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Ziņas. Jaunumi
Apbalvoti starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieki

5.oktobrī Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, Valsts izglītības satura centra vadītājs
Guntars Catlaks svinīgā ceremonijā Melngalvju namā apbalvoja starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekus.
“Skolēnu iegūtie apbalvojumi ir lielisks sasniegums, kas parāda, ka mums ir gudri un ar asu prātu apveltīti jaunieši, kuru konkurētspēju
novērtē arī pasaulē. Nešaubīgi varu teikt, ka Latvijas nākotne ir drošās rokās,” savā uzrunā klātesošajiem atzīmēja Valsts prezidents
Raimonds Vējonis.
Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, uzrunājot pasākuma dalībniekus, pateicās skolēniem par aizrautību, zinātkāri un
mērķtiecību, skolotājiem, vecākiem un atbalstītājiem – par atbalstu jauniešiem lielu mērķu izvirzīšanā un milzīgo darbu, kas ieguldīts,
lai skolēni starptautiskajās sacensībās gūtu sekmes. “Talants ir nozīmīgs izcilu rezultātu sasniegšanā, tomēr vēl svarīgāks ir
neatlaidīgs ikdienas darbs, nepadošanās, saskaroties ar grūtībām, un prasme mācīties no kļūdām. Lai Latvija kļūtu par patiesi
ilgtspējīgu valsti, mums vajag vēl vairāk mērķtiecīgu un neatlaidīgu jauniešu visās zinātņu jomās visā Latvijā,” uzsvēra ministre.
Atzinīgi jauniešu dalību olimpiādēs uzslavēja arī Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks: „Olimpiādes ir tradīcija, kas
pie mums atnākusi no senās Grieķijas, mūsdienās šī tradīcija ir mainījusies atbilstoši 21.gadsimtam kā sacensības intelektuālajā jomā.
Šie jaunieši ir redzamākā Latvijas izglītības daļa, aiz kuras stāv daudzi cilvēki, kas piedalījušies viņu panākumos.”
Šovasar 25 Latvijas skolēni piedalījās septiņās starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs: fizikā, ķīmijā, bioloģijā, informātikā,
matemātikā, ģeogrāfijā un filozofijā. Mūsu skolēni uzrādīja izcilus rezultātus, atvedot mājās divas zelta, trīs sudraba, vienpadsmit
bronzas medaļas un trīs atzinības rakstus.
Zelta medaļas ieguva – informātikā Aleksejs Zajakins, Rīgas 89.vidusskolas absolvents un ģeogrāfijā Miķelis Dāvids Rikveilis Madonas
Valsts ģimnāzijas absolvents.
Olimpiādes norisinājās Indijā, Azerbaidžānā, Dānijā, Kazahstānā, Taizemē, Krievijā un Igaunijā. Skolēnu dalību starptautiskajās
mācību priekšmetu olimpiādēs finansē no valsts budžeta līdzekļiem un piesaistītā sponsoru finansējuma.

Turpmāk svešvalodas eksāmenu varēs aizstāt ar starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījumu
29.septembrī valdība apstiprināja jaunos Ministru kabineta (MK) noteikumus, kas paredz jau no 2015./2016. mācību gada svešvalodas
centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu.
Viens no obligātajiem valsts pārbaudījumiem 12.klases skolēniem ir centralizētais eksāmens svešvalodā. Noteikumi nosaka, ka
skolēniem, kuri ir nokārtojuši starptautiskas institūcijas pārbaudījumu, papildus nebūs jākārto vēl viens svešvalodas eksāmens. Taču
skolēni pēc brīvas izvēles varēs kārtot arī abus - Valsts izglītības satura centra un starptautiskās testēšanas institūcijas svešvalodas
eksāmenu.
Atsevišķu starptautisko testēšanas institūciju dokumentā par iegūto vērtējumu pārbaudījumā ir norādīts derīguma termiņš, un tam ir
jābūt derīgam paredzētā centralizētā svešvalodas eksāmena norises dienā. Par vēlmi eksāmenu aizstāt ar starptautiskas institūcijas
pārbaudījumu jāraksta iesniegums skolas vadībai ne vēlāk kā mēnesi pirms tā svešvalodas eksāmena norises.
MK noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas
institūcijas pārbaudījumu svešvalodā nosaka tās deviņas starptautiskās institūcijas un to pārbaudījumus, ar kuriem varēs aizstāt
svešvalodas eksāmenu.
Ja centralizēto eksāmenu svešvalodā aizstāj ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu, atestāta par vispārējo vidējo izglītību sekmju
izrakstā tiks veikts ieraksts, norādot starptautiskās institūcijas izsniegtā dokumenta numuru un mācību priekšmeta, kurā aizstāj
centralizēto eksāmenu, nosaukumu.
Aizvien pieaug to jauniešu skaits, kuri līdz šim izrādījuši interesi kārtot starptautiski atzītos svešvalodas pārbaudījumus, kuros iegūtos
vērtējumus var izmantot kā atlases kritēriju, turpinot savas izglītības gaitas ārvalstīs. Iespēja eksāmenu aizstāt ar starptautiskas
testēšanas institūcijas pārbaudījumu pastāv vairākās Eiropas valstīs, tostarp Igaunijā un Lietuvā.
Valsts centralizētie svešvalodas eksāmeni 2015./2016. mācību gadā notiks martā.
http://m.likumi.lv/doc.php?id=276818&version_date=01.10.2015

VISC aktualitātes
Elektronikas novirziena pulciņu atbalsta konkurss 2015

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde pedagoģijā"
Semināri ekonomikā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu autoriem un vadītājiem

* E-izdevumos aktīvās hipersaites ir aktuālas to publicēšanas brīdī, vecākos izdevumos tās var būt neaktīvas un nepieslēgties tobrīd publicētajai
informācijai.

Sadarbības partneru aktualitātes
Mācību līdzekļu izvēle ir pedagoga profesionāla atbildība
Izglītības un zinātnes ministrija atgādina, ka konkrētu mācību līdzekļu izmantošana mācību stundā ir katra pedagoga profesionāla
izvēle un atbildība, savukārt ikviena skola ir patstāvīga izglītības programmu izstrādē un īstenošanā. Ņemot vērā šo Izglītības likumā
noteikto autonomiju, pedagogiem ir dota brīvība un pienākums pašiem atbildēt par savu darbu, izraudzītajām mācību metodēm,
materiāliem un rezultātiem, strādāt radoši un atbildīgi.
“Ir pagājis tas laiks, kad visā valstī bija viena mācību grāmata, kurā katrs vārds bija cenzūras pārbaudīts un neskaitāmās institūcijās
saskaņots. Ir labi, ka šis laiks ir pagātnē. Skolas uzdevums mūsdienīgā izglītības sistēmā demokrātiskā valstī ir ne tikai iemācīt noteiktu
faktu daudzumu, bet jo īpaši veicināt spriestspēju, spēju argumentēt, nevis atreferēt iekaltas “pareizās” frāzes. Šāda pieeja
neapšaubāmi prasa lielāku pedagoga atbildību un profesionalitāti. Izraugoties mācību materiālus, skolotāja uzdevums ir izvērtēt, kādā
kontekstā, kāda vecuma skolēniem un, galvenais, ar kādu mērķi konkrētais materiāls tiek lietots. Mācību procesā izmantoto materiālu
atbilstības vērtēšana nav atraujama no konteksta,” uzskata izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.
Valsts Izglītības satura centrs (VISC) izvērtē un apstiprina tikai izdevēju iesniegto mācību grāmatu un tām pielīdzināmu izdevumu
atbilstību izglītības standartam un mācību priekšmeta standartam, kā arī publisko apstiprinātās mācību literatūras sarakstu. Centra
iekšējie noteikumi paredz izvērtēt mācību literatūru ētikas un morāles aspektā (pozitīvs mācību un audzināšanas emocionālais fons,
ētiski spriedumi, ētiska un tikumiska rīcība, sociālā atbildība), kā arī tiesiskajā aspektā (cilvēktiesības, t.sk., bērna tiesības, rasu,
reliģiju, tautību un dzimumu līdztiesības pamatprincipi). Tiek izvērtēts, vai teksti, uzdevumi un ilustrācijas palīdz veidot izpratni par
cilvēktiesībām, personas tiesībām un brīvībām, rosina izteikt savu viedokli, pieredzi, diskutēt, vai ir ievēroti vienlīdzīgo iespēju principi
brīvi no stereotipiem un diskriminācijas.
Mācību stundās lietotajiem mācību materiāliem ir jāatbilst valsts izglītības standartiem un īstenotajai izglītības programmai. Mācību
materiāli un mācību līdzekļi nav jāsaskaņo ne ar Izglītības un zinātnes ministriju, ne kādu citu institūciju. “Konkrēta mācību līdzekļa
izmantošana stundā ir katra pedagoga profesionāla izvēle un atbildība. Pedagogs mācību procesā var izmantot arī izdevumus, kas nav
iekļauti Valsts Izglītības satura centra (VISC) apstiprinātajā mācību literatūras sarakstā. Šādā gadījumā atbildību par citu izdevumu
izmantošanu mācību procesā uzņemas skola, izvērtējot to ietekmi uz skolēnu personības veidošanos un attīstību un iekļaujot tos
skolas mācību procesā izmantojamās literatūras sarakstā,” skaidro VISC vadītājs Guntars Catlaks.
“Likumā skolotājiem ir dots uzticības kredīts. Piešķirtā autonomija nozīmē aicinājumu skolotājiem vienlaikus būt radošiem un apzināties
savu atbildību par bērniem un jauniešiem sniegto zinību atbilstību mūsu valsts pamatprincipiem. Atgriešanās pie katra mācību līdzekļa
kontroles būtu šī uzticības kredīta atņemšana un neuzticības izteikšana ikviena skolotāja atbildības sajūtai,” uzsver Izglītības kvalitātes
valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča.

Ilze Salna, Izglītības un zinātnes ministrija,
ministres komunikācijas konsultante,
ilze.salna@izm.gov.lv , 67047960

Latvijas reģionos viesosies roboti Zipijs un Lenijs un Datorikas vēstnese Linda Rutule
Nākamnedēļ no 12. līdz 15.oktobrim Accenture Latvija Karjeras nedēļas laikā rīkos atraktīvu pēcpusdienu Ventspils, Liepājas,
Rēzeknes un Daugavpils skolēniem. Uz pasākumu “Piedzīvojums Datorikas pasaulē” aicinās roboti Lenijs un Zipijs, kā arī Datorikas
vēstnese Linda Rutule. Šogad Karjeras nedēļas vadmotīvs ir “Atver profesijas durvis!”, galveno uzmanību veltot nākotnes profesijas
iepazīšanai radošā un atraktīvā veidā, tāpēc abi draudzīgie roboti kopā ar Lindu iepazīstinās skolēnus ar labi pelnošo un aizraujošo
profesiju – programmētājs.
12.oktobrī pasākums notiks plkst.12:00 Ventspils 4.vidusskolā. Uz pasākumu aicināts ikviens interesents, taču savus spēkus un
zināšanas Datorikā rādīs astoņas Ventspils skolu komandas – skolēni no Ventspils 2.pamatskolas, Ventspils Centra sākumskolas,
Ventspils 3.vidusskolas un Ventspils 4.vidusskolas.

Zināšanas IT var kļūt par Latvijas reģionu izaugsmes pamatu – ar šādu drosmīgu apgalvojumu Latvijas perspektīvākās pašvaldības
aicina savus jauniešus interesēties un apgūt IT pamatus savā pašvaldībā. Digitālo prasmju pilnveides pilotprojektā, kas ticis radīts ar
Accenture Latvija atbalstu, no šī gada 1.septembra 157 Latvijas skolās 1., 4. un 7. klašu skolēni apgūst Datoriku.
„Latvijai kā mazai valstij uz Informācijas tehnoloģiju zināšanām ir jāskatās kā uz iespēju risināt gan jauniešu bezdarba, gan reģionu
pašvaldību problēmas ar jaunu cilvēku aizbraukšanu labāka darba meklējumos. Lai nebūtu jāieved kvalificēts darbaspēks no citām
valstīm, Latvijas uzņēmumiem ir aktīvi jāiesaistās jauno speciālistu izglītošanā. Attīstoties tehnoloģijām un palielinoties tendencei
digitalizēt dažādus procesus gan valsts, gan privātajā sektorā, arvien pieaug kvalificētu IT speciālistu pieprasījums darba tirgū. Jau
pašlaik ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā novērojams labu speciālistu trūkums šajā nozarē. Paredzot nozares straujo attīstību tuvāko
gadu laikā, Accenture Latvija jau ilgāku laiku iesaistās nākamo darbinieku sagatavošanā valstiskā līmenī. Visā Latvijā jau 2 gadus
veiksmīgi darbojas mūsu programmēšanas fakultatīvās apmācības projekts Start(IT), un esam lepni, ka varam atbalstīt arī Datorikas
pilotprojektu, kas ir loģisks turpinājums Start(IT), un kļūs par pamatu izglītības sistēmas modernizācijai un pārorientācijai uz pieprasītu
speciālistu sagatavošanu,” stāsta Accenture Latvija vadītājs Maksims Jegorovs.
Par uzņēmumu "Accenture Latvija"
Accenture ir starptautisks vadības konsultāciju, tehnoloģisko pakalpojumu un ārpakalpojumu uzņēmums, kas apkalpo savus klientus
120 pasaules valstīs. Accenture Latvija dibināts 2002. gadā. Šobrīd Accenture Latvija ir lielākais IT uzņēmums Latvijā pēc darbinieku
skaita, nodrošinot darbavietas vairāk nekā 700 IT speciālistiem.
Papildu informācija:
Liene Jurkāne
Accenture Latvija komunikācijas konsultante
liene.jurkane@hauska.com
Tālr. 26453661

“Zaļā josta” aicina izglītības iestādes iesaistīties Vislatvijas nolietoto elektroiekārtu vākšanas
kampaņā
Attīstot gadu gaitā izkopto vides izglītības un otrreizējo izejvielu vākšanas tradīciju Latvijas izglītības iestādēs, “Zaļā josta” arī šajā
mācību gadā izsludina Nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu vākšanas konkursu – “Tīrai Latvijai!”. Konkursa ietvaros ar izglītības
iestāžu audzēkņu starpniecību otrreizējai pārstrādei tiks vāktas nokalpojušas vai nederīgas elektriskās un elektroniskās
mājsaimniecības iekārtas.
Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par elektroiekārtu atkritumu kaitīgo ietekmi uz vidi un parādīt, kā ar vienkāršu praktisku
ikdienas darbību – pareizu vairs nevajadzīgo elektroierīču nodošanu pārstrādei var mazinātu vides piesārņojumu ar bīstamiem
atkritumiem. Lai šo mērķi sasniegtu, “Zaļā josta” konkursu rīko ciešā sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru, veicinot
iespējami plašākas sabiedrības daļas iesaisti elektroiekārtu vākšanā.
Konkursā aicinātas iesaistīties Latvijas pirmsskolas, vispārējās, profesionālās, interešu un augstākās izglītības iestādes. Lai pieteiktos
dalībai konkursā, izglītības iestādei jāreģistrējas “Zaļā josta” mājaslapā www.zalajosta.lv izveidotajā konkursa elektroniskajā pieteikuma
formā.
Pagājušajā mācību gadā nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu vākšanas konkursā – “Tīrai Latvijai!” piedalījās 126 izglītības
iestādes no visas Latvijas un savāktas 154 tonnas 436kg elektronikas.
Konkurss ir ieguvis lielu atbalstītāju loku, kas dod iespēju visām izglītības iestādēm, kas piedalīsies kampaņā krāt punktus un apmainīt
tos pret vērtīgām dāvanām – dāvanu kartēm, zinātnes centru apmeklējumiem, aizraujošām ekskursijām un vides darbnīcām, kā arī
sacensties par īpašu pārsteiguma balvu galvenajiem konkursa uzvarētājiem.
Visas konkursa laikā savāktās nolietotās elektroiekārtas tiks nogādātas AS “BAO” elektroiekārtu pārstrādes cehā, atdalot pārstrādei
piemērotās komponentes un droši utilizējot videi kaitīgās vielas. Tālāk visas pārstrādei piemērotās elektroiekārtu daļas nonāks
attiecīgajās pārstrādes rūpnīcās, kur no tām tiks iegūtas vērtīgas otrreizējās izejvielas – metāli, plastmasa, gumija, stikls u.c.
Šajā mācību gadā kampaņas “Tīrai Latvijai!” ietvaros “Zaļā josta” kopumā izsludina trīs konkursus, kuros izglītības iestāžu audzēkņi
varēs vākt makulatūru, izlietotās baterijas un nolietoto elektrotehniku. Tā kā daudzviet Latvijā, it īpaši lauku reģionos, iedzīvotājiem vēl
nav ērti pieejama iespēja nodot otrreizējai pārstrādei makulatūru, baterijas un elektrotehniku, šie izglītības iestāžu konkursi kalpo arī kā
instruments, lai samazinātu nešķiroto atkritumu apjomu un iesaistītu vietējos iedzīvotājus atkritumu šķirošanā.
Uzziņai
Elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas ir beigušas savu darbību, salūzušas vai vairs netiek lietotas, kļūst par bīstamiem atkritumiem
tajās esošo kaitīgo vielu un ķīmisko savienojumu dēļ. Nonākot apkārtējās vides ietekmē, elektroiekārtu korpuss sāk rūsēt un mitrums
nokļūst iekārtu iekšpusē, veicinot tā koroziju, sastāvā esošo ķīmisko elementu oksidēšanos, bīstamu vielu nokļūšanu gaisā un augsnē.
Īpaši videi bīstama ir saldēšanas iekārtās esošā freona izplūšana atmosfērā, kas veicina ozona slāņa noārdīšanos. Nepareizi
apsaimniekotu nolietoto elektroiekārtu sastāvā esošās bīstamās vielas var izraisīt nopietnu kaitējumu cilvēka un dzīvnieku veselībai.

Tādēļ ir svarīgi rūpēties, lai elektroiekārtas pēc darbības beigām tiktu savāktas un neizjauktā veidā nogādātas otrreizējai pārstrādei.
Konkursu atbalsta
Rīgas Zooloģiskais dārzs, Rīgas Zoodārza filiāle “Cīruļi”, Latvijas Dabas muzejs, AS “Latvijas valsts meži” un Mammadaba, SIA
“Skrīveru Saldumi”, SIA “Pūres “Šokolādes muzejs”” SIA “Zvaigzne ABC”, Spēle “Domātājs”, “Muzle.LV”, Zinātkāres centrs “Zili
brīnumi”, Bērnu Zinātnes centrs "Z(in)oo”; Izziņas ANO eksperimentu centrs “Lielvārdi”, Valguma pasaule un “Baskāju takas, Laumu
dabas atpūtas parks, Āra dzīves apmācību centrs “Pelēkais Vilks” u.c.
“Zaļā josta” aicina izglītības iestādes iesaistīties kampaņā “Tīrai Latvijai!” un kopīgiem spēkiem veidot Latvijas vidi tīrāku, labāku un
skaistāku.

Papildu informācija:
Ilze Liepa-Balode, “Zaļā josta” projektu direktore
Tālr. 67808112, e-pasts konkurss@zalajosta.lv, www.zalajosta.lv

Prezidentūras tests skolēniem
Pirms diviem mēnešiem noslēdzās Latvijas pirmā prezidentūra Eiropas Savienības Padomē. Tās laikā ikvienam bija iespēja apgūt ko
jaunu par Eiropas Savienību, tās institūcijām, kā arī Latviju kā ES Padomē prezidējošo valsti. Lai pārbaudītu savas zināšanas par
Latvijas prezidentūru un Eiropas Savienību, aicinām ikvienu piektdien, 9.oktobrī, piedalīties Prezidentūras testā! Tas būs izpildāms
tiešsaistē no plkst. 8:00 līdz 24:00 www.es2015.lv.
Papildu informācija http://www.es2015.lv/lv/sakums/511-prezidenturas-tests
(1 Image attached)
Video-Prezidentūras tests

Konkurss skolēniem FLEX 2016-2017 Latvija
Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Latvijā un „American Councils for International Education” ir priecīgi aicināt skolēnus piedalīties
FLEX apmaiņas programmā. Šo apmaiņas programmu sponsorē ASV Valsts departaments, un tās mērķis ir dot iespēju talantīgiem un
zinātkāriem Latvijas skolēniem 2016–17 mācību gadu dzīvot Amerikas viesģimenē un mācīties Amerikas vidusskolā. FLEX
programma, kas pastāv jau 24 gadus, ir priecīgi iekļaut arī Latviju šajā programmā. Dalība programmā ir bezmaskas.
Prasības dalībniekiem:
Konkursam var pieteikties skolēni, kuri atbilst sekojošiem kritērijiem:
• ir Latvijas valsts pilsonība;
• dzimuši laika posmā no 1999. gada 15. jūlija līdz 2001. gada 15. jūlijam;
• šobrīd mācās 9. vai 10. klasē;
• apgūst angļu valodu skolā;
• atbilst prasībām ASV vīzas saņemšanai un, nav pavadījuši Amerikā ilgāk par 3 mēnešiem pēdējo piecu gadu laikā.
Piesakies internetā līdz 16. oktobrim. https://ais.americancouncils.org/flex

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:

