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Vidusskolu beidzējiem izsniegti centralizēto eksāmenu sertifikāti
Pirmais gads projektā „Ieraugi, atklāj, saglabā!”
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SADARBĪBAS PARTNERU_AKTUALITATES
ASV un Latvijas skolēnu izlases kopīgi gatavosies Starptautiskajai fizikas olimpiādei

Ziņas. Jaunumi
Vidusskolu beidzējiem izsniegti centralizēto eksāmenu sertifikāti
Valsts izglītības satura centrs (VISC) 30. jūnijā izsniedza 19427 centralizēto eksāmenu sertifikātus tiem jauniešiem, kuri šogad ieguva
vispārējo vidējo izglītību.
Sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību VISC nodod izglītības pārvaldēm, tās - izglītības iestādēm.
Tikmēr 10. jūnijā VISC jau izsniedza 4329 vispārējās pamatizglītības sertifikātus izglītības iestāžu skolēniem mazākumtautību izglītības
programmās.
Matemātika, latviešu valoda un svešvaloda ir obligātie eksāmeni, kas jākārto visiem vispārējās vidējās izglītības ieguvējiem.
Eksāmenus matemātikā un latviešu valodā kārtoja nedaudz vairāk nekā 14000 skolēnu. Angļu valodu kārtot bija izvēlējušies gandrīz
13000 skolēnu, krievu valodu divi ar pusi tūkstoši skolēnu, bet vācu valodu – 93 skolēni. Vidusskolās un ģimnāzijās ir nedaudz
palielinājies to skolēnu īpatsvars, kuri izvēlas kārtot bioloģiju, fiziku un ķīmiju.
Kopumā vērtējot jauniešu sniegumu centralizētajos eksāmenos, var secināt, ka šogad tas ir uzlabojies eksāmenos angļu valodā un
latviešu valodā. Nedaudz zemāki rezultāti ir eksāmenā ķīmijā un krievu valodā (svešvalodā), krietni zemāki - Latvijas un pasaules
vēsturē un matemātikā. Līdzīgi kā iepriekšējā mācību gadā, arī šajā valsts ģimnāziju vidējie rezultāti eksāmenos ir daudz augstāki par
vidējiem rezultātiem valstī, un zemākie rezultāti ir vakarskolu un profesionālās izglītības mācību iestāžu izglītojamiem.
Plašāka eksāmenu rezultātu analīze būs pieejama šā gada septembra sākumā, taču pirmie statistiskie rezultāti jau ir publiskoti VISC
mājaslapā - http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika/2016/
Šogad pirmo reizi jaunieši varēja izvēlēties svešvalodas centralizēto eksāmenu aizstāt ar starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījumu svešvalodā. Izglītības iestādes bija iesniegušas autentiskuma pārbaudei 235 skolēnu starptautisko testēšanas institūciju
izsniegtos dokumentus par iegūto vērtējumu svešvalodā. Skolēni, kuri bija nokārtojuši starptautisko pārbaudījumu, varēja pieteikties un
kārtot arī svešvalodas centralizēto eksāmenu. Angļu valodā tādi bija 13 skolēni, bet 4 skolēni kārtoja centralizēto eksāmenu vācu
valodā.
Gatavojoties valsts pārbaudes darbiem, skolēni papildus varēja izmantot metodiskos materiālus un iepriekšējā gada eksāmenu
paraugus, kas pieejami VISC mājaslapā. Noslēdzoties sesijai, šobrīd VISC vietnē jau ir pieejami arī šā gada visu valsts pārbaudes
darbu uzdevumi.
Tās personas, kuras skolu ir pabeigušas agrāk, bet ir radusies nepieciešamība nokārtot vēl kādu no centralizētajiem eksāmeniem,
vidusskolu eksāmenus varēja kārtot arī piecās augstskolās, ar kurām VISC ir noslēgts sadarbības līgums: Latvijas Universitātē,
Daugavpils Universitātē, Liepājas Universitātē, Vidzemes Augstskolā, Rīgas Tehniskajā universitātē. Šogad augstskolās centralizētos
eksāmenus kārtoja 220 personas.

Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā izglītojamo mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos izteikti procentuāli. Novērtējums ierakstīts
vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai.
Eksāmena rezultātu procentos veido pareizo atbilžu attiecība punktos pret maksimāli iespējamo punktu skaitu eksāmenā vai tā daļā.
Savukārt procentuālais vērtējums svešvalodu eksāmenā izteikts atbilstoši šādiem Eiropas valodu kopīgās pamatnostādnēs (EVKP)
noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem: C1 (95-100%), B2 (70-94%), B1 (40-69%). Tiem, kuru svešvalodu eksāmena rezultāts ir
zemāks par 40%, tas netiek izteikts atbilstoši EVKP līmeņiem, bet tikai procentos.
Zem 5% eksāmena kopvērtējums šogad bija 35 eksāmenu kārtotājiem latviešu valodā un 199 eksāmenu kārtotājiem matemātikā.
Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā mēneša laikā pēc
sertifikāta izsniegšanas viņam ir tiesības rakstīt VISC adresētu iesniegumu ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. Īpaši
izveidota VISC apelācijas komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas to izskatīs un pārskatīs eksāmena vērtējumu, lai
pieņemtu lēmumu atstāt esošo vērtējumu vai to mainīt.

Pirmais gads projektā „Ieraugi, atklāj, saglabā!”
Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 2016. gadā uzsāka īstenot jaunu vides izglītības projektu
„Ieraugi, atklāj, saglabā!”, kura mērķis ir rosināt skolēnu ilglaicīgu un mērķtiecīgu dabas vides izzināšanu un saglabāšanu, veicot
regulārus izzinošus pārgājienus dabā.
Projektā iesaistījušās 28 jauno pētnieku grupas no 24 izglītības iestādēm vai brīvā laika pavadīšanas centriem. Iesniegtas jau arī
pirmās atskaites – Rūjienas vidusskolas pētnieku grupa spējusi pabeigt visas 4 projekta pakāpes, Līvānu 1. vidusskola – 3, Tabores
pamatskola – 2, vēl 14 skolas uzsākušas pētījumus un paveikušas 1. pakāpi.
Skolēni izvēlējušies pētīt visdažādākās teritorijas - senu muižas parku, dižakmeņus, dižkokus, skudru pūzni, strautu, upes, ezerus un to
krastus, medņu riesta mikroliegumu, Ķemeru Nacionālā parka dumbrāju, jūras piekrasti.
VISC ar interesi sekos līdzi pētījumu gaitai arī nākamajā mācību gadā. Projektā var iesaistīties ikviena izglītības iestāde vai
organizācija, kas ieinteresēta vides saglabāšanā. Pieteikumu sūtīt uz e-pastu: inese.liepina@visc.gov.lv.

VISC aktualitātes īsumā


1. un 2. jūlijā Valsts izglītības satura centrs aicināja interesentus uz pasākumiem Sarunu festivālā LAMPA, kas aizvadīts
Cēsīs. Festivālā ikviens interesents varēja apmeklēt VISC telti, izteikt un paust savu viedokli par nepieciešamajām izmaiņām
mācību saturā - http://visc.gov.lv/aktualitates/dokumenti/2016_relizes/20160627_festivals_lampa.pdf;
http://www.festivalslampa.lv/

Sadarbības partneru aktualitātes
ASV un Latvijas skolēnu izlases kopīgi gatavosies Starptautiskajai fizikas olimpiādei
Latvijas universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte no 4. līdz 9. jūlijam rīko treniņnometni skolēniem, kas piedalīsies Starptautiskajā
fizikas olimpiādē Šveicē no 10. līdz 18. jūlijam. Šogad treniņi ir īpaši, jo tajos kopīgi gatavosies gan Latvijas, gan ASV vislabākie jaunie
fiziķi. Treniņnodarbību programmas galvenais uzsvars ir praktiskie darbi laboratorijās, kā arī modernās fizikas izvēlētās nodaļas.
Nodarbības vadīs ilggadējais ASV izlases treneris profesors Paul Stanley un LU FMF Fizikas nodaļas pieredzējušie un jaunie
mācībspēki Dr. Jānis Cīmurs, Dr. Guntars Kitenbergs, asoc. profesors Vjačeslavs Kaščejevs, kā arī fizikas bakalaura programmas
studenti Dāvis Zavickis un Daniels Krimans.
Fizikas nodaļas vadītājs Dr. Guntars Kitenbergs saka: “Šī ir unikāla izdevība pieredzes apmaiņai gan darbā ar talantīgajiem skolēniem,
gan fizikas studiju pilnveidošanā. Liels prieks par iespēju gatavoties kopā ar pasaules eliti!”
Treniņnometni atbalsta Amerikas fizikas skolotāju asociācija (AAPT) un Latvijas Universitāte.
Starptautiskās fizikas olimpiādes ir ikgadējas vispasaules augstākā līmeņa skolēnu sacensības fizikā. Pieci Latvijas pārstāvji tiek
atlasīti pēc rezultātiem Valsts Fizikas olimpiādē un Latvijas Atklātās fizikas olimpiādē un atlases kārtā Somijas-Igaunijas atklātajā
fizikas olimpiādē.
Asoc.prof. Vjačeslavs Kaščejevs

Jūs saņemat šo e-izdevumu, jo esat VISC informatīvā e-izdevuma abonents.
E-izdevumā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
E-izdevumos aktīvās hipersaites ir aktuālas to publicēšanas brīdī, vecākos izdevumos tās var būt neaktīvas un nepieslēgties tobrīd publicētajai
informācijai.
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:

