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Ziņa. Viedoklis
Gada nogalē VISC sarūpē pārsteigumu Strazdes bērnu nama bērniem

Apzinot bērnu un jauniešu vajadzības, Valsts izglītības satura centra (VISC) speciālisti 19.decembrī viesojās Strazdes bērnu namā,
Kāķīšos, Talsu novadā.

VISC darbinieki pēc savas iniciatīvas un saviem spēkiem sarūpējuši pārsteigumu kādam nejauši izvēlētam bērnu namam. Tā ir arī
jauka un sirsnīga iestādes ikgadēja tradīcija - gada nogalē pirms pašiem Ziemassvētkiem sveikt, tikties klātienē, sniegt kādu
priekšnesumu un aicināt bērnus rotaļās.
Strazdes bērnu namā dzīvo aptuveni 25 bērni un jaunieši vecumā no 3 līdz 20 gadiem. Viņiem ir atšķirīgi raksturi, katram savas
vajadzības un savs stāsts, taču viņiem šobrīd ir kopējas mājas un vienota vēlme pēc savas ģimenes.
Šogad Strazdes bērnu nama iemītniekiem bija vairākas nepieciešamas lietas, kuras, piesaistot atbalstītājus, VISC izdevās sarūpēt.
Iestādes darbinieki bērnu nama bērniem dāvāja mūzikas centru, Ziemassvētku pasaku grāmatu ar dziesmu CD izlasi, kā arī rotaļlietas,
spēles un grāmatas.
VISC saka lielu paldies „Latvijas aptieka” par iesaistīšanos un uzdāvināto ledusskapi medikamentu glabāšanai, „Samsung Electronics
Baltics” – par diviem planšetdatoriem, „Egmont Latvija” – par grāmatām, „Oriflame Latvija” – par kosmētiku un aksesuāriem, „Fazer
Latvija” un „Skrīveru saldumi” – par konfektēm, „Rīgas Piensaimnieks” – par sieriņiem „Kārums” un jogurtiem, „Liepkalni” – par
cepumiem un piparkūkām, „Brain-Games” – par galda spēlēm, Ekobebe.lv – par mūzikas diskiem.
Paldies arī portālam skolas.lv par atbalstu pasākuma organizēšanā!
Foto galeriju skatīt šeit

Pasākums
Aicina uz izstādes „Trejdeviņas saules lec” atklāšanu
Valsts izglītības satura centrs aicina uz Latvijas interešu izglītības vizuālās un
vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņu izstādes „Trejdeviņas saules lec”
atklāšanu.
Izstādi atklās 2015.gada 9.janvārī plkst. 14:30 koka ēku renovācijas centrā „Koka
Rīga”, Krāsotāju ielā 12.
Izstāde veltīta Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē, un tajā
apskatāmi vairāk nekā 200 darbi, kuros autori atklāj savu redzējumu, priekšstatus,
sajūtas un fantāzijas par kādu no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm.
Dalībnieki tika aicināti pētīt Saules zīmi, simbolu, jēdzienu ES dalībvalstu tautu etnogrāfijā, folklorā un kultūrā - mākslā, literatūrā,
arhitektūrā, iegūtās atziņas realizējot vizuālās mākslas darbos.
Konkursa dalībnieki ir interešu izglītības pulciņu audzēkņi vecumā no 1. līdz 12.klasei. Konkursa 1.kārta tika organizēta Latvijas
izglītības iestādēs, 2.kārta – novados: Alūksnē, Dobelē, Rēzeknē, Siguldā, Talsos un Rīgā, kur piedalījās vairāk nekā 1200 dalībnieku.
Veiksmīgākie darbi tika izvirzīti konkursa 3.kārtai un noslēguma izstādei Rīgā.
2014.gada vasarā 29 konkursa darbi bija apskatāmi arī izstādē Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā telpās, Briselē,
bet decembrī – Latvijas vēstniecībā Nīderlandes Karalistē.
Savukārt Rīgā izstāde koka ēku renovācijas centrā būs apskatāma līdz 2015.gada 30.janvārim.

Darbam noderīgi. Pieredze
Metodiskais materiāls "Labās prakses piemēri darbā ar interaktīvo tāfeli lasītprasmes
veicināšanai"
Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Lielvārdes pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāju Santu Mežvēveri ir
izstrādājis metodisko materiālu 4.-6.klasei "Labās prakses piemēri darbā ar interaktīvo tāfeli lasītprasmes veicināšanai".
Darba lapas paredzētas izmantošanai latviešu valodas un literatūras stundās, lai dažādotu pedagoga mācību metodes un paņēmienus.
Interaktīvajās darba lapās iekļauti daudzveidīgi uzdevumi, kas skolēnus rosina domāt, diskutēt un analizēt literāros darbus. Darba
lapas veidotas ActivInspire programmā. Izmantojot informācijas tehnoloģijas, skolēniem ir vieglāk vizualizēt daiļdarbu. Šajā
metodiskajā līdzeklī iekļauti arī video un audio materiāli – literāro darbu fragmenti. Piedāvātos uzdevumus var izmantot daiļdarba
apguves laikā vai pēc tā izlasīšanas. Darba lapās iekļauti testa jautājumi, ar kuru palīdzību skolotājs var noskaidrot, kā skolēni izpratuši

tekstu. Testu var veikt, izmantojot balsošanas ierīces vai mutiski atbildot uz jautājumiem.
Lai sniegtu skolotājiem metodisko atbalstu, lapas piezīmēs ir izveidoti Ieteikumi, kā veiksmīgāk strādāt ar darba lapām. VISC cer, ka
metodiskā materiāla autores radošās idejas noderēs pedagogu veidotajās literatūras stundās.
Materiāla publikācijas vieta šeit

VISC aktualitātes
Mācību priekšmetu MA vadītāju semināri
Atklātā 11.mājturības un tehnoloģiju olimpiāde (koka un metāla tehnoloģijas)
Seminārs interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem
Literatūras eksāmena 12.klasei 1.uzdevuma tēmas 2014./2015.m.g.
Valsts pārbaudes darbu programmas 2014./2015. m.g.
Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki 3. un 6.klasei
Diagnosticējošā darba matemātikā programma un norise
Diagnosticējošā darba dabaszinātnēs programma un norise

Sadarbības partneru aktualitātes
Samsung skola nākotnei aicina pieteikties
Vēl līdz 9.janvārim plkst. 22:00 skolām ir iespēja pieteikties radošām un aizraujošām mācībām "Samsung skola nākotnei Skolotājs 3.0”.
No februāra līdz maijam skolu komandas apgūs gan pārmaiņu vadību, gan līdera prasmes, iemācīsies, kā mācībās un sava darba
organizēšanā pielietot tehnoloģijas un trenēs prezentācijas prasmes.
Pieteikuma anketas meklējiet www.skolanakotnei.lv
Ieva Lasmane
projektu vadītāja
Tālr.: 29159322

Aicina skolēnus pieteikties radošo darbu konkursam „Kā nano izmainīs mūsu dzīvi?”
Starptautiskās zinātniskās konferences “EuroNanoForum 2015” ietvaros, sadarbībā ar Latvijas

Universitāti (LU), Rīgas

Tehnisko universitāti (RTU) un LU Cietvielu fizikas institūtu (LU CFI), tiek rīkots Latvijas vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu
radošo darbu konkurss.
Konkurss mērķis ir rosināt skolēnos interesi par nanomateriāliem un nanotehnoloģijām. Konkursa mērķauditorija ir jebkurš vispārējās
izglītības iestādes 10.-12. klases skolēns. Konkursā var piedalīties vai nu ar eseju vai zinātniski pētniecisko darbu par tēmu “Kā nano
izmainīs mūsu dzīvi?” Konkursam iesniegto rakstu darbu apjoms nedrīkst pārsniegt 7000 vārdus.
Esejas vai zinātniski pētnieciskie darbi ir jāsniedz konkursa komisijai līdz 2015. gada 1. aprīlim. Darbi iesūtāmi: gita.silina@lu.lv.
Labāko darbu autoriem būs ekskluzīva iespēja apmeklēt modernākās pētnieciskās laboratorijas, 8. maijā piedalīties
NanoResearchSlam festivālā, kā arī 12. jūnijā – “EuroNanoForum 2015” izstādē “FutureFlash!”, Rīgā, viesnīcas Radisson Blu Hotel
Latvija Konferenču un Pasākumu centrā.
“EuroNanoForum 2015” mērķis ir palīdzēt stiprināt Eiropas konkurētspēju un atbalstīt ražošanas nozaru atjaunošanu. ENF ir pasaules
nanotehnoloģiju kopienu domnīca, kurā tiek apspriesti jaunākie pētījumu rezultāti un sniegts redzējums nanotehnoloģiju ietekmē
globālajā tirgū.
“EuroNanoForum 2015” notiks 2015. gada 10.-12. jūnijā Rīgā, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros. Vairāk

informācijas: www.euronanoforum2015.eu.
Papildus informācija:
Gita Siliņa
Tālr.: 26414140
e-pasts: gita.silina@lu.lv
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