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Ziņa. Viedoklis
Atklāta Drošības nedēļa
22.septembrī Rīgas Valda Zālīša sākumskolā Valsts izglītības satura
centrs (VISC) sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju
(CSDD) atklāja Drošības nedēļu.
Klātesošos bērnus uzrunāja VISC Vispārējās izglītības satura
nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece Ineta Upeniece un CSDD
pārstāvji Jānis Aizpors un Valda Kjaspere. Tikmēr mūziķis Ozols
caur repa vārdiem veicināja vērst bērnu uzmanību drošībai uz ceļa
(foto – šeit).
Kā paredz Ceļu satiksmes likums, velosipēda apliecību tagad var saņemt jau no 10 gadu vecuma, nokārtojot velosipēda vadītāja
eksāmenu un iegūstot savu pirmo vadītāja apliecību. Šodien pasākuma ietvaros velosipēdista eksāmenu kārtoja vairāk nekā
piecdesmit 4.klašu skolēni (plašāk CSDD mājaslapā – šeit).
Šodien notika arī dokumentālās filmas „Lai dzīvo bērni!” pirmizrāde, kur pulcējās reālo notikumu dalībnieki, filmas veidotāji un
atbalstītāji. Filmu Drošības nedēļas ietvaros sagatavoja Ziņas TV sadarbībā ar VISC, Latvijas dzelzceļu, Latvenergo, Latvijas Gāzi,
CSDD un biedrību „Stop Drugs”. VISC aicina šo filmu izmantot mācību procesā. Filmu lejuplādēt un noskatīties var šeit http://failiem.lv/u/ltlslhg.
Drošības nedēļa „Esi drošs ceļā!”, ko organizē VISC ar sadarbības partneriem, notiek no 22.septembra līdz 26.septembrim. Pedagogi
šajā nedēļā ir aicināti aktualizēt jautājumus ceļu satiksmē drošības jomā, par satiksmē iesaistīto dalībnieku savstarpējo kultūru un
individuālo atbildību gan kā gājējam, gan velosipēdistam, gan pasažierim. Bērns nevar iegūt prasmes uz ceļa pieņemt drošus lēmumus
uzreiz, tāpēc VISC aicina vecākus palīdzēt sākumskolas skolēniem pierast pie reālām ikdienas situācijām, iepazīt ceļu un sākumā būt
blakus, kad, piemēram, jāšķērso iela, kad jāizkāpj no sabiedriskā transporta, lai vēlāk skolēns justos patstāvīgs un drošs.
VISC ir izstrādājis izglītojošu materiālu kopumu – elektronisku sociālo stāstu mācību spēli „Īsi stāsti drošai dienai” 7.-9. klašu skolēniem
un metodisko materiālu pedagogiem par cilvēkdrošības un veselības jautājumiem, tostarp par ceļu satiksmes drošību. Spēlē dažādās
epizodēs ir atainota pusaudžu ikdiena skolā, mājās, starppersonu komunikācijā un brīvā laika aktivitātēs. Mācību spēle ir pieejama

VISC mājaslapas banerī „Gudras spēles”.
Ņemot vērā skolēnu individuālo attīstību, pieredzi un vajadzības, VISC aicina pedagogus mācību procesā izmantot arī citus VISC
izstrādātos metodiskos materiālus.
Fotogalerija

Pasākums
Notiks digitālā Eiropas Valodu portfeļa atvēršanas svētki
Valsts izglītības satura centrs (VISC) un Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija (LAVSA) šogad ir digitalizējusi 2007.gadā Eiropas
Padomē akreditēto Eiropas Valodu portfeli jaunākā skolas vecuma bērniem. Jaunā elektroniskā valodu apguves palīglīdzekļa
atvēršanas svētki notiks Eiropas valodu dienā - šā gada 26.septembrī plkst.10:00, Ziemeļvalstu ģimnāzijā, Paula Lejiņa ielā 12, Rīgā.
Klātesošos uzrunās Izglītības un zinātnes ministrijas, VISC un LAVSA pārstāvji. Atklātās stundas laikā viesi varēs vērot, kā digitālo
Eiropas Valodu portfeli iespējams izmantot mācību darbā. Pēc tam tiks sniegtas atbildes uz interesentu jautājumiem.
Eiropas Valodu dienas uzdevums ir pievērst sabiedrības uzmanību valodu daudzveidībai, novērtēt dzimtās valodas nozīmi un
apzināties, cik būtiski ir mācīties valodas visa mūža garumā. Tikmēr Eiropas Valodu portfelis ir oficiāls dokuments, kas apliecina tā
īpašnieka valodu prasmi un pieredzi valodu apguvē un saskarsmē ar citām kultūrām. Tas palīdz skolēniem apzināties dažādu valodu
apguves svarīgumu un nozīmi, novērtēt un veicināt kultūru daudzveidību, atspoguļot un vērtēt mācīšanās paņēmienus.
Šis materiāls skolēniem un skolotājiem būs pieejams par brīvu digitālā formā tiešsaistē – internetā.
Sekot turpmākai informācijai VISC mājaslapā http://visc.gov.lv/.
2014./2015.mācību gada sākumā LAVSA sadarbībā ar VISC piedāvā arī tālākizglītības kursus angļu valodas skolotājiem par digitālā
Eiropas Valodu portfeļa izmantošanu skolā.

Piektdien notiks Putras diena
Lai veicinātu veselības jautājumu aktualizāciju vispārējā izglītībā profesors Grauds 26. septembrī, no plkst. 10:00 līdz 11:00 ielūdz uz
Putras rītu Izglītības un zinātnes ministrijas Informācijas centrā, Vaļņu ielā 2, lai Latvijā kopīgi ieskandētu Putras mēnesi.
Veselīgs uzturs nodrošina vislabākos apstākļus cilvēka augšanai un attīstībai, augstas darba spējas un labu pielāgošanos ārējās vides
pārmaiņām. Tālab aicināti visi - mazi un lieli uz Putras stundas spēlēm, tradīciju iepazīšanu, mīklu minēšanu un putras degustācijām.
Lai veicinātu drošu uzturu un veselīgo graudaugu produktu lietošanu ģimenēs, ir uzsākts nozīmīgs izglītojošs projekts - Putras
programma. Tās ietvaros soli pa solim ikvienam būs iespēja uzzināt, kāpēc graudaugi ir viena no svarīgākajām produktu grupām
uzturā, un kāpēc tie ir nepieciešami mūsu organismam.
Putras programma notiek Starptautiskās Putras dienas ietvaros, un oktobris ir noteikts par Putras mēnesi. Projekta iniciatori ir
Veselības ministrija, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), Valsts izglītības satura centrs (VISC) un AS „Rīgas Dzirnavnieks”.
Pieteikties iepriekš pa tālruni: 67226209.

Darbam noderīgi. Pieredze
Award rudens talka Likteņdārzā
13.septembrī tradicionālajā Award rudens talkā, kas notika nu jau sesto reizi, piedalījās 42 cilvēki – programmas Award dalībnieki, viņu
ģimenes locekļi un Award vadītāji. Uz talku atbrauca grupas gan no tuvākām vietām – Jaunjelgavas un Lielvārdes-, gan tālākām
vietām tādām kā Rīga un Valka.
Likteņdārzs ir vieta, kur satiekas pagātne, tagadne un nākotne, iespējams, tāpēc talciniekiem bija unikāla iespēja sastapties ar
programmas Award Latvijā iepriekšējo koordinatori Ditu Bēteri, tagadējo koordinatoru Jāni Supi un potenciālo amata pēcteci Katrīnu
Sprudzāni.

Ierodoties, laika apstākļi nelikās labvēlīgi āra darbu veikšanai, tomēr, drīz vien pēc tam, kad Likteņdārza projekta vadītājs Bruno Cīrulis
bija iepazīstinājis ar veicamo darbu un kad darba rīki bija nokļuvuši talkas dalībnieku veidoto ķēžu sākumposmā, rasinošais lietus
beidzās. Talcinieki divu stundu garumā veica diezgan smagu darbu – no smilšu kaudzēm atraka akmeņus, kuri paredzēti stāvvietas
bruģēšanai, un tos novietoja paredzētajā vietā. Paralēli programmas Award koordinatori sagatavoja piknika vietu un uzkodas.
Ieturējuši pusdienas, kas paņemtas līdzi vai pagatavotas uz ugunskura, talcinieki bija aicināti doties pašu rīkotā ekskursijā pa 22
hektārus lielo Likteņdārza teritoriju. Pastaigas laikā talcinieki ne tikai izbaudīja Likteņdārza atmosfēru, bet arī iepazinās ar iepriekšējo
piecu rudens talku dalībnieku veikumu.
Award komanda vēlreiz izsaka pateicību ikvienam, kas piedalījās talkā. Paldies arī Likteņdārza darbiniekiem par sniegto iespēju veikt
labo darbu!
Programma Award ir starptautiska jauniešu pašizaugsmes programma, kuru 1956.gadā dibināja Edinburgas hercogs princis Filips,
vācu pedagogs Kurts Hāns un pirmās veiksmīgās Everesta ekspedīcijas vadītājs lords Hants. Programma šodien darbojas 140
pasaules valstīs, no 2006.gada Latvijā programmu Award īsteno Valsts izglītības satura centrs. Programma darbojas daudzās Latvijas
skolās un jauniešu centros, tajā ir iesaistījušies vairāk nekā 900 jaunieši. Programmas trīs līmeņos – bronzas, sudraba un zelta –
jaunieši noteiktu laika periodu darbojas savu mērķu sasniegšanai četrās jomās – apgūst jaunas prasmes, veic brīvprātīgo darbu,
uzlabo savu fizisko sagatavotību un dodas piedzīvojumu ceļojumā – par to saņemot starptautiski atzītu apbalvojumu.
Fotogalerija

Katrīna Sprudzāne,
Valsts izglītības satura centra vecākā referente,
Tālr. 26226343,
E-pasts: katrina.sprudzane@visc.gov.lv

VISC aktualitātes
Kursi sākumskolas angļu valodas skolotājiem
Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu konkurss "Jauno arāju sacensības"
Aicinām izglītības iestādes pieteikties portāla Skolas.lv funkcionalitātes uzlabošanā
Pagarināta pieteikšanās dalībai Pestalozzi programmas seminārā

Sadarbības partneru aktualitātes
Jau vienpadsmito gadu Latvijas izglītības iestāžu audzēkņi apvienojas kopīgai makulatūras
savākšanai pārstrādei
2014./2015 mācību gadā jau vienpadsmito reizi izlietotā iepakojuma apsaimniekotājs “Zaļā josta” apvieno Latvijas izglītības iestāžu
audzēkņus makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, lai kopīgiem spēkiem tukšotu plauktus, skapjus un bēniņus no veciem
papīriem un kartoniem, gādājot par to pārstrādi vērtīgās otrreizējās izejvielās.
Konkursa nozīmi atklāj “Zaļā josta” valdes priekšsēdētājs Jānis Lapsa: “Mūsu rīkotais makulatūras vākšanas konkurss kļuvis par
ilgtermiņa tradīciju skolās, apvienojot tūkstošiem Latvijas skolēnu cēlam mērķim – pārvērst nevajadzīgus papīrus vērtīgā otrreizējā
izejvielā, radot jaunu papīru. Paralēli sacensības garam, ko izraisa makulatūras vākšanas azarts, bērniem tiek mācīts pareizi šķirot
atkritumus, izzināt to pārstrādes ciklu, demonstrētas vides izglītības filmiņas un skaidrota papīra pārstrādes ekonomiskā un ekoloģiskā
nozīme, veidojot bērnu vides apziņu”.
2014./2015. mācību gadā makulatūras vākšanas konkursam “Tīrai Latvijai!” aicinātas pieteikties vispārējās, profesionālās un
pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī interešu izglītības iestādes. Lai iesaistītos konkursā, izglītības iestādes pārstāvim līdz 2015. gada
janvāra vidum jāreģistrē skola konkursa elektroniskajā datu bāzē “Zaļā josta” mājaslapā www.zalajosta.lv, un jāmudina audzēkņi vākt
makulatūru. Makulatūru būs iespējams vākt līdz 2015. gada martam, organizatori nodrošinās tās periodisku izvešanu. Uzvarētāji un
konkursa kopējie sasniegumi tiks paziņoti maijā.

Pagājušajā mācību gadā, kad makulatūras vākšanas konkurss svinēja desmito gadskārtu, nevajadzīgu papīru vākšanā iesaistījās
rekordliels dalībnieku skaits – 373 izglītības iestādes. Kopumā mācību gada ietvaros tika savāktas vairāk nekā 1270 tonnas
makulatūras, kas tika nogādāta pārstrādei tepat Latvijā. Konkursa noslēgumā dalībnieki paši varēja aptaustīt un sajust savu veikumu,
jo par katru nodoto papīra tonnu izglītības iestādes pretī saņēma no šīs pašas makulatūras izgatavota kvalitatīva otrreizēja papīra
paku. Pēdējo piecu gadu laikā konkursu ietvaros “Zaļā josta” ar skolu starpniecību pārstrādei nodevusi 4615 tonnas makulatūras, ko
varētu satilpināt apmēram 77 vilciena kravas vagonos.
“Iesākto tradīciju turpināsim arī šajā mācību gadā,” norāda J. Lapsa, “jo šogad ceram uz vēl lielāku bērnu un jauniešu atsaucību,
piedaloties konkursā. Tādējādi, liekot papīru pie papīra, palīdzēsim ne tikai sasniegt jaunu saražotā otrreizējā papīra apjoma rekordu,
bet arī turpināsim vairot bērnu prieku, konkursa beigās ļaujot rokās turēt papīru, kas tapis no savāktās makulatūras.”
Ik gadu makulatūras konkursa rīkošanā “Zaļā josta” sadarbojas ar partneriem, kas ne tikai palīdz vairot konkursa zaļo filozofiju, bet arī
sagādā uzvarētājiem neaizmirstamas balvas. Šogad konkurss notiek sadarbībā ar SIA “Līgatnes papīrs”, AS “Latvijas valsts meži” un
Valsts izglītības satura centru.
Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti ar naudas balvām un vērtīgām vides izziņas ekskursijām.
Nolikums un uzaicinājums izglītības iestādēm - http://www.visc.gov.lv/visc/partneri_info.shtml#sep22

Žanna Klaucāne,
“Zaļā josta” pārstāve,
Tālr.: 67808321, mob. tālr.: 27042534,
E-pasts: konkurss@zalajosta.lv, www.zalajosta.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
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:

