2014.gada 14.augustā Nr.103
E-IZDEVUMA SATURS
Ziņa. Viedoklis
Šogad mazāks apelāciju skaits
Pasākums
Tuvojas Baltijas ceļa 25.gadadiena

Aicinājums iepazīties ar
informatīvo materiālu
skolēniem par Latvijas
prezidentūru ES Padomē –
šeit.

Darbam noderīgi. Pieredze
Izveidots jauns interaktīvu elektronisku materiālu komplekts – elektroniska mācību spēle „Īsi
stāsti drošai dienai” 7.–9.klašu skolēniem un metodiskais materiāls pedagogiem
Izstrādāts metodiskais materiāls "Veselības un drošības jautājumu aktualizēšana sākumskolā"
Tapis jauns videomateriāls "Integrēta mācību stunda 1.klasē"
VISC aktualitātes
VISC pasākumi, sagatavotie materiāli, projektu darba aktualitātes un citi jaunumi

Ziņa. Viedoklis
Šogad mazāks apelāciju skaits
Šogad Valsts izglītības satura centrs, ar lūgumu pārskatīt centralizētā eksāmena vērtējumu, kopumā saņēma 87 apelācijas no 76
personām. Pēc apelācijas komisijas lēmuma vērtējums tika mainīts 9 gadījumos.
Visvairāk apelācijas tika saņemtas par obligātajā centralizētajā eksāmenā latviešu valodā izteikto vērtējumu, īpaši eksāmena darba
tekstveides daļā.
Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem apelāciju skaits ir samazinājies. Ja 2012.gadā VISC saņēma 424 apelācijas no 322 personām,
tad pērn tika iesniegtas 115 apelācijas no 94 personām.

Pasākums
Tuvojas Baltijas ceļa 25.gadadiena
Šogad aprit 25 gadi, kopš Lietuvas, Latvijas un Igaunijas iedzīvotāji sadevās rokās, vienojot vairāk nekā miljons cilvēku ķēdē, kas visā
pasaulē kļuvusi par simbolu centieniem pēc brīvības un neatkarības.
Atceroties šo unikālo notikumu, ministrijas, pašvaldības, muzeji, bibliotēkas, skolas un citas organizācijas plāno daudz dažādu
pasākumu Latvijā – koncertus, velomaratonus, izstādes, stāstu vakarus, filmu seansus, nodarbības u.c.
Visvairāk pasākumu notiks augustā, taču arī pārējos mēnešos īpaši skolās un bibliotēkās iedzīvotāji varēs uzzināt ko jaunu vai dalīties
atmiņās par Baltijas ceļa norisi un nozīmi Latvijas un pasaules vēsturē. Pasākumu organizētāji ir padomājuši par visām vecuma un
interešu grupām. Aktīvie un sportiskie iedzīvotāji varēs piedalīties kādā no velomaratoniem, mūzikas mīļotāji - apmeklēt koncertus,

zināt gribošie - piedalīties konferencēs vai aplūkot izstāžu eksponātus, skolēni - kopā ar skolotājiem pārrunāt Baltijas ceļa norisi,
Baltijas ceļa dalībnieki - izstāstīt un saglabāt savu pieredzi nākamajām paaudzēm.
Pasākumi augustā
Pasākumi septembrī
Pasākumi oktobrī
Pasākumi novembrī
Pasākumi decembrī
Zane Ozola,
MK Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 67082912
E-pasts: zane.ozola@mk.gov.lv

Darbam noderīgi. Pieredze
Izveidots jauns interaktīvu elektronisku materiālu komplekts – elektroniska mācību spēle „Īsi
stāsti drošai dienai” 7.–9.klašu skolēniem un metodiskais materiāls pedagogiem
Lai veicinātu tādu skolēnu prasmju kā izvērtēt situāciju, analizēt iespējamos riskus un pieņemt
personiski atbildīgu un veselībai un drošībai labvēlīgu lēmumu attīstību, kā arī veselīgus un drošus
paradumus ikdienā, VISC ir izstrādājis vienotu izglītojošu materiālu komplektu – elektronisku sociālo
stāstu mācību spēli „Īsi stāsti drošai dienai” 7.–9.klašu skolēniem un metodisko materiālu
pedagogiem par cilvēkdrošības un veselības jautājumiem.
Mācību spēlē 15 dažādos attēlos jeb epizodēs ir atainota pusaudžu ikdiena skolā, mājās,
starppersonu komunikācijā un brīvā laika aktivitātēs. Katrā epizodē spēlētājam tiek uzdots kāds
jautājums un piedāvāti atbilžu jeb rīcības izvēļu varianti. Pavisam 43 jautājumu formā modelētajās
situācijās un 129 rīcības izvēlēs un katras izvēles komentārā aktualizēti dažādi garīgās
(psihoemocionālās) un fiziskās veselības un drošības aspekti, kas atklāti šādās tēmās: veselība un
profilakse, risku apzināšanās un analīze, brīvā laika pavadīšana, atpūšoties dabā ziemā un vasarā,
fiziskajās aktivitātēs, drošība uz/pie ūdens, emocionālā inteliģence, attiecības, noteikumi, rīcība
kritiskās situācijās, atkarības no vielām un procesiem. Spēli jaunietis var spēlēt atkārtoti, jo vienas
spēles laikā viņš vidēji nonāk no 12 līdz 15 situācijās, sev izvēlētajā laikā un vietā planšetdatorā vai
datorā, ja ir iespēja izmantot internetu.
Metodiskais materiāls piedāvā papildus iespējas spēlei sagatavoto resursu izmantošanā klasē, piemēram, mācību priekšmeta
„Sociālās zinības” vai Klases audzinātāja stundās. Tos iespējams izmantot neatkarīgi no tā, vai skolēns spēli ir spēlējis vai nē, gan
individuāli, gan grupu darbā atkarībā no izveidojušās mācību vai audzināšanas situācijas. Metodiskajā materiālā atrodams pusaudžu
vecumposma vispārējs raksturojums, praktiski ieteikumi dusmu vadīšanas un konfliktu risināšanas prasmju apguvei, spēlē un mācību
procesā izmantojamo balstvārdu apkopojums, spēlē iekļautais materiāls, jautājumi diskusijas ierosināšanai klasē par visām spēlē 43
modelētajām situācijām, kā arī saites uz interneta vietnēm un citiem avotiem, kur ir iespēja gūt noderīgu informāciju par attiecīgajām
tēmām, un 15 attēli, kas projicējami uz ekrāna vai pavairojami izdalei.
Metodiskais materiāls pedagogiem
Mācību spēle

Izstrādāts metodiskais materiāls "Veselības un drošības jautājumu aktualizēšana
sākumskolā"
Lai veicinātu veselības un drošības jautājumu aktualizāciju, izmantojot mācību grāmatās atrodamos attēlus,
un vienotas izpratnes veidošanos par drošas un veselību atbalstošas rīcības atspoguļojumu mācību
līdzekļos, ir izstrādāts metodiskais materiāls "Veselības un drošības jautājumu aktualizēšana sākumskolā"
(materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli. Sadarbības partneru izstrādātie metodiskie
materiāli"). Balstvārdi: veselība, drošība, riska faktori, preventīva rīcība.
Nejaušas izlases kārtībā no veselības un drošības viedokļa pārskatot dažādas 1.-4.klašu mācību grāmatas
un analizējot tur atrodamos attēlus (fotoattēlus, attēlus un daiļdarbu fragmentu ilustrācijas), materiāla autori
piedāvā ierosmes dažādu risku un bīstamību atpazīšanai attēlotajā situācijā un tēmas, kuras iespējams
aktualizēt, piemēram, par ergonomiku (augstums, pakāpšanās, smagumu pārvietošana), ugunsdrošību,
elektrodrošību, piemērotu apģērbu (atbilstošu veicamajai darbībai, laikapstākļiem), darba drošību, drošību
uz ceļa, veicot fiziskas aktivitātes un saskarsmē ar dzīvniekiem. Veidojot mācību līdzekļus, ir jāpievērš vēl
lielāka uzmanība veselību un drošību apliecinošas rīcības attēlojumam ilustrācijās.

Šis materiāls ir sagatavots ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atbalstu kā daļa no darba aizsardzības preventīvo pasākumu
plāna. To izstrādāja Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts sadarbībā ar Valsts izglītības satura
centra speciālistiem.

Tapis jauns videomateriāls "Integrēta mācību stunda 1.klasē"
VISC sadarbībā ar Ikšķiles vidusskolas skolotāju Solvitu Zirni ir izveidojis integrētas stundas 1.klasē videomateriālu, kurā vērojama
mērķtiecīgi organizēta, bērncentrēta mācību stunda, kurā veiksmīgi izmantota integrētā pieeja, informācijas tehnoloģijas, rotaļas un
spēles sadzīves situācijās. Tā ir mūsdienīga, interesantām, inovatīvām metodēm un mācību darba organizācijas formām bagāta un
varētu sniegt Latvijas skolotājiem ierosmes integrētas mācību stundas organizēšanā un pirmsskolas un sākumskolas pēctecības
nodrošināšanā.
Videomateriāls

VISC aktualitātes
Ir mainīts semināra datums mazākumtautību PII metodiķiem
Seminārs ģeogrāfijas, dabaszinību un ekonomikas skolotājiem
Tautas deju kolektīvu vadītāju repertuāra precizēšanas seminārs
Latvijas skolēnu panākumi 46.starptautiskajā ķīmijas olimpiādē
Latvijas skolēnu panākumi 55.starptautiskajā matemātikas olimpiādē
Latvijas skolēni no 25.starptautiskās bioloģijas olimpiādes pārved medaļas
Latvijas skolēnu panākumi 26.starptautiskajā informātikas olimpiādē
Latvijas skolēnu panākumi 45.starptautiskajā fizikas olimpiādē
Pilnveidoti mācību priekšmetu programmu paraugi, aktualizējot veselības, sporta izglītības un cilvēkdrošības jautājumus

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
E-izdevums veidots HTML formātā, ja atsevišķu programmu lietošana izmaina e-izdevuma vizuālo tēlu, piedāvājam izdevumu nosūtīt kā
pielikumu PDF versijā. Pieprasījumu sūtīt uz prese@visc.gov.lv
Iesakām Jums lietot RSS barotni, lai regulāri iepazītos ar jaunākajām publicētajām ziņām. Mājaslapā tā izskatās šādi:
Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem arī šeit:

