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Ziņas. Jaunumi
Gada nogalē VISC aicina pievērst uzmanību bērnu drošībai ziemā
Tuvojoties Ziemassvētkiem un skolēnu ziemas brīvlaikam, Valsts izglītības satura
centrs (VISC) aicina pastiprināti pievērst uzmanību skolēnu drošībai, aicinot gan
pedagogus, gan vecākus pārrunāt drošības jautājumus ar bērniem un konsekventi
tos ievērot.
Organizējot pasākumus skolā, VISC aicina iestādes personālam pievērst uzmanību
elektrodrošībai, pārliecināties vai elektriskie rotājumi/virtenes nav bojātas, kur un kā
tās izvietotas. Stingri ievērot visus ugunsdrošības noteikumus masu pasākumu
rīkošanā, ievērot maksimālo dalībnieku skaitu pasākumā, nerīkot pasākumu vietās,
kur traucēta evakuācijas iespēja. Tāpat skolotāji aicināti atgādināt, ka pirotehnikas
izstrādājumus iegādāties, glabāt un izmantot drīkst personas, kas sasniegušas 18
gadu vecumu. Lai svētki paietu droši, VISC aicina izglītības iestāžu vadītājus un
skolotājus aktualizēt Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumus Nr.1338
"Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos".
VISC atgādina, ka diennakts tumšajā laikā gājējiem (bērniem un pieaugušajiem),
kuri pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā
ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.
VISC vērš uzmanību, ka visbiežāk ziemas āra aktivitātēs tiek gūtas tādas traumas
kā mežģījumi, audu plīsumi un kaulu lūzumi, savukārt izplatītākie traumu gūšanas
iemesli ir kritiens no slēpēm vai sniega dēļa, paslīdot un krītot uz apledojušām
kāpnēm vai slidenas ietves. VISC aicina skolotājus, pirms skolēni dodas ziemas
brīvdienās, pārrunāt drošības jautājumus par brīvā laika pavadīšanu, drošību uz
ledus un kalniem, piemērotu apģērbu, palīdzības izsaukšanu, situācijas novērtēšanu un risku analīzi.
Minētie drošības aspekti ietverti VISC izdotajā metodiskajā materiālā “Īsi stāsti drošai dienai”:
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/isi_stasti_dr_dienai/met_mat_skolotajiem.pdf
Aicinām pārrunāt jautājumus par drošību dzelzceļa tuvumā un braucot ar vilcienu. Ikdienā ne katrs bērns brauc ar vilcienu, tālab ne visi
zina, kādi noteikumi jāievēro, izmantojot šo transporta līdzekli. Jāatceras, ka dzelzceļš ir paaugstinātas bīstamības zona. Drošības
principi jāievēro, pat gaidot vilcienu. Jāstāv atstatu no perona malas, jo, vilcienam pārvietojoties, tā izraisītā vēja plūsma ir spēcīga, un
pārāk tuvu stāvošus cilvēkus var paraut zem vilciena. Dzelzceļu šķērsot drīkst tikai tam paredzētajā vietā, rūpīgi pārliecinoties par savu
drošību.
2015/2016.mācību gada laikā no 2015.gada 27.novembra līdz 2016.gada 17.jūnijam skolotāji un skolēni aicināti piedalīties projektā “Ar
vilcienu uz Enerģētikas muzeju Ķegumā!”. Projekta ietvaros skolu audzēkņi varēs iepazīties ar Latvijas elektroenerģētikas vēstures
liecībām – industriālo un dokumentāro mantojumu, gan atkārtot un iegūt jaunas zināšanas elektrodrošības jautājumos (vairāk par
projektu lasīt šeit - http://www.latvenergo.lv/lat/Jaunumi/preses_relizes/8605-uz-latvenergo-koncerna-energetikas-muzeju-keguma-arvilcienu).
VISC mācību satura apguvē iesaka izmantot arī tādu mācību organizācijas formu, kā mācību ekskursija, kur mācību uzdevuma
veikšanai tiek mainīta ierastā vide, un skolēni veic uzdevumus ekskursijas laikā. Mācību procesā izmantojams metodiskais materiāls
“Stunda muzejā” [PDF].
VISC novēl visiem gaišus un drošus Ziemassvētkus un ziemas brīvdienas!

Aicinājums izglītības iestādēm janvārī pieminēt 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienu
2016.gada janvārī atzīmēsim 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres 25.gadadienu. Lai novērtētu iepriekšējo paaudžu veikumu,
padziļinātu zināšanas un izpratni par to, stiprinātu sabiedrības saliedētību un izkoptu bērnos un jauniešos patriotisma jūtas, Valsts
izglītības satura centrs aicina izglītības iestādēs organizēt tematiskus atceres pasākumus: vēstures stundas, tikšanās, diskusijas un
sarīkojumus, kā arī iesaistīties valsts un pašvaldības piedāvātajās aktivitātēs, kas veltītas barikāžu aizstāvju atcerei.
Pateicoties spējai nest un sajust Latviju savā sirdī, iepriekšējām paaudzēm ir izdevies izveidot Latvijas valsti, pēc daudziem gadiem to
atkal atjaunot un nosargāt valstisko neatkarību dažādos vēstures pagriezienos. 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres 25.gadadiena ir
nozīmīgs notikums mūsu valstij un katram tās iedzīvotājam, tāpēc īpaši būtiski to atgādināt, akcentēt un darīt emocionāli saprotamu
jaunajai paaudzei, izzinot vēsturisko mantojumu un sabiedrības saliedētības un nevardarbīgas pretošanās pieredzi un veicinot sociālās

atmiņas saglabāšanu un tālāknodošanu, veidojot izpratni par sabiedriskās līdzdalības nozīmi savas valsts veidošanā un attīstībā.
Informatīvie un izziņas materiāli par 25 gadus senajiem vēsturiskajiem notikumiem atrodami 1991.gada barikāžu muzeja mājas lapā
www.barikades.lv
Par plānoto valsts nozīmes pasākumu programmu iesakām interesēties Kultūras ministrijas mājaslapā: www.km.gov.lv

Izskanējis XIX stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” fināls

5. decembrī Rīgas Latviešu biedrībā pulcējās 97 jaunie stāstnieki no visiem Latvijas novadiem, galvenokārt no bērnu un jauniešu
folkloras kopām, lai XIX stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” finālā dalītos ar saviem stāstiem un līdzdarbotos mutvārdu
stāstīšanas tradīciju atjaunošanā un tālāk attīstīšanā.
Konkursa fināls pulcēja arī kompetentu un prasīgu stāstniecības ekspertu grupu. Šogad finālistus vērtēja: Aldis Pūtelis, Guntis Pakalns,
Inguna Radziņa, Anete Karlsone, Iveta Irbe, Inita Šalkovska, Andrejs Svilāns, Iveta Medene, Vidvuds Medenis, Māra Mellēna un
iepriekšējo gadu Stāstnieku ķēniņi – Dāvis Suharevskis, Imants Spīčs, Līva Kukle, Lede Cinovska.
Stāstnieku konkursa svarīgākā sadaļa ir Stāstnieku ķēniņa titula pretendentu sacīkstes. Tajās var piedalīties tikai tie stāstnieki, kuri 3
reizes konkursa finālā saņēmuši novērtējumu Dižais stāstnieks. Šogad ķēniņu sacīkstēs bija jāstāsta pasaka, gadījums no dzīves un
anekdotes saistībā ar šī gada tēmu “Zirgs un zirgošanās”, kā arī jāsacer pasaka, izmantojot izlozēto priekšmetu. 2015. gada Stāstnieku
ķēniņa titulu izcīnīja 7. klases skolnieks Edvīns Vedze no Liepājas Internātpamatskolas. Ķēniņa cīņām Edvīnu sagatavoja skolotāja
Jana Jagmina.
Daudzi jaunie stāstnieki bija labi sagatavojušies finālam un iepriecināja gan vērtētājus, gan klausītājus, tomēr katrā grupā bija tikai daži,
kuri izcīnīja maksimālo punktu skaitu. Jaunākajā grupā 30 punktu no 30 iespējamajiem izcīnīja 1. klases skolniece Līva Vēkause no
Krotes Kronvalda Ata pamatskolas folkloras kopas „Traistēni”, pedagogs Līga Strēle, un 3. klases skolnieks Silvars Malcenieks no
Valmieras 5. vidusskolas folkloras kopas „Sudmaliņas”, pedagogs Līga Cimdiņa. Vidējā grupā maksimālo iespējamo punktu skaitu
neieguva neviens dalībnieks, bet 38 punktus no 40 iespējamajiem ieguva 4. klases skolnieks Rainers Tomas Urujevs no Līvānu 1.
vidusskolas folkloras kopas „Ceiruleits”, pedagogs Anna Kārkle, un 5. klases skolnieks Maksims Pavlovs no Nirzas pamatskolas
folkloras kopas „Spryguļi”, pedagogs Anita Klovāne. Abi jaunie stāstnieki nākamgad aicināti piedalīties Stāstnieku ķēniņa titula
pretendentu sacīkstēs, jo abi jau 3 gadus pēc kārtas ieguvuši Dižā stāstnieka nosaukumu. Vecākajā grupā maksimālo punktu skaitu
saņēma 8. klases skolniece Liene Skrebinska no Austrumlatvijas Radošo pakalpojuma centra folkloras kopas „Vīteri”, pedagogs Leila
Rasima. Lienei vēl nākamgad jāiegūst Dižās stāstnieces nosaukums, tad arī viņa varēs piedalīties Stāstnieku ķēniņu cīņas, bet
nākamgad no vecākās grupas par Ķēniņa godu būs iespējams sacensties Jānis Zeļģim no Lēdmanes, pedagogs Ilona Ozola.

Konkursu rīkoja Valsts Izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisiju, tradicionālās kultūras biedrību
„Aprika”, folkloras skolotāju novadu koordinatoru padomi un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuvi.
Konkursu atbalstīja un dalībniekiem balvas dāvināja: Valsts Kultūrkapitāla fonds, VZI APP „Nacionālais botāniskais dārzs”, SIA
„A.M.L.”, izstāžu komplekss „Rāmava”, Rīgas Piensaimnieks un grāmatu apgādi „Mansards”, „Jumava” un „Neputns”.
Konkursa kontaktpersona Māra Mellēna, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv.

Piešķir naudas balvas starptautisko mācību olimpiāžu laureātiem un viņu pedagogiem
2015. gada matemātikas, ķīmijas, bioloģijas, fizikas un informātikas starptautisko mācību olimpiāžu uzvarētāji un viņu pedagogi par
gūtajiem sasniegumiem saņems naudas balvas kopumā 26 749 eiro apmērā un Ministru kabineta Diplomus, - to paredz otrdien,
8.decembrī, valdībā apstiprinātais rīkojums "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību
priekšmetu olimpiādēs".
Naudas balvas tiks izmaksātas no 2015. gada Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta līdzekļiem, un tās saņems 12 skolēni un 30
pedagogi.
Latvijas skolēni šajā gadā starptautiskajās mācību olimpiādēs ieguva vienu zelta medaļu, trīs sudraba un deviņas bronzas medaļas, kā
arī saņēma trīs atzinības.
Ar Ministru kabineta Diplomu un attiecīgo naudas balvu starptautisko olimpiāžu uzvarētāji tiek apbalvoti kopš 1997. gada. Laureātus un
viņu pedagogus sveic Ministru kabinetā ministru prezidents un izglītības un zinātnes ministrs.

Jaunieši saņem Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas
Award apbalvojumus

4.decembrī Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas Lielajā zālē notika 9. Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu
pašaudzināšanas programmas Award apbalvošanas pasākums. Bronzas un sudraba Award apbalvojumus kopumā saņēma 56
jaunieši no 12 dažādām Latvijas vietām – Anneniekiem, Bikstiem, Jaunjelgavas, Jelgavas Kandavas, Lielvārdes, Mežiniekiem,
Rēzeknes, Rīgas, Salaspils, Taurupes un Valkas.
Jauniešus, kuri sasnieguši jaunas virsotnes paši savā attīstībā, sveica Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece un Award
nacionālā direktore Agra Bērziņa. Iespēju klātienē godināt jauniešus par viņu sasniegumiem bija radis arī Britu vēstnieces vietnieks
Ričards Koizumi un pilna laika ceļotājs Kārlis Bardelis.
Programmas Award patronese Vaira Vīķe-Freiberga jauniešus apsveica ar video uzrunas palīdzību. Savā runā Vaira Vīķe-Freiberga
sacīja: “No tālienes sūtu savus vismīļākos apsveikumus un laba vēlējumus. Es ļoti lepojos ar jums! Domāju, ka visa Latvija var lepoties
ar šiem jauniešiem, kas ir spējuši saskatīt sevī savas dotības, ir bijuši gatavi pielikt pūles tās izkopt, un šos savus talantus un spējas likt
visas sabiedrības labuma kalpībā, ja tā varētu teikt. Ne jau kalpībā, kā kādā uzspiestā lietā, bet kā izrādot to, ka viņi ir vērtīgi, ka viņi ir
sabiedrības ļoti nozīmīga un neatņemama daļa, un ka viņi caur to savai tautai palīdz vērsties arvien laipnākai, pašai pret sevi un pret
citiem, labākai, veiksmīgākai, ziedošai un plaukstošai.”
Britu vēstnieces vietnieks Ričards Koizumi savā uzrunā atgādināja, ka dalība programmā Award jaunos cilvēkus sagatavo gan
patstāvīgai dzīvei, gan darbam. Viņš norādīja arī uz to, ka tajās 140 valstīs, kur programma Award ir pieejama, darba devēji, izvērtējot
divus ļoti līdzīgus potenciālos darbiniekus, priekšroku dos tam, kurš ir ieguvis kaut vienu programmas Award apbalvojumu.
Pasākuma dalībniekus – Award apbalvojumu ieguvējus, viņu Award vadītājus un atbalstītājus – ar saviem priekšnesumiem iepriecināja
bronzas līmeņa Award apbalvojuma ieguvējs Romāns Deņisovs, BMX flatland triku meistars Dāvis Dudelis, multimākslinieks Kaspars

Blūms – Blūmanis (tautā pazīstams arī kā Kašers) un dziedātājas Liene
Greifāne un Signe Aizupiete.
Turpinot iepriekšējos gados iesākto tradīciju, Starptautiskās programmas
Award zelta biedrības pārstāvji, par īpašu ieguldījumu programmas Award
īstenošanā, godināja Lielvārdes pamatskolas Award vienības vadītāju Ingu
Blumfeldi un Jaunjelgavas Award vienības vadītāju Sandru Rizgu, piešķirot
viņām titulu un apbalvojumu “Award Zelta cilvēks 2015”. Inga Blumfelde
2015.gadā vadīja lielāko Award vienību Latvijā, kļuva par sertificētu un
starptautiski atzītu Award piedzīvojumu ceļojumu uzraugu un novērtētāju, kā
arī ir piedalījās un deva iespēju programmas Award dalībniekiem no Lielvārdes
piedalīties starptautiskā projektā “Quality in Outdoors”. Sandrai Rizgai
2015.gads bija izaicinājumu gads, jo viņa pilnībā pārņēma iepriekš aktīvo
Jaunjelgavas Award vadītāju veiksmīgi uzsākto darbu. 2015.gadā Sandra Rizga kļuva par sertificētu Award piedzīvojumu ceļojumu
uzraugu un novērtētāju, papildu Award vadītājas tiešajiem pienākumiem, ir atbalstījusi Jaunjelgavas Award jauniešu iniciatīvas gan
finansiāli, gan morāli, piemēram, dodot iespēju Jaunjelgavas jaunietēm piedalīties tādos pasākumos kā piedzīvojumu ceļojums ar
laivām pa Gauju, Likteņdārza sakopšanas talka, maratons Rīgā un Palangā.
Pēc oficiālās ceremonijas apbalvotajiem jauniešiem un viņu Award vadītājiem bija iespēja doties ekskursijā pa Ministru kabineta ēku.
The Duke of Edinburgh’s International Award jeb Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award ir
pasaulē vadošā jauniešu pašizaugsmes programma, kas palīdz jaunietim sagatavoties patstāvīgai dzīvei un darbam, un kurā var
iesaistīties ikviens 14 – 24 gadus vecs jaunietis. Ar pieaugušu cilvēku atbalstu katram jaunietim ir jāizstrādā sava individuālā bronzas,
sudraba vai zelta līmeņa Award programma un jāizvirza sev četri mērķi, kas saistīti ar programmas Award jomām – brīvprātīgo darbu,
fizisko sagatavotību, prasmēm un piedzīvojumu ceļojumu. Pēc tam, kad jaunietis, atbilstoši starptautiski pieņemtajiem noteikumiem, ir
izpildījis savu individuālo Award programmu, viņš tiek uzaicināts uz svinīgu apbalvošanas pasākumu, kura laikā saņem iepriekš izvēlētā
līmeņa programmas Award apbalvojumu.

Bērnu nometņu vadītāji apgūst jaunas zināšanas seminārā “Pozitīvas vides un sadarbības
veidošana bērnu nometnēs”
Tradicionāli katru gadu pēc nometņu sezonas beigām Valsts izglītības satura centrs (VISC) kopā pulcina bērnu nometņu vadītājus, lai
piedāvātu papildināt savas zināšanas un prasmes, kā arī lai savstarpēji dalītos pieredzē ar citiem nometņu vadītājiem.
2015.gada 28. un 29.novembrī Rīgas sanatorijas internātpamatskolā, Brīvības gatvē 384, Rīgā, notika seminārs “Pozitīvas vides un
sadarbības veidošana bērnu nometnēs”, kurā piedalījās 67 nometņu vadītāji, organizatori un pedagogi.
Šogad uzsvars likts uz to, kā veiksmīgi sadarboties ar nometņu dalībnieku vecākiem, kā izveidot pozitīvu vidi nometnē, ņemot vērā gan
nometņu dalībnieku vajadzības, drošību, gan savstarpējo saskarsmi un sadarbību.
Lai arī nometne ir īslaicīgs process, kurā bērni atrodas nedēļu vai divas, arī šajā laikā nometnes vadītājs ar labu un vērīgu personāla
komandu var paveikt daudz bērnu personības pilnveidē, viņu spēju un dažādu prasmju attīstīšanā.
Seminārā ar savām zināšanām un pieredzi līgumu sagatavošanā ar nometnes dalībnieku vecākiem dalījās “Mirandas nometnes”
vadītāja Lolita Osipova. Par bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa aktualitātēm un komunikāciju ar bērniem un vecākiem informēja
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore Agita Alksne. Centra “Dardedze”
konsultatīvās daļas vadītāja Laila Balode prezentēja tēmu, kas paliek arvien aktuālāka gan skolās, gan nometnēs - vardarbības riski,
vienaudžu seksuālā vardarbība, pazīmes un iespējamie risinājumi bērnu nometnēs.
Ar savu darba pieredzi nometnēs Amerikas Savienotajās Valstīs dalījās Bērnu un jauniešu aģentūras “Dafne” nometņu vadītāja Gita
Pērkone.
Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties arī ar spēlēm, kuras iespējams nometnes laikā organizēt mežā. Praktiskās nodarbības
“āra trasītē” vadīja Āra dzīves apmācību centra “Pelēkais vilks” nometņu vadītājs Nils Klints, aicinot katru semināra dalībnieku iziet āra
trasīti ar daudziem kontrolpunktiem un parādīt savas spējas un prasmes komandas saliedēšanas uzdevumos. Bērnu nometņu vadītāju
kursu lektores Ivetas Zelčas vadībā bija iespēja praktiski darboties “Trasīšu organizēšanas meistardarbnīcā”, kur, strādājot grupās, bija
jāizplāno konkrētu trasīšu tematika un aktivitātes.
Liels ieguvums katram nometņu vadītājam bija pieredzes apmaiņa psiholoģes Solvitas Vaserbergas vadībā. Katram nometņu
vadītājam ir sava pieredze, savas darba metodes, ar kurām svarīgi ir padalīties, lai smeltos jaunas idejas nākamā gada nometnēm.
Ļoti noderīga lekcija visiem nometņu vadītājiem bija “Darba Guru” konsultantes Ingas Dalibas nodarbība, kurā dalībnieki varēja
iepazīties ar nometņu reklamēšanas veidiem, efektīvas informācijas izvietošanu interneta resursos un darbu ar sociālajiem tīkliem.
Nometņu vadītāju lielā atsaucība dalībai seminārā un pozitīvs vērtējums par seminārā ietvertajām tēmām apliecina, ka, kopīgi
strādājot, ir iespēja bērnu nometnes padarīt bērniem vēl drošākas, piedzīvojumiem bagātākas un izzinošākas. VISC visiem nometņu
vadītājiem novēl būt aktīviem, arvien papildināt savas zināšanas, lai varētu mūsu bērniem nodrošināt izcilas nometnes.

VISC pateicas Rīgas sanatorijas internātpamatskolas direktorei Anitai Stukānei par iespēju semināru organizēt tik jaukā vietā.
Visiem nometņu vadītājiem, organizatoriem un pedagogiem novēlam gaišus Ziemassvētkus un radošu ideju pilnu Jauno Gadu! Uz
tikšanos 2016.gadā!
VISC vecākā referente nometņu jautājumos Inta Kraskeviča, tālr.67350813.

Projekta "Zinātnes teātris" noslēguma pasākumi
28.-29. novembrī Romā, Itālijā, SAT (Science at Theatre) projekta partneri
tikās noslēdzošajā sanāksmē, lai prezentētu divu gadu laikā paveikto –
Latvijas un Itālijas skolu pieredzi, skolēnu un pedagogu kopīgi veidoto izrāžu
scenārijus un video, projekta dalībnieku izstrādāto mācību metodisko
materiālu – Zinātnes teātra rokasgrāmatu. Visiem sanāksmes dalībniekiem
uz Teatro Roma skatuves bija iespēja vērot skolēnu veidotu izrādi par ūdens
tēmu The Magic water show. Izrāde atklāja divu skolnieču pārsteigumu pilno
ceļojumu zinātnes vēstures muzejā. Šobrīd Itālijas un Latvijas skolu pieredze
tiek popularizēta un pārņemta pārējās projekta dalībvalstīs Turcijā, Grieķijā
un Nīderlandē.
Projekta noslēgums tika atzīmēts arī Latvijā Dirty Deal Teatro telpās Spīķeru
kvartālā. Dalībskolu pedagogiem bija iespēja iejusties R.Blaumaņa noveles
Nāves ēnā varoņu tēlos un teātra aktieru vadībā veidot pašiem savu scenāriju un izrādi.
Pasākuma otrajā daļā dalībnieki vēroja skolās veidotos zinātnisko izrāžu video un dalījās pieredzē par metodes izmantošanu.
VISC pateicas visu 20 vispārizglītojošo skolu pedagogiem par dalību projektā. Īpašs paldies pedagogiem un skolēniem no Preiļu
1.pamatskolas, Vaiņodes vidusskolas, Rojas vidusskolas, Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolas, Vaboles vidusskolas, Valmieras
Pārgaujas ģimnāzijas, Jēkabpils 3.vidusskolas un Jaunburtnieku pamatskolas par viņu radītajām izrādēm un SAT idejas iedzīvināšanu
praksē.
Aicinām visus interesentus iepazīties ar projekta mācību metodisko materiālu "Zinātnes teātra rokasgrāmata".

VISC aktualitātes
Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu biznesa plānu konkurss
Vācu valodas valsts olimpiādes I kārtas uzaicināto dalībnieku saraksts
Iespēja kārtot centralizētos eksāmenus augstskolās
Noticis profesionālās meistarības konkurss "Elektroniķis 2015"
Bioloģijas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) valsts olimpiādes I kārtas rezultāti
Veikta 2014./2015.m.g. latviešu valodas centralizētā eksāmena kvalitatīvā analīze
Veikta 10.klases fizikas un ķīmijas diagnosticējošo darbu analīze

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

Sadarbības partneru aktualitātes
14. Pasaules bērnu haiku konkurss bērniem
Japānas vēstniecība informē, ka ir izsludināts 14. Pasaules bērnu haiku konkurss bērniem vecumā līdz 15 gadiem. Haiku konkursam
var iesniegt dalībnieka dzimtajā valodā. Sīkāku informāciju pieteikumiem no Latvijas atradīsiet konkursa mājaslapā:

http://www.jal-

foundation.or.jp/wch/14th/contest_e.html
Konkursa starptautiskā mājaslapa: http://www.jal-foundation.or.jp/wch/14th/contest_e.html
Pieteikumu pieņemšanas termiņš – 2016. gada 15. februāris.

5 digitālās prasmes, bez kurām darba tirgū nebūs iespējams konkurēt
Specifiskas informāciju tehnoloģiju prasmes gan mācībās, gan darba tirgū kļūst arvien nepieciešamākas un nozīmīgākas, neatkarīgi no
nozares. Eiropā un pasaulē izglītības sistēma pārorientējas uz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) prasmēm, tāpēc vadošā
Datorikas izglītības un zinātnes asociācija, kas sekmē Datoriku kā zinātnes un profesijas attīstību, ir izstrādājusi ieteikumus
programmēšanas apguvei skolās visā Eiropā, nosakot, ka skolēniem ir jāapgūst tehnoloģiju lietošana un drošība, jāattīsta algoritmiskā
domāšana un programmēšanas prasmes.
Izprotot datorprasmju nozīmīgumu arī 157 Latvijas skolās Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar vienu no vadošajiem IT
uzņēmumiem “Accenture Latvia” septembrī uzsāka pilotprojektu digitālo prasmju pilnveidošanai, galvenokārt, aptverot piecus tēmu
lokus – datorpratība, informācijpratība, mediju pratība, loģiskās un algoritmiskās domāšanas attīstīšana, darba ētika un drošība
strādājot ar datoru un internetu.
Laika taupīšana ar datorprasmēm
Laiks ir nākotnes un arī mūsdienu galvenā mērvienība. IKT mērķis ir cilvēka laika taupīšana, veicot uzdevumus cilvēka vietā. Lai spētu
ātri un kvalitatīvi darboties ar programmvadāmajām ierīcēm un internetu, nepieciešams apgūt datorpratību. Iemaņām ir jābūt pēc
iespējas efektīvākām, lai uzdevuma izpilde prasa pēc iespējas mazāku laika posmu. Piemēram, teksta ievadei jāizmanto visi 10 pirksti,
nevis tikai abi rādītājpirksti vai jāprot iegūt vienādojuma rezultāts izklājtabulā, nevis jārēķina pašam. „Datorzināšanas nepieciešamas ne
tikai tehniskā darba veicējiem, bet arī radošo profesiju pārstāvjiem, jo, attīstoties tehnoloģijām, ar datorprogrammu palīdzību iespējams
„spēlēties ar reālitāti” un radīt patērētāja un klienta gaumei atbilstošus inovatīvus un unikālus risinājumus, kas mūsdienu konkurences
apstākļos var būt izšķiroši uzņēmuma pastāvēšanai un konkurētspējai tirgū. Un šādos mainīgos apstākļos ieguvēji darba tirgū būs
darbinieki ar datorlietotāja prasmēm profesionālā līmenī,” stāsta IT uzņēmuma “Accenture Latvia” vadītājs Maksims Jegorovs.
Spēja interneta dzīlēs orientēties ātri un prasmīgi
Internets visu pasauli apbūris ar savām informācijas dzīlēm, tajās var atrast atbildes gandrīz uz jebkuru jautājumu. Tomēr ne visas
ziņas ir balstītas uz patiesiem faktiem, kvalitatīviem datiem un uzticamiem avotiem, tādēļ arvien pieaug nepieciešamība pēc spējas
orientēties informācijas pārbagātībā un kritiski izvērtēt tās saturu. Informācijpratība ir prasmes ātri un kvalitatīvi atrast nepieciešamo
informāciju konkrētās problēmas risināšanai.
Spēja uztver mediju vēstījumus
Mediji nepārtraukti sniedz dažādus vēstījumus, kas cenšas ietekmēt mūsu viedokli un rīcību. Pašreizējā pieredze liecina, ka nākotnē
būs arvien vairāk vēstījumu un kanālu, pa kuriem tos nodot. Īpaši bērnus ir svarīgi tam sagatavot, attīstot kritisku un patstāvīgu
domāšanu, meklējot informācijā faktus un pierādījumus. Šādas prasmes tiek sauktas par informācijpratību.
Loģiskās un algoritmiskās domāšanas attīstīšana
Ikdienas problēmas kļūst arvien kompleksākas un abstraktākas, bet to atrisinājums bieži vien prasa gan cilvēka, gan datora zināšanu
resursus. Informācijas laikmetā ir svarīga prasme iegūtos datus atspoguļot pēc iespējas uzskatāmāk, saprotamāk un vizuālāk. Daudz
un dažādas programmas spēj to izdarīt cilvēka vietā, tomēr nepieciešams informāciju sakārtot datoram saprotamā veidā. Lielākoties
programmas darbojas pēc vienas un tās pašas loģikas. Izprotot to darbību, iespējams daudz efektīvāk izmantot tās sniegtās opcijas.
Darba ētika un drošība strādājot ar datoru un internetu
Arvien palielinās laika posms, kuru mēs dienā pavadām saskarē ar datoru, viedtālruni un internetu. Vienlaikus aktualizējas svarīgais
jautājums par personas datu drošību, jo krāpnieki vienmēr atrod tiem pielietojumu savā labā. Neviens negrib palikt muļķa lomā, tādēļ
pašlaik prasmes aizsargāt savus datus atkarīgas no katra paša zināšanām. Skolēni šogad privātuma jautājumus sākuši apgūt arī
skolā, Datorika pilot programmā.
“Accenture Latvia” nodrošina Datorikas kursa metodisko materiālu izstrādi, izvietošanu un uzturēšanu izglītības portālā startit.lv. “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,” piebilst “Accenture Latvia” vadītājs Maksims Jegorovs.
Par “Accenture”
"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.

Liene Jurkāne,
“Hauska & Partner” pārstāve
Tel.: 67 610 010,
liene.jurkane@hauska.com

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:

