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Lai informētu par to, kā norit sešus gadus veciem bērniem paredzētā mācību satura aprobācija, VISC
turpmāk informatīvajā biļetenā regulāri publicēs informāciju par aprobācijas norises gaitu, sasniegtajiem
rezultātiem un secinājumiem.
Uzmanību! Ņemot vērā to, ka ir sācies jaunais mācību gads, 7.septembrī iznāks informatīvā biļetena
speciāls izdevums, kurā būs apkopota aktuālā informācija par profesionālo izglītību!
ŠODIEN BIĻETENĀ
Šodien sākas jaunais mācību gads!

VISC aktualitātes

Sešgadnieku mācību satura aprobācija

ŠODIEN SĀKAS JAUNAIS MĀCĪBU GADS!

Ir sācies jaunais mācību gads!
1.septembris vienlaikus ir gan svētku diena visiem skolēniem, viņu vecākiem, pedagogiem, gan arī jauna
darba cēliena sākums. Valsts izglītības satura centrs novēl visiem tiem, kas māca un mācās daudz jaunu un
radošu ideju savā darbā, neskaitāmus pozitīvus sasniegumus, prieku un entuziasmu apgūt jauno. Izglītība
ikviena cilvēka dzīvē ir vislielākā vērtība, jebkuras zināšanas un prasmes katru no mums tikai bagātina.
>> Uz sākumu

SEŠGADNIEKU MĀCĪBU SATURA APROBĀCIJA

Uzsākta sešgadnieku mācību satura aprobācija
No šā mācību gada 1.septembra tiek uzsākta sešus gadus veciem
bērniem paredzētā mācību satura aprobācija.
Īpaši izveidota darba grupa ir izstrādājusi integrētu mācību
programmas paraugu, kurā precīzi definēti mācību rezultāti, kas
viena mācību gada laikā pēctecīgi un pakāpeniski jāsasniedz sešus
gadus veciem bērniem. Jaunās programmas paraugs
2010./2011.mācību gadā tiks izmēģināts jeb aprobēts 22 izglītības
iestādēs – izmēģinājumskolās (gan skolās, gan bērnudārzos). Vēl
13 izglītības iestādes (līdzdalības skolas) savā darbā izmēģinās
konkrētus tematus, mācību metodes, mācību līdzekļus u.tml.
Skolas ir izvēlētas tā, lai veidotu Latvijas izglītības tīkla modeli, ir
iesaistītas gan pirmsskolas izglītības iestādes, gan pamatskolas un vidusskolas, pilotprojektā piedalās skolas
no pilsētām un laukiem, izglītības iestādes ar dažādu mācībvalodu, tādas, kurās tiek integrēti bērni ar īpašām
vajadzībām u.tml.
Lai pedagogi būtu gatavi aprobācijas darbam un saņemtu visu nepieciešamo atbalstu, VISC nodrošina gan
pedagogu tālākizglītības iespējas, gan mācību līdzekļus, kā arī sniedz individuālas konsultācijas un plāno
apmeklēt visas aprobācijas procesā iesaistītās izglītības iestādes.
9.–13.augustā VISC organizēja tālākizglītības kursus pilotprojektā iesaistīto skolu pedagogiem, to laikā tika
organizētas gan lekcijas, gan praktiskas nodarbības, lai pārrunātu to, kā veicināt bērna valodas attīstību,
mācīt lasīt, rakstīt, rēķināt un apgūt citas sociālās prasmes. Daudz diskusiju bija par to, kā veidot nodarbības
bērniem, kuri ir ļoti atšķirīgi gan zināšanu, gan psiholoģiskās sagatavotības ziņā.
Jau līdzšinējā praksē pedagogi savā darbā izmanto ļoti daudz un dažādas metodes, kursu laikā visiem bija
iespēja pastāstīt par savu pieredzi, tādējādi radot jaunas ierosmes darbam citiem kolēģiem. Lai izvērtētu, kā
izstrādātais mācību saturs palīdz bērnam, kā tas attīsta un veicina viņa spējas, pilotprojektā iesaistītajiem
pedagogiem darba procesā būs jāveic detalizēti pedagoģiskie vērojumi un jāplāno nodarbības.
4.septembrī plānots aicināt kopā pilotprojektā iesaistīto skolu pedagogus un administrāciju, lai izvērtētu
profesionālās pilnveides kursos paveikto un detalizēti iepazīstinātu ar aprobācijas plānu. Septembrī VISC
dosies uz visām pilotprojektā iesaistītajām skolām, lai tiktos ar bērnu vecākiem. Drīzumā tālākizglītības
nodarbības tiks organizētas arī līdzdalības skolu pedagogiem.
Foto: Izmēģinājumskolu pedagogi piedalās praktiskā nodarbībā tālākizglītības kursos šā gada vasarā.
Projekta koordinatore, VISC Vispārējās izglītības satura
nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece Ineta Upeniece atzīst:
"Varam teikt, ka aprobācijas process jau ir veiksmīgi uzsācies.
Vasarā notikušajos tālākizglītības kursos pārliecinājāmies, ka
pedagogi ar entuziasmu ir gatavi darbam, bijām pat pārsteigti par
to, cik daudzveidīgas metodes tiek izmantotas bērnudārzos un
skolās darbā ar sešus gadus veciem bērniem jau tagad.
Tālākizglītības kursu viens no lielākajiem ieguvumiem bija tieši
pieredzes apmaiņa. Sniedzām arī visu nepieciešamo informāciju
par to, kā noritēs aprobācijas gaita, kādi ir skolotāju uzdevumi. Un
šādu regulāru atbalstu sniegsim visu šo mācību gadu.
Gribu uzsvērt, ka nav pareizi aprobācijas procesu dēvēt par eksperimentu, kā to nereti mēdz uzsvērt tieši
plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Aprobācija jeb izmēģināšana ir ļoti pozitīvi vērtējams process, ja izglītībā tiek
ieviestas jaunas idejas, jauns mācību saturs. Lai tas būtu kvalitatīvs un atbilstošs bērniem, tas ir jāizmēģina.
Tikai tā var nodrošināt pārmaiņu kvalitāti. Un droši var apgalvot – aprobācijas procesā iesaistītie bērni būs
tikai ieguvēji un nākamajā mācību gadā varēs uzsākt mācības 1.klasē.

Sākoties jaunajam mācību gadam, visām skolām, kas iesaistījušās pilotprojektā, gribu novēlēt radošu un
entuziasma pilnu mācību gadu!"
Foto: Pilotprojekta vadības komanda un speciālisti. Pirmajā rindā trešā no kreisās puses – I.Upeniece.
Plašāka informācija par mācību satura
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/satpilnv.shtml.
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>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Par pieteikšanos mērķstipendijām Rīgas pilsētas profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem
Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti
Nometņu vadītāju kursi 2010.gada 2.pusgadā
Par vācu valodas olimpiādi
Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšana un norise
Grupas „Gain Fast” dalībnieki skaidro bērniem drošības jautājumus
Profesionālās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi
Aktuālais 2010./2011.mācību gadā
Citas VISC aktualitātes lasiet VISC interneta vietnē: http://visc.gov.lv.
>> 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 VISC elektroniskā biļetena pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv.

