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Ziņas. Jaunumi
Valsts izglītības satura centrs sveic skolēnus, skolotājus un pārējos izglītības nozares
darbiniekus 1.septembrī, novēlot radošu, interesantu un sekmīgu jauno mācību gadu!

Sagatavota 2015./2016. mācību gada pilotprojekta eksāmenu rezultātu analīze un metodiskie
ieteikumi
Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam rīcības virzienā “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide” ir izvirzīti
vairāki uzdevumi, to skaitā paredzot centralizēto eksāmenu pilotprojektu STEM mācību priekšmetos 2015./2016.mācību gadā un
2016./2017.mācību gadā.
2016. gada 13.aprīlī notika pirmā pilotprojekta eksāmens fizikā, ķīmijā un dabaszinībās 12.klasei. Eksāmena mērķis bija novērtēt
izglītojamo sasniegumus ķīmijā, fizikā un dabaszinībās, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti rezultātu izvērtēšanai un jauna

centralizētā eksāmena veidošanai.
Visos trijos mācību priekšmetos pilotprojekta eksāmeni notika vienlaikus, un katrs
skolēns varēja piedalīties tikai viena mācību priekšmeta eksāmenā. Skolas varēja
pieteikties eksāmeniem brīvprātīgi, piesakot visu klasi vienam eksāmenam.
2016./2017.mācību gadā 12.aprīlī notiks otrā pilotprojekta eksāmens fizikā, ķīmijā
un dabaszinībās. Atšķirībā no pirmā pilotprojekta eksāmena vienas klases skolēni
varēs kārtot eksāmenu fizikā vai ķīmijā pēc skolēna izvēles. Dabaszinību
eksāmenu varēs kārtot tie skolēni, kuri apgūst dabaszinības.
Līdz 2016.gada 30.septembrim skolas ir aicinātas pieteikties otrā pilotprojekta
eksāmeniem. Īpaši gaidītas ir to novadu skolas, kas nepiedalījās pilotprojektā
2015./2016.mācību gadā.
Aicinām skolotājus, iepazīties ar pirmā pilotprojekta rezultātu analīzi un metodiskajiem ieteikumiem. Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā
arī šī gada pilotprojekta eksāmena rezultātu pēc skolēna izvēles varēs ierakstīt sekmju izrakstā.
Metodiskie ieteikumi šeit - http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/metmat.shtml#pe16

Latvijas skolēnu dalība starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē Pekinā
Pasaules ģeogrāfijas olimpiādi šogad uzņēma Ķīnas Tautas Republikas galvaspilsēta Pekina (Beidzina) no 16. līdz 22.augustam.
Latvijas izlasē, salīdzinot ar pagājušo gadu, ierindā tikai viens dalībnieks, kurš piedalījās arī pagājušā gada olimpiādē, pārējiem šī bija
debija tik nozīmīgās sacensībās.
Izlasi pārstāvēja Anrijs Kristiāns Ābele (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija), Rodijs Ronis (Āgenskalna Valsts ģimnāzija), Rihards Borskis
(Jēkabpils 3.vidusskola), bet veselības problēmu dēļ, diemžēl, pēdējā brīdī mājās nācās palikt Iļjam Belovolovam (Rīgas
92.vidusskola). Komandu pavadīja Jauno ģeogrāfu skolas vadītāji Uldis Klepers un Gatis Kampernovs.
Baltijas olimpiāde, kas šogad jūnijā norisinājās Daugavpilī, kalpoja par labu treniņu visām tajā dalību ņēmušajām izlasēm (Igaunija,
Latvija, Lietuva, Krievija un Polija), pirms olimpiādes izlases dalībniekiem ieguldot arī krietnu laiku individuālajā sagatavošanās
procesā.
Pasaules olimpiādes uzdevumi sastāvēja no problēmjautājumiem par dažādām tēmām, piemēram, vulkānu izvirdumiem un
demogrāfiju Indijas reģionos, lauka darbiem, kuros dalībnieki Pekinā projektēja dzīvojamonamu kvartālu un divlīmeņu krustojumus ap
to, kā arī testa uzdevumiem.
Starp olimpiādes uzdevumiem organizatori dalībniekus iepazīstināja ar slaveno Aizliegto pilsētu, imperatoru Vasaras pili, turklāt
viskarstākajā dienā bija iespēja liet sviedrus pieveicot Ķīnas lielā mūra posmu!
Izlases startu Pekinā finansiāli atbalstīja Valsts Izglītības satura centrs, kā arī Jēkabpils pašvaldība.
Olimpiādes apbalvošana norisinājās Olimpiskajā parkā, blakus 2008.gada Vasaras olimpisko spēļu stadioniem. Pēdējo četru gadu
laikā Latvijas skolēni no pasaules ģeogrāfijas olimpiādēm bija pārveduši trīs zelta medaļas! Šoreiz paaudžu maiņa un Āzijas ģeogrāfu
pārākums liedza pārvest medaļas, bez tām paliekot pirmo reizi 15 gadu laikā. Tomēr iegūtā pieredze noteikti noderēs nākamgad
notiekošajās sacensībās Belgradā (Serbijā). Šīs olimpiādes zelta medaļas aizceļoja uz Singapūru, Taizemi, Taivānu, Honkongu,
Austrāliju, ASV, Krieviju un Rumāniju.
Gatis Kampernovs
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VISC mājaslapā publiskotas jaunā 2016./2017.mācību gada aktualitātes http://www.visc.gov.lv/aktualitates/info_2016_2017.shtml



VISC no 24.oktobra līdz 28.oktobrim Agra Daņiļeviča deju skolā „Dzirnas”, Lāčplēša ielā 106, korp.1, Rīgā, rīko tautas deju
skolotāju 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus „Jaunākās metodes bērnu deju mācību programmu
veidošanā, tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanā”.
Aizpildītu pieteikuma anketu lūdzam līdz 23.09.2016. nosūtīt Ilzei Mažānei (e-pasts: ilze.mazane@visc.gov.lv, kontakttālrunis:
67350810). Anketa pieejama šeit - http://www.visc.gov.lv/intizglitiba/pedprofpilnveide/info.shtml#aug31



Publicēts saraksts mācību priekšmetu olimpiādēm 2016./2017.mācību gadā http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/olimpiades/norlaiki.shtml



Iznācis Eiropas moderno valodu centra elektroniskās avīzes jaunākais numurs. To var aplūkot pēc šīs saites http://www.ecml.at/Resources/Newsletter/tabid/1385/Default.aspx

Sadarbības partneru aktualitātes
Izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska apsveikums jaunajā mācību gadā
Mums ir dotas vienas no lielākajām vērtībām - brīvība un drošība. Vērtības, kas sniedz mums iespējas veidot savu valsti un darīt to
labāku mūsu bērniem. 1.septembra svētku sajūtās daudzu prātos ir jaunas apņemšanās. Tas ir mirklis apzināties, kas mums jau ir.
Labo apņemšanos mērķtiecīga piepildīšana ir tikai pašu rokās. Lai sasniegtu nospraustos mērķus, ir jābūt gataviem pārmaiņām,
darbam un rīcībai.
Skolēniem novēlu gūt izziņas prieku, ko sniedz jaunas zināšanas, iespējams, atklāt jauna pētnieka garu, būt radošiem, ļaut vaļu
fantāzijai un brīvam domas lidojumam. Apjaust, ka šķietami neiespējamais ir iespējams. Neapstāties, ja pie pirmā mēģinājuma
eksperiments neizdodas. Neklausīties skeptiķos un noliedzējos, bet rīkoties apņēmīgi, ar pārliecību. Un ticiet - būs, kas seko. Mācīties
no gudrajiem, sniegt padomu, ja to prasa. Izzināt jauno, vērt vaļā jaunus apvāršņus, ko sniegs skola, skolotājs un zināšanas.
Apzināties, ka viss, ko dari, ir paša labā un ka ieguldītais darbs nesīs augļus.
Vecākiem novēlu būt atbalstam jūsu bērna īstā “Es” meklējumos. Esiet labākais draugs un padomdevējs. Ļaujiet eksperimentēt, izzināt
jauno ar apdomu. Māciet visgrūtāko dzīvē - atbildību. Pret jauno personību izturieties ar cieņu un atbalstu. Lai mīlestība un rūpes ir
skolēna drošās mājas un patvērums grūtajos brīžos.
Skolotājiem novēlu labu pārmaiņu gadu. Lai izdodas gūt gandarījumu par katru panākumu, ko esat spējis sasniegt un ļaut uzplaukt
jaunās personības dzīves meklējumu ceļā. Spējiet iedvesmot un aizraut līdz šim nezināmajā! Atklāt, ka šķietami sarežģītais ir
vienkāršs. Radiet vēlmi domāt, meklēt kopsakarības, vērtēt, kas ir patiess, kas viltus. Ticu, ka izdosies atklāt jaunus talantus un
izcilības, zelta rokas un nākamos amata meistarus! To apliecina mūsu spožie talanti un izcilības, kas nes Latvijas vārdu pasaulē un
kuru personības panākumu pamatā ir bijis nenovērtējams skolotāja darbs.
Sirsnīgi sveicu skolēnus, viņu vecākus un skolotājus 1.septembrī – jaunā mācību gada sākumā. Lai veiksmīgs, zināšanām un labām
pārmaiņām bagāts jaunais mācību gads!

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

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
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