic" no Madonas Valsts ģimnāzijas. Latvijas Bankas
simpātiju balvas ieguva SMU "Dižkoks" un SMU „Ūsiņas” no Bauskas sākumskolas, SMU "Čieko" no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas un
SMU "Bizbizmārīšu veikaliņš" no Kuldīgas Centra vidusskolas. Banku Augstskolas simpātijas iekaroja SMU "DryDay" no Mārupes
vidusskolas un SMU "Eco Magic" no Madonas Valsts ģimnāzijas. Simpātiju balsojumā www.Draugiem.lv/jal pamatskolas grupā
uzvarēja SMU "Tīgerīši" no Mazsalacas vidusskolas, bet vidusskolas grupā – SMU "Eco Magic" no Madonas Valsts ģimnāzijas.
Kopā ar labākajiem skolēnu mācību uzņēmumu un biznesa plāniem veidotājiem tradicionāli tika apbalvots arī gada skolotājs – SMU
konsultants. Šogad Gada SMU konsultanta titulu, kā arī JA-YE Latvija un Swedbank sarūpētu planšetdatoru saņēma skolotāja Antra
Pāruma no Iecavas vidusskolas.
Ikviens no 711 šogad dibinātajiem skolēnu mācību uzņēmumiem varēja padziļināti izstrādāt biznesa plānu un piedalīties JA-YE Latvija
un Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes organizētajā biznesa plānu konkursā. 1.vietu konkursā un apmaksātu
studiju vietu LU Ekonomikas un vadības fakultātē, kā arī Tallink Latvija jūras ceļojumu uz Stokholmu ieguva SMU "Koka tauriņi" no
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, 2.vietā ierindojās SMU "Koka pulksteņi" no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, bet 3.vietā – SMU "Eco
Magic" no Madonas Valsts ģimnāzijas. Noslēguma ceremonijā laureātus svinīgi sveica Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības
fakultātes dekāne Inta Brūna. Savu simpātiju balvu biznesa plānam „Moto Travel”, kura autori ir Laura Salmiņa un Kristaps Blodons no
Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas, pasniedza Latvijas Ekonomikas Attīstības foruma prezidente un Eiroparlamenta deputāte Inese Vaidere.
Skolēnu mācību uzņēmumu programmas mērķis ir veicināt skolēnu uzņēmību un uzdrīkstēšanos, sekmēt viņu prasmes inovatīvu un
radošu ideju attīstīšanā, attīstīt skolēnu spējas pieņemt pārdomātus un pamatotus lēmumus, kas veicina personisko un sabiedrisko
labklājību, vienlaikus pārbaudot viņu uzņēmējspējas praktiskā darbībā. Šogad Skolēnu mācību uzņēmumu programmas ietvaros tika
dibināti 711 mācību uzņēmumi, kas ir lielākais skaits kopš programmas ieviešanas Latvijā 1991.gadā, iepriekšējā mācību gadā to bija
nedaudz mazāk – 510. Valsts mēroga finālā sacentās labākie SMU un biznesa plāni no 17 Latvijas skolām. Pasākumā tika apbalvoti
arī radošāko biznesa pasaku un sociāli atbildīgāko vides plakātu autori.
Jauno uzņēmēju diena 2014 un SMU Valsts mēroga fināls tika īstenoti LIAA projekta „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas
programma” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Pasākumu atbalstīja JA-YE Latvija
stratēģiskais partneris Swedbank, Latvijas Universitātes Ekonomikas un Vadības fakultāte, Biznesa augstskola Turība, Latvijas Valsts
meži, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Ekonomikas attīstības forums,
Banku augstskola un Tallink Latvija. Par pasākumu informēja Draugiem.lv un Inbox.lv.
Sintija Lase,
JA-YE Latvija mārketinga vadītāja
E-pasts: sintija@jal.lv

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:

