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>> Uz sākumu

ATBALSTA PASĀKUMI – APTAUJAS REZULTĀTI
Par atbalsta pasākumu izmantošanu valsts pārbaudes darbos 2009./2010.mācību gadā
Lai veicinātu skolēnu ar speciālām vajadzībām iespēju piedalīties valsts pārbaudes darbos un saņemt
objektīvu vērtējumu, kā arī lai noskaidrotu, kādi atbalsta pasākumi tika izmantoti izglītības iestādēs valsts
pārbaudes darbos 2009./2010.mācību gadā, Valsts izglītības satura centrs (VISC) veica aptauju izglītības
iestādēs.
Informāciju par izglītības iestādē izmantotajiem atbalsta pasākumiem valsts pārbaudes darbos 3., 6. un
9.klasēm iesniedza 128 izglītības iestādes.
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka valsts pārbaudījumu norises kārtību, valsts pārbaudes darbos
var ietvert tikai tos atbalsta pasākumus, kādi paredzēti attiecīgajam traucējumu veidam (redzes, dzirdes,
fiziskās attīstības, somatiskiem, valodas, mācīšanās un garīgās veselības traucējumiem) un kādus skolēns ir
saņēmis izglītības programmas īstenošanas procesā. Tāpēc izglītības iestādēm būtu savlaicīgi jāveic skolēnu

izpēte un jāpiemēro skolēnam nepieciešamie atbalsta pasākumi visā mācību procesā, tajā skaitā mācību
stundās.
Lai gan aptaujā nepiedalījās visas izglītības iestādes, kurās izmanto atbalsta pasākumus, tomēr apkopotie
dati ļauj secināt, ka ir tādi atbalsta pasākumi, kurus izglītības iestādes valsts pārbaudes darbos izmanto maz
vai neizmanto vispār (piemēram, datora izmantošana gadījumos, kad skolēns nevar rakstīt ar pildspalvu).
Tas liecina, ka šobrīd visi iespējamie atbalsta pasākumi mācību procesā netiek pilnvērtīgi izmantoti
(iespējams, vēl pilnībā nav novērtēta to nozīme mācību procesā un valsts pārbaudes darbos).
Kopumā izglītības iestāžu vadītāji pozitīvi novērtēja atbalsta pasākumu piemērošanu valsts pārbaudes
darbos, uzsverot, ka tie dod iespēju skolēniem ar speciālām vajadzībām parādīt apgūtās zināšanas un
prasmes atbilstoši savām spējām, mazināt stresu pārbaudes darba laikā, tuvināt skolēnus ierastajai darba
situācijai mācību stundā un nodrošināt objektīvu informāciju par skolēna sasniegumiem. Aizpildot anketu,
kādas skolas pārstāvis ir ierakstījis šādu piezīmi: "No šajā atskaitē ietvertajiem atbalsta pasākumiem varam
gūt ierosmi, kādus atbalsta pasākumus vēl varētu sniegt skolēniem ar mācību grūtībām."
Plašāk par aptaujas rezultātiem: http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/info.shtml.
>> Uz sākumu

SADARBĪBAS PARTNERU AKTUALITĀTES
Iespēja skolēniem piedalīties starptautiskā biznesa simulācijas spēlē "TITAN"!
Biznesa izglītības biedrība "Junior Achievement – Latvija" (JAL) sadarbībā ar stratēģisko partneri Latvijas
Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti aicina Latvijas skolēnus pieteikties biznesa on-line
simulāciju spēlei "TITAN". Ikviens skolēns var reģistrēties Starptautiskām sacensībām no šī gada 6.
decembra. Spēle norisinās on–line vietnē: http://titan.ja.org. Starptautiskās sacensības notiks vairākos
posmos līdz 2011.gada 7.maijam, kad tiks paziņoti Eiropas uzvarētāji.
Starptautisko sacensību plānojums 2011.gadā:
- reģistrācija 06.12. -14.01;
- konkursa kārta 24.01.;
- konkursa kārta 21.02.;
- papildu uzdevumu kārtas atklāšana („case study” – iespēja iegūt speciālās balvas) 21.02.;
- papildu uzdevumu kārtas noslēgums („case study” – iespēja iegūt speciālās balvas) 18.03.;
- konkursa kārta 21.03.;
- finālistu paziņošana 18.04.;
- on-line fināls 07.05.
Informācija par spēli un sacensībām ir atrodama www.pirmaismiljons.lv un draugiem.lv/titan.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Rokasgrāmata skolotājiem "Drošība internetā"
Noslēgusies konkursa 1.kārta
Reģistrēšanās valsts valodas prasmes pārbaudēm
Ar ES atbalstu Latvijā ieviesīs projektu "Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana bērnu
nometņu organizēšanai"
Semināri par atbalsta nodrošināšanu bērniem ar speciālām vajadzībām
Konkurss uz ESF projekta ekspertu vietām
VISC ieviesīs kvalitātes vadības sistēmu
Konkursa "Gribu būt mobils!" neklātienes kārtas uzvarētāji
Tiek pārrunātas aktualitātes par zinātniski pētniecisko darbību
9.klases vēstures olimpiādes pirmā posma otrās kārtas uzdevumi

Citas VISC aktualitātes lasiet VISC interneta vietnē: http://visc.gov.lv.
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