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Ziņas. Jaunumi
Konferencē aktualizē ceļu satiksmes drošības jautājumus pirmsskolas un sākumskolas
izglītībā
2016.gada 28.oktobrī Rīgas Motormuzejā notika Valsts izglītības satura centra (VISC) sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju
un Rīgas Motormuzeju rīkotā konference „Ceļu satiksmes drošība pirmsskolas un sākumskolas izglītībā”. Konferencē piedalījās 170
pirmsskolas un sākumskolas pedagogi.
Tā kā drošības jautājumi ir viena no VISC prioritātēm, konferences mērķis bija aktualizēt ceļu satiksmes drošību pirmsskolas un
sākumskolas izglītībā, kā arī iepazīstināt konferences dalībniekus ar Rīgas Motormuzeja ekspozīcijas interaktīvas izmantošanas
iespējām bērnu izglītošanā.
Konferences atklāšanā Ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes loceklis J.Golubevs uzsvēra ceļu satiksmes drošības noteikumu
ievērošanas nozīmi ikdienas dzīvē un Ceļu satiksmes drošības direkcijas ieguldījumu bērnu izglītībā. Ceļu satiksmes drošības
direkcijas sabiedrisko attiecību speciāliste V.Kjaspere pastāstīja par CSDD projektiem izglītībā;
Ādažu vidusskolas skolotāja
E.Jēkabsone izvērtēja 4.klases skolēnu diagnosticējošā darba par ceļu satiksmes noteikumiem rezultātus; Rīgas Motormuzeja
pedagoģe L.Lase iepazīstināja pedagogus ar Rīgas Motormuzeja izglītojošām programmām pirmsskolas un sākumskolas vecuma
bērniem; VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referente A.Miesniece pastāstīja par centrā sagatavošanā
esošo metodisko materiālu “Integrēto rotaļnodarbību piemēri ceļu satiksmes drošībā pirmsskolā”; Rīgas Motormuzeja galvenais
restaurators G.Dortāns dalījās pieredzē par savu darbu Rīgas Motormuzeja ekspozīcijas veidošanā un auto restaurēšanā.
Konferences noslēgumā katrs pedagogs saņēma Ceļu satiksmes drošības direkcijas sagatavoto grāmatu “Mans drošais ceļš kopā ar
luksoforiņu”.
VISC pateicas Ceļu satiksmes drošības direkcijai, Rīgas Motormuzeja pārstāvjiem un konferences dalībniekiem par ieinteresētību ceļu
satiksmes drošības veicināšanā Latvijā!
Papildus informācija par konferenci e-vidē: http://www.lvportals.lv/visi/preses-relizes/282875-rigas-motormuzeja-konference-parsatiksmes-drosibas-jautajumiem-izglitiba/
Konferences materiāli - http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/drosned.shtml#okt28

Eiropas diena bērnu aizsardzībai
Eiropas Padome ir pieņēmusi lēmumu 18.novembri uzskatīt par Eiropas dienu, kas veltīta bērnu aizsardzībai no seksuālās
ekspluatācijas un seksuālās vardarbības un aicinājusi dalībvalstis organizēt pasākumus, kas veltīti šai dienai. Eiropas Padome ir

informēta, ka šī diena sakrīt ar Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu, tāpēc 2016.gada 22.jūnijā notikušajā Noziedzības
novēršanas padomes sēdē tika noteikts, ka Latvijā Eiropas diena bērnu aizsardzībai no seksuālās ekspluatācijas un seksuālās
vardarbības veltītās aktivitātes 2016.gadā un turpmākajos gados notiek 23.novembrī.

Apbalvoti Starptautiskā bērnu mākslas konkursa "Lidice 2016" laureāti
2016.gada 19.oktobrī Rīgas domē tika sveikti Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice 2016” laureāti.
Šogad konkursam Čehijā tika iesūtīti 11 292 ārvalstu dalībnieku darbi no 77 pasaules valstīm. No Latvijas konkursam tika iesūtīti 654
darbi, no tiem – 196 Latvijas kārtas laureātu darbi. Latvijas dalībnieki saņēmuši 63 apbalvojumus, tai skaitā 8 augstākos konkursa
apbalvojumus - medaļas „Lidices roze” un 55 atzinības rakstus. Saņemto apbalvojumu skaita ziņā Latvija ir otrajā vietā ārvalstu
kategorijā aiz Krievijas.
Svinīgo pasākumu Rīgas domē organizēja un apbalvojumus pasniedza Čehijas Republikas vēstniecības Latvijā pārstāvji. Dalībniekus
un viņu pedagogus sveica Čehijas Republikas vēstnieks Latvijā Miroslavs Koseks (Miroslav Kosek), Valsts izglītības satura centra
vadītāja vietniece Agra Bērziņa un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane.
Sveicam konkursa laureātu un pedagogus, bet īpaši – konkursa “Lidice 2016” Latvijas kārtas laureātus, kuru veikumu atzinīgi
novērtējusi arī Čehijas starptautiskā žūrija!
Atzinības rakstus saņēma:
Cēsu Bērnu un jauniešu centra audzēknis Gustavs Kuzņecovs (skolotāja Ingūna Briede); Jūrmalas mākslas skolas skolēni Gustavs
Ramanis (skolotāja Laima Akmentiņa) un Gundaga Āboliņa (skolotāja Inese Āboliņa); Jūrmalas sākumskolas “Atvase” skolēnu
kolektīvs (skolotāja Rita Sirmā); Liepājas Bērnu un jauniešu centra audzēkņi Kaspars Atligins un Emīls Sētiņš (skolotājs Guntars
Graudiņš); Limbažu Bērnu un jauniešu centra audzēkne Samanta Komarova (skolotāja Līga Turka); Jēkaba Graudiņa Līvānu Mūzikas
un mākslas skolas skolēnu kolektīvs (skolotāja Solvita Cīrule); Līvānu Bērnu un jauniešu centra audzēknes Evita Tentere un Katrīna
Vaivode (skolotāja Inga Salmiņa); Maltas Bērnu un jauniešu centra audzēkne Dagne Tuče (skolotāja Vita Kāpostiņa- Tuče); Rīgas
Bērnu un jauniešu centra “Auseklis” audzēkne Annija Micīte (skolotāja Inita Kārkluvalka); Rīgas Bērnu un jauniešu centra “Laimīte”
audzēkņu kolektīvs (skolotāja Inese Brants); Rīgas Bērnu un jauniešu centra “Mīlgrāvis” audzēkņi: Linda Karole, Karlīna Krekaus,
Rihards Kuļikovskis, Ketija Roberta Ozoliņa ( skolotāja Dace Timule); O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas skolēni Kārlis
Grīnerts un Kristers Ūdris (skolotājs Andris Balcers); Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas skolnieks Ernests Galenieks
(skolotāja Laine Kainaize); Rīgas Juglas vidusskolas skolnieces: Santa Ločmele, Amanda Liene Lūciņa un Laura Mālniece (skolotāja
Sandra Ulmane); Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” skolēni Justīne Lote Lase un Gustavs Mierkalns (skolotāja Rudīte Kaša);
Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Madara Suveizda (skolotāja Vita Kāpostiņa –Tuče); Teteles bērnu un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas centra audzēkne Lija Novicka (skolotāja Anna Kaltigina); Tukuma Mākslas skolas audzēkņi: Ernests Kuplis, Ance
Šadauska (skolotāja Ilze Pauliņa), Katrīna Dišlere, Amanda Žizņevska (skolotāja Gunta Čivle); Inčukalna novada Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi: Džeina Gutaroviča, Mihails Mozga, Una Laizāne (skolotāja Marija Vītola); Popes pamatskolas skolnieces Kristīne
Krista Jakse un Rodrigo Jāne (skolotāja Ingrīda Andersone).
Īpaši sveicam medaļas “Lidices roze” saņēmējus:
Līvānu Bērnu un jauniešu centra audzēkņu kolektīvu (skolotāja Inga Salmiņa);
Preiļu Mūzikas un mākslas skolas skolnieku Dagni Stikānu (skolotājs Kazimirs Anspaks);
Rīgas Bērnu un jauniešu centra “Altona” audzēkni Rodrigo Rutkovski (skolotāja Ieva Drēviņa);
Pamatskola “Rīdze” skolēnu kolektīvu (skolotāja Ārija Vītoliņa);
Rīgas Juglas vidusskolas skolnieku Dagni Timofejevu (skolotāja Sandra Ulmane);
Rīgas Jauno tehniķu centra audzēkni Martu Kariņu (skolotāja Liena Bizūne).

VISC aktualitātes īsumā


Valsts izglītības satura centrs 2016.gada 24.un 25.novembrī Strūgu ielā 4, Rīgā, rīko skolu koru un vokālo ansambļu vadītāju
16 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus "Skolēnu radošās darbības attīstības organizatorisko formu
daudzveidība koru un ansambļu nodarbībās". Aizpildītu pieteikuma anketu līdz 4.novembrim nosūtīt Antrai Strikaitei (e-pasts:
antra.strikaite@visc.gov.lv, kontakttālrunis – 67350811).



VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Izraēlas vēstniecību un Izglītības un zinātnes ministriju organizē trīs dienu
semināru vispārizglītojošo skolu skolotājiem un atbalsta personālam par sadarbību ar vecākiem, kuriem ir bērni ar mācīšanās
traucējumiem. Semināru vadīs Izraēlas asociācijas bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem ar mācīšanās traucējumiem

"Nitzan" pārstāvji: Ph.d. Maly Danino un MA Anat Katznelson. Seminārs notiks 2016. gada 21.-23. novembrī. Darba valoda angļu. Semināra norises vieta: IZM Lielajā zālē, Vaļņu iela 2, 2.stāvā.



Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicina izglītības ekspertus vispārējā izglītībā visās satura jomās un izglītības pakāpēs
pieteikties darbam mācību satura izstrādē projektā Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Tā ir lieliska
iespēja sniegt savu ieguldījumu mūsdienīgas mācīšanas pieejas nostiprināšanai skolās. Vairāk informācijas VISC mājaslapā http://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_kpms.shtml#nov01



Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 33.olimpiādes I kārta notiks 2016.gada
24.novembrī Rīgas 15.vidusskolā, Rīgā, Visvalža ielā 9. Reģistrācija no plkst.9.30 līdz plkst.10.00, olimpiādes sākums
plkst.10.00. Uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši vismaz 48 punktus novada, pilsētas (novadu apvienību)
olimpiādē, kurā kopumā piedalījās 539 skolēni, kas ir pēdējo piecu gadu laikā lielākais skolēnu skaits šajā olimpiādē.

Sadarbības partneru aktualitātes
Piecu reģionālo konferenču laikā diskutēs par kompetencēs balstītu pieeju mācībās
Kādi ir pašreizējie izaicinājumi izglītības sistēmai, uzsākot kompetenču pieejā balstīta izglītības satura izveidi? Kādi ir mūsu izvirzītie
uzdevumi un kādas atbildes sagaidām, tos risinot? Šie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem Izglītības un zinātnes ministrija aicina rast
kopīgas atbildes piecās reģionālajās konferencēs TAGAD!. Pirmā reģionālā konference noritēs jau šo trešdien, 26.oktobrī, Daugavpilī,
Daugavpils Būvniecības tehnikumā. Savukārt nākamās konferences plānotas 3.novembrī Liepājā, 10.novembrī Jelgavā, 16.novembrī
Valmierā un 30.novembrī Rīgā.
Reģionālo konferenču mērķis ir uzsākt sistēmisku un līdzatbildīgu kompetenču pieejā balstīta izglītības satura īstenošanu. Ikvienam
dalībniekam konferences laikā būs iespēja darboties divās domnīcās, ieklausoties un diskutējot gan citam ar citu, gan tiekoties ar
Latvijā pazīstamām personībām. Sarunas domnīcās vadīs IZM sadarbības partneri – eksperti no Latvijas izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrības, “Iespējamās misijas”, Valsts izglītības satura centra, Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju
centra, uzņēmuma “Edurio” un Radošās darbības nedēļas “radi!”. Reģionālajās konferencēs aicināti piedalīties vispārējās un
profesionālās izglītības iestāžu vadītāji, pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāji un izglītības speciālisti un LIZDA deleģētie
pārstāvji. Gatavojoties kopīgajām diskusijām domnīcās, pirms katras konferences dalībnieki tiek aicināti piedalīties anonīmā aptaujā,
kas palīdzēs nodrošināt, ka izteiktais viedoklis ir sadzirdēts jau tagad!
Pagājušajā nedēļā tika parakstīta vienošanās starp VISC un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, uzsākot īstenot vērienīgu projektu
mācību pieejas maiņas atbalstam skolās. Piecu gadu projektu paredzēts uzsākt jau šajā mācību gadā, kad tiks izstrādāts kompetenču
pieejā veidotais mācību saturs vispārējā izglītībā, uzsākta tā aprobācija, plānojot pēctecīgu šīs pieejas īstenošanu izglītības iestādēs
no 2018.gada 1.septembra..
“Mūsu kopīgs mērķis ir radīt iespējas, lai zināšanas un prasmes, ko sniegs mūsu izglītības sistēma, ir veiksmes atslēga 21. gadsimta
globālo pārmaiņu ietvarā. Pārmaiņām ir jāseko gan izglītības saturā, ko un kā mācām, gan skolas vidē, kurā atrodas un mācās
skolēns. Pārmaiņas ir vajadzīgas, lai raisītu bērnos interesi par zināšanām, rosinātu domāt un rast atbildes uz jautājumiem. Tās ir
prasmes un spējas, kas 21. gadsimta sabiedrībā ir viens no būtiskākajiem attīstības resursiem,” uzsver izglītības un zinātnes ministrs
Kārlis Šadurskis.
Informāciju sagatavoja:
Inta Bērziņa,
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas
vecākā konsultante
inta.berzina@izm.gov.lv
tālr.: 67047704
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