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Ziņa. Viedoklis
Aizvadīts jauno arāju konkurss
2014.gadā 2.oktobrī Viduslatgales Profesionālā vidusskolā, Višķos,
Daugavpils novadā notika profesionālās izglītības lauksaimniecības
profesiju pedagogu profesionālās pilnveides praktiskās darbības
seminārs un audzēkņu - jauno arāju konkurss „Višķi 2014”.
Konkursā piedalījās no katras profesionālās izglītības iestādes divi
jaunieši.
Tika pārstāvētas: Profesionālās izglītības kompetences centrs „Kandavas
Valsts lauksaimniecības tehnikums”, Zaļenieku komerciālā un
amatniecības vidusskola, Cīravas Profesionālā vidusskola, Malnavas
koledža, Priekuļu tehnikums un Viduslatgales Profesionālā vidusskola.

Noticis seminārs novadu/pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem
Valsts izglītības satura centrs 2014.gada 25.septembrī Strūgu ielā 4, Rīgā, organizēja semināru novadu/pilsētu audzināšanas darba
koordinatoriem, lai informētu par prioritātēm un aktualitātēm 2014./2015.mācību gadā un sniegtu metodisko atbalstu audzināšanas
darbības īstenošanai izglītības iestādēs. Seminārā piedalījās 56 audzināšanas darba koordinatori – Klašu audzinātāju metodisko
apvienību vadītāji un atbildīgie speciālisti par audzināšanas darbu novados/pilsētās. Aicinātie viesi no dažādām institūcijām un
organizācijām akcentēja risināmos jautājumus audzināšanas darbā dažādos līmeņos – ģimenē, skolā, pašvaldībā, valstī - un piedāvāja
daudzveidīgas un mūsdienīgas iespējas, resursus un metodes audzināšanas darba īstenošanai. Semināru dalībnieki atzinīgi novērtēja
sniegto informāciju un izmantojamos metodiskos ieteikumus, kā arī iesaistījās diskusijās un dalījās darbā gūtajā pieredzē.

Pasākums
Aicinājums uz Atvērto durvju dienu Valsts izglītības satura centrā
Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicina skolēnus un citus interesentus viesos uz Atvērto durvju dienu š.g. 10.oktobrī. Skolēniem
būs iespēja piedalīties nelielā diskusijā par centralizēto eksāmenu tapšanas procesu, uzzināt, kā notiek mācību grāmatu
apstiprināšana, gūt informāciju par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tapšanas norisēm.
Interesentiem būs iespēja viesoties pie VISC darbiniekiem, sagatavot un uzdot viņiem sev interesējošus jautājumus.
Atvērto durvju diena valsts pārvalžu iestādēs rudenī jau ir izveidojusies kā tradīcija, un ar katru gadu pasākums gūst arvien lielāku
atsaucību un popularitāti skolēnu vidū. Tā ir lieliska iespēja pasākuma apmeklētājiem gūt priekšstatu par savu nākamo profesiju vai
darba vietu.
Pieteikties pasākumam līdz 9.oktobrim uz e-pastu: diana.aboltina@visc.gov.lv vai pa tālr.: 67212415.
Vairāk par Atvērto durvju dienu lasīt te: http://www.atvertodurvjudiena.lv/apmekle-iestadi/izm/visc/

Darbam noderīgi. Pieredze
Seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem
Valsts izglītības satura centra (VISC) Speciālās izglītības nodaļa šī gada 17.oktobrī plkst.10:00 Rīgas sākumskolā „Valodiņa”,
Blaumaņa ielā 26, Rīgā, organizē semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Semināra dalībnieki noklausīsies

Medicīniskās bioloģijas un ģenētikas katedras ģenētiķes Gitas Tauriņas lekciju „Epilepsijas un to sindromi”; psiholoģes, VISC Speciālās
izglītības nodaļas ekspertes Sandras Ozoliņas lekciju par jauktiem attīstības traucējumiem un valodas attīstības traucējumiem
pirmskolas un sākumskolas periodā, kā arī tiks piedāvāta iespēja piedalīties vienā no četrām darba grupām, lai dalītos ar zināšanām
un pieredzi, diskutētu par tēmām, kuras izvēlētas, vadoties pēc iepriekš veiktās aptaujas. Semināra dalībnieki iepazīsies ar Rīgas
sākumskolu „Valodiņa” un tās piedāvāto atbalstu izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem.
Lūdzam pieteikties uz semināru līdz šī gada 10.oktobrim, rakstot vēstuli uz e-pastu anita.falka@visc.gov.lv.
Semināra darba kārtība

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi "Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde
psiholoģijā"
Valsts izglītības satura centrs no 2014.gada 28.oktobra līdz 31.oktobrim Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas
fakultātē, Jūrmalas gatvē 74/76, organizē profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu kursus pedagogiem "Skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu izstrāde psiholoģijā".
Dalībnieku pieteikšanās personīgi līdz 22.oktobrim elektroniski uz e-pasta adresi: mudite.kalnina@visc.gov.lv, norādot pedagoga
vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba vietu, e-pasta adresi un tālruņa numuru.
Dalībnieku skaits ierobežots, kursi bezmaksas.
Kontaktpersona: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Mudīte Kalniņa – 67350814,
mudite.kalnina@visc.gov.lv
Kursu nodarbību plāns

VISC aktualitātes
Kultūras kanona konkurss "Kultūras tradīcijas ģimenē"
Reģionālie semināri pedagogiem darbam ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem
Izsludināts makulatūras vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai!"

Sadarbības partneru aktualitātes
„Ekselences balvai” aicina izvirzīt progresīvākos dabaszinātņu un matemātikas skolotājus
Laikā no 9.oktobra līdz 3.novembrim skolu vadība, vecāku un skolēnu organizācijas, skolotāju asociācijas, pašvaldības, augstskolas un
uzņēmumi aicināti „Ekselences balvai” izvirzīt progresīvākos bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotājus.
„Ekselences balva” jau ceturto gadu ir skolotāju profesionālās meistarības apliecinājums – pasākums, kas plašākas sabiedrības vidū
ļauj atklāt to, cik daudz dabaszinātnēs un matemātikā ir patiesi izcilu skolotāju, kuri spēj veidot mācību procesu atbilstošu laikam,
palīdzot skolēniem sasniegt augstus rezultātus savā mācību priekšmetā un ieinteresējot turpmākās studijas un karjeru saistīt ar
eksaktajām nozarēm.
Tūkstoš četrsimt eiro lielu balvu katra mācību priekšmeta skolotājam – balvas ieguvējam – nodrošina Latvijas Elektrotehnikas un
elektronikas rūpniecības asociācija, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, mērniecības un teritorijas plānošanas
uzņēmums SIA "Metrum" un AS „Latvijas valsts meži”. „Ekselences balvu” organizē Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu un
matemātikas izglītības centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Latvijas Universitātes Fondu.
„Ekselences balvas” organizatori un mecenāti balvai aicina izvirzīt skolotājus, ar kuru darbu varam lepoties, kurši savās stundās māca
skolēniem būt uzņēmīgiem un radošiem, rosina skolēniem darboties kā pētniekiem, aicina izmantot informācijas tehnoloģiju
priekšrocības, vada stundas arī ārpus klases, kā arī dalās savā pieredzē ar kolēģiem. „Pēdējā laikā pieaug sabiedrības, īpaši
uzņēmēju, spiediens uz skolām par dabaszinātņu izglītības kvalitāti, lai darba tirgū nākotnē nonāktu zinoši, prasmīgi un uzņēmīgi
jaunieši. „Ekselences balva” ir viena no iespējām kā līdzdarboties izglītības uzlabošanā, izceļot labākos no labākajiem un motivējot
izaugsmei aizvien vairāk skolotāju visā Latvijā,” norāda LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra vadītāja Dace Namsone.

Lai izvirzītu skolotāju „Ekselences balvai”, jāaizpilda veidlapa, kurai jāpievieno skolotāja CV. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2014.
gada 3. novembris (pasta zīmogs vai elektroniskā paraksta datums).
Labākie no balvai izvirzītajiem skolotājiem 9. decembrī tiksies balvas finālā, lai konkursā apmainītos ar inovatīvām idejām mācību
darbā, analizētu mācību situācijas, risinātu metodiskus uzdevumus, modelētu un vadītu nodarbības skolēniem. Dienas noslēgumā
notiks svinīga apbalvošanas ceremonija, kurā tiks godināti visi finālisti.
Nolikums - http://www.dzm.lu.lv/aktualitates/102014/%E2%80%9Eekselences_balvai%E2%80%9D_aicina_izvirzit_progresivakos_dabaszinatnu_un_matematikas_skolotajus

Santa Margeviča
Latvijas Universitātes
Dabaszinātņu un matemātikas
izglītības centra
projekta koordinatore
Tālrunis: (+371)67033740,
E-pasts: santa.margevica@lu.lv

Skolēni iesaistīsies aktīvā cīņā pret vides piesārņojumu ar bīstamiem atkritumiem – izlietotām
baterijām
Pierādot sabiedrībai, ka vienkārša ikdienas rīcība spēj sasniegt ievērojamus rezultātus, “Zaļā josta” jau devīto gadu pēc kārtas pulcēs
Latvijas skolēnus un bērnudārzu audzēkņus kopējā izlietoto bateriju vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”. Konkursa laikā plānots savākt
rekordlielu izlietoto bateriju apjomu, nogādājot to drošai pārstrādei otrreizējās izejvielās.
Izlietoto bateriju vākšanas konkursu „Tīrai Latvijai!” rīko „Zaļā josta” sadarbībā ar AS „BAO” un Valsts izglītības satura centru. Konkurss
veicina videi kaitīgo preču atkritumu savākšanu un pārstrādi, palīdzot pasargāt vidi no potenciāla piesārņojuma. Turklāt izlietoto bateriju
vākšana izglītības iestādēs norisināsies līdz 2015. gada februāra beigām, aptverot visu valsts teritoriju.
Lai iesaistītos konkursā, izglītības iestādēm līdz gada beigām jāreģistrējas “Zaļā josta” mājaslapā www.zalajosta.lv izveidotajā
konkursa datu bāzē. Tālāko konkursa dalībnieku sasniegumus noteiks viņu mērķtiecība un komandas darbs Latvijas atbrīvošanā no
potenciālā piesārņotāja – izlietotām baterijām un akumulatoriem. Kā pierāda iepriekšējie konkursa norises gadi, bērni labprāt bateriju
vākšanā iesaista radiniekus, apstaigā kaimiņus un vaicā tuvējos uzņēmumos pēc nolietotām baterijām. Šāda mērķtiecīga pieeja
nodrošina, ka iedzīvotāji vairs neizmet izlietotās baterijas kopā ar sadzīves atkritumiem, tā vietā nodod tās pārstrādei, palielinot vietējo
bērnu izredzes tikt pie balvām.
“Zaļā josta” izlietoto bateriju vākšanas konkursu rīko ciešā sadarbībā ar AS “BAO” – līderi izlietoto bateriju apsaimniekošanā Latvijā.
Tādējādi ikviens konkursa dalībnieks var būt drošs, ka viņa savāktās baterijas pēc konkursa noslēguma nonāks pārstrādes rūpnīcā,
tiks izkausētas un pārstrādātas jaunās vērtīgās izejvielās. Motivāciju vākt baterijas vairo organizatora sarūpētās naudas balvas – 400,
300 un 200 eiro vērtībā, kā arī neskaitāmās pārsteiguma balvas no konkursa draugiem un atbalstītājiem.
„Zaļā josta” rīkotais izlietoto bateriju vākšanas konkurss ieguvis tradicionālu vērtību Latvijas izglītības iestāžu vidū un 2014./2015.
mācību gadā tas norisinās jau devīto reizi. Pagājušā mācību gadā izlietoto bateriju vākšanai pieteicās 241 izglītības iestāde, savācot
un pārstrādei nogādājot nepilnas 24 tonnas izlietotu bateriju. Kopumā “Zaļā josta” ar bērnu un jauniešu starpniecību sekmējusi vairāk
nekā 88 tonnu izlietotu bateriju pārstrādi, pasargājot vidi no svina, kadmija un citu smago metālu radīta piesārņojuma un tā bīstamajām
sekām.
Plašāka informācija par konkursu:
Žanna Klaucāne, “Zaļā josta” pārstāve, tālr. 67808321, mob. tālr.: 27042534, e-pasts konkurss@zalajosta.lv, www.zalajosta.lv
Pieteikšanās - http://www.zalajosta.lv/lv/bateriju-vaksanas-konkurss-0

Materiāli par drošību internetā
Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs piedāvā skolotājiem dažādus jaunus materiālus par drošību internetā:
Stundu plāni dažādām klašu grupām: www.drossinternets.lv/page/306

Uzdevumi sākumskolai un tests zināšanu pārbaudei pamatskolēniem: www.drossinternets.lv/page/346
20 multiplikācijas filmiņas „Aitu dzīve” pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem (slovāku valodā ar subtitriem latviešu valodā
www.drossinternets.lv/page/340
macies.drossinternets.lv vietne ir papildināta ar video par Sextingu, kam pievienoti arī materiāli darbam mācību stundā (jautājumi
diskusijai, uzdevumi, padomi, patiesi stāsti).
Video vecākiem (izmantošanai vecāku sapulcēs) par bērnu fotogrāfiju ievietošanu internetā:
www.youtube.com/watch?v=x87VHKQGA4Y
Jautājumu vai priekšlikumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz info@drossinternets.lv zvanot 67281312.
Maija Katkovska
"Net-Safe Latvia" Drošāka interneta centra vadītāja

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:

