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VISC VIZĪTKARTE
VISC Interešu izglītības un tālākizglītības departamentu vada Agra Bērziņa.
Viņas pārziņā ir interešu izglītības, audzināšanas, pedagogu tālākizglītības
jautājumi, kā arī vairāku nozīmīgu projektu īstenošana.
Kāda ir jūsu pieredze izglītībā?
Varu teikt, ka izglītībā esmu visu savu dzīvi jau kopš dzimšanas. Mani vecāki
bija pedagogi, tāpēc uzaugu skolā. No 1985.gada 1.augusta sāku strādāt skolā,
esmu strādājusi par sākumskolas pedagoģi Mazsalacas vidusskolā, esmu bijusi
arī Amatas pamatskolas direktore, esmu strādājusi Cēsu vakarskolā, kā arī Cēsu
rajona pieaugušo izglītības centrā. Esmu vadījusi korus, ansambļus un deju
kolektīvus.
Pēc daudziem nostrādātiem gadiem skolā par lielu izaicinājumu uzskatīju
iespēju strādāt Izglītības un zinātnes ministrijā, izlasījusi par iespēju pieteikties
konkursā uz vecākā referenta vietu, piedalījos un amatu ieguvu. Vēlāk kļuvu par Valsts jaunatnes iniciatīvu
centra direktora vietnieci, bet kopš 2004.gada 9.marta līdz šā gada jūlijam biju Valsts jaunatnes iniciatīvu
centra direktore.
Kas darbā jums rada vislielāko gandarījumu?
Man darbā vislielāko gandarījumu sniedz rezultāts, jau strādājot skolā, vislielāko prieku izjutu, ka bērns,
kuram savulaik mācīju turēt rokās pildspalvu, kļūst par uzvarētāju kādā mācību priekšmeta olimpiādē.
Vadot deju kolektīvu, gandarījums bija tad, kad mani skolēni piedalījās dziesmu un deju svētkos. Arī tagad
spēku dod labi paveikts darbs un sasniegtie mērķi.
Kādi ir gaidāmie izaicinājumi jūsu darbā?
Gribētos, lai 10. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki vasarā noritētu kā iecerēts, lai šo svētku
galvenie ieguvēji būtu bērni, lai nebūtu viņiem vilšanās sajūtas un rastos motivācija piedalīties šādos
svētkos atkal. Gribas, lai gandarījumu iegūtu arī skolotāji, kas bērnus gatavojuši šiem svētkiem. Mums
jādomā par to, kā skolotāju darbu novērtēt un pateikt viņiem paldies.
Tagad, pēc reorganizācijas, Valsts izglītības satura centrā gribētos izveidot lielu, spēcīgu komandu, kurā
strādātu profesionāļi, kas viens otru savstarpēji saprastu un atbalstītu. Mums visiem jāstrādā, lai sasniegtu
vienotu mērķi, lai visi saprastu, ka VISC ir atbalsta iestāde, nevis uzraugs, ka mēs esam gatavi palīdzēt
veidot izglītības procesu kvalitatīvāku.
>> Uz sākumu

VISC AKTUĀLAIS KOMENTĀRS
Valsts pārbaudes darbi – paplašināts informācijas tehnoloģiju lietojums!
Par aktualitātēm informācijas tehnoloģiju lietojumā valsts pārbaudes darbos
vispārējā izglītībā stāsta VISC Pārbaudījumu īstenošanas nodrošinājuma
nodaļas vadītājs Rūdolfs Kalvāns.
Valsts izglītības satura centrs ir paveicis nozīmīgu darbu, kas ļauj uzlabot gan
skolēnu reģistrēšanu valsts pārbaudījumiem, gan eksāmenu runas daļas ierakstu
kvalitāti.
No šā mācību gada skolēni valsts pārbaudes darbiem vispārējā izglītībā tiek
pieteikti elektroniski. To var izdarīt no jebkuras vietas, kur pieejams interneta
pieslēgums. Šim nolūkam katrā izglītības iestādē ir reģistrēts viens autorizēts
lietotājs, kuram ir izsniegti autorizācijas dati un piekļuve tikai konkrētās iestādes skolēnu datiem. Jāuzsver,
ka šī jaunā sistēma atvieglo daudzu speciālistu darbu, tādējādi ir iespēja ekonomēt gan cilvēkresursus, gan
finanšu resursus. Līdz šim izglītības iestādes informāciju par skolēnu pieteikumiem dažādiem valsts
pārbaudes darbiem nosūtīja VISC, aizpildot apjomīgas tabulas manuāli. Šī sistēma tiek ieviesta Izglītības un
zinātnes ministrijas īstenotā projekta "Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma" ietvaros.
Arī to eksāmenu, kuriem ir runas daļa, organizēšanā tiks izmantotas mūsdienīgas tehnoloģijas. Vēl ne tik
sen runas daļas tika ierakstītas kasetēs vai diskos, bet tagad to varēs izdarīt, izmantojot datoru. VISC skolām
nodrošinās programmatūru, ar kuras palīdzību, pieslēdzot datoram mikrofonu, varēs ierakstīt runas daļas
atbildes un nosūtīt tās VISC. Tas uzlabos gan ierakstu kvalitāti, gan skolas varēs ātrāk nogādāt visus runas
daļas materiālus izvērtēšanai, protams, tādējādi tiek taupīti arī resursi.
Par aktualitātēm informācijas tehnoloģiju lietojumā valsts pārbaudes darbos
profesionālajā izglītībā stāsta Valsts pārbaudījumu sagatavošanas nodaļas
vadītājas vietniece Ruta Ančupāne.
Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu teorētiskās daļas 6
kvalifikācijām varēs nokārtot elektroniski. Šobrīd šāds modelis ir aprobēts
tādām kvalifikācijām kā grāmatvedis, agrouzņēmuma komercdarbinieks,
sekretārs, lietvedis, elektriķis un elektromontieris.
Jebkuram profesionālās kvalifikācijas eksāmenam ir divas daļas: teorētiskā un
praktiskā daļa. Eksāmena teorētisko daļu var nokārtot ziemas vai vasaras sesijā,
šā gada decembrī elektroniski audzēkņi kārtots teorētisko daļu grāmatveža,
agrouzņēmuma komercdarbinieka, sekretāra un elektriķa eksāmeniem. Šobrīd
VISC apkopo pieteikumus eksāmeniem.
>> Uz sākumu

VISC ATBILD
Jūs varat uzdot savus jautājumus par VISC darbības jomām, rakstot VISC uz e-pasta adresi
visc@visc.gov.lv.

Kā šajā mācību gadā aizpildīt 4.klases liecības?
2009.gada 24.novembrī Ministru kabinets apstiprināja Ministru kabineta
noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un
pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem"", kur noteikts, ka 4.klasē
skolēnu mācību sasniegumi visos mācību priekšmetos tiek vērtēti 10 ballu
skalā.
Šajā mācību gadā, aizpildot esošā parauga 4.klases liecības par izglītojamā
mācību sasniegumiem semestrī un gadā, ieteicams brīvajā ailē, kas paredzēta
aprakstošajam vērtējumam, ierakstīt mācību semestri un mācību sasniegumu
vērtējumu ballēs. Izglītības iestāde ierakstiem par 4.klases skolēnu mācību
sasniegumiem var izmantot liecības, kas paredzētas 5.-9.klašu pamatizglītības
posmam.
Plašāka informācija par liecību aizpildīšanu un to paraugiem var izlasīt VISC
interneta mājaslapā www.visc.gov.lv.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
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Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu grafiks un pieteikuma forma
Mācību priekšmeta "Psiholoģija" programmas paraugs
Apbalvos 45 jauniešus – labākos AWARD programmas dalībniekus
Kursi vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā
Pedagogu profesionālās pilnveides programmu saskaņošana
Informācija par pedagogu profesionālās pilnveides programmu saskaņošanu
Par Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu
Skolēni valsts pārbaudes darbu kārtošanai tiks pieteikti elektroniski
Ieteikumi 4.klases liecību aizpildīšanai
Profesionālās pamatizglītības programmas paraugs izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem

>> Uz sākumu
Jūs saņemat šo biļetenu, jo esat VISC informatīvā biļetena abonents.
You are receiving this because you are an "visc.gov.lv" member who has opted-in to receive bulletins.
Biļetenā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
Ja jūs vēlaties abonēt mūsu biļetenu – 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.

Biļetenu arhīvs atrodams VISC mājaslapā www.visc.gov.lv.
Ieteikumus ISEC elektroniskā biļetena pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv.

