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ŠODIEN E-IZDEVUMĀ
Mainīta eksāmenu vērtējumu izteikšanas kārtība

Aicinājums piedalīties UNESCO nedēļā!

Seminārs skolu direktoriem par vācu valodas
mācīšanu skolās

VISC aktualitātes

Speciālisti no Francijas un Itālijas iepazīstas ar
labās prakses piemēriem profesionālajā izglītībā

SVEICIENS SKOLOTĀJU DIENĀ!
Dedz baltu gaismu sevī
Un visu labo, kas ir tevī,
Bez atlikuma citiem dod.
(V.Steps)

Skaistu
Skolotāja
dienu,
radošu darbu un
gandarījumu par paveikto
vēlam visiem pedagogiem!

>> Uz sākumu

MAINĪTA EKSĀMENU VĒRTĒJUMU IZTEIKŠANAS KĀRTĪBA
Šodien, 29.septembrī, Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināti četri noteikumu projekti, mainot eksāmenu
vērtējumu izteikšanas kārtību.
Esošā vērtējuma izteikšanas metodoloģija centralizētajos eksāmenos nenodrošina vērtējumu salīdzināmību
obligāto un izvēles eksāmenu starpā, kā arī eksaminējamo starpā, kuru sniegums ir ar nebūtiskām
atšķirībām, bet vērtējums līmeņos ir dažāds (piemēram, eksāmena darba rezultāts 84% atbilst B līmenim,
savukārt 85% – A līmenis).
Izstrādātie grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.715 "Noteikumi par valsts
vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem" un

Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts standartu
pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem" nodrošinās precīzāku mācību sasniegumu
analīzi, veicinās caurspīdīgāku reflektantu atlases aprēķinu Latvijas augstākajās izglītības iestādēs un ļaus
vispārējās vidējās izglītības programmu absolventiem precīzāk un skaidrāk identificēt savus rezultātus
centralizētajos eksāmenos.
Grozījumi paredz centralizētajos eksāmenos atteikties no vērtējuma izteikšanas līmeņos un izglītojamo
sasniegumus izteikt tikai procentuālajā novērtējumā. Centralizētajā eksāmenā latviešu valodā
mazākumtautību izglītības programmās joprojām papildus tiks norādīts valsts valodas prasmes līmenis un
pakāpe. Svešvalodu centralizētajos eksāmenos papildus tiks norādīts valodas prasmes līmenis B1, B2 vai
C2, kas nodrošinās atbilstību vidējās izglītības standartā noteiktajām prasībām par valodas prasmes
līmeņiem un Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei.
Ņemot vērā, ka novērtējumi tiks izteikti procentuāli, izsludināti arī grozījumi Ministru kabineta 2006.gada
6.novembra noteikumos Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti".
Tie paredz veikt grozījumus ierakstos sertifikātu veidlapās.
Atbilstoši veikti grozījumi arī Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par
valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata
pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja
statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi". Grozījumi paredz, kā atbilstoši
kopējam procentuālajam novērtējumam centralizētajā eksāmenā latviešu valodā 9.klasei mazākumtautību
izglītības programmās tiks noteikts valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe.
>> Uz sākumu

SEMINĀRS SKOLU DIREKTORIEM PAR VĀCU VALODAS MĀCĪŠANU SKOLĀS
Gētes institūts Rīgā (Goethe-Institut Riga) sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministriju, Valsts izglītības
satura centru, Latvijas Vācu valodas skolotāju asociāciju un Vācijas Akadēmisko apmaiņas dienestu
(Deutscher Akademischer Austauschdienst) 27.septembrī rīkoja semināru skolu direktoriem par atbalsta
iespējām vācu valodai kā svešvalodai Latvijas skolās.
Seminārs Gētes institūta telpās tika rīkots diskusijas veidā, uzsverot klātesošajiem svarīgus jautājumus,
piemēram, "Kāda loma vācu valodai kā svešvalodai ir Latvijas skolās šodien?", "Kādi ir veiksmīgi vācu
valodas kā svešvalodas atbalstīšanas piemēri?", "Pie kā skolai vērsties, ja tiek meklēts vācu valodas
skolotājs?". Seminārā piedalījās un pieredzē dalījās 27 skolu direktori no visas Latvijas. Gētes institūta Rīgā
Valodas nodaļas vadītājs Rainers Būcs semināra noslēgumā minēja, ka izšķiroša nozīme ir motivācijai un
gribasspēkam ieviest un mācīt savā skolā vācu valodu kā svešvalodu iespējami agrīnā posmā, uzsverot, ka
padziļināta vācu valodas apguve Latvijas skolēniem un studentiem paver plašas iespējas izglītības, kultūras
un profesionālajā jomā vāciski runājošās zemēs. Vienlaikus Valodas nodaļas vadītājs minēja, ka Gētes
institūts ir vienmēr gatavs informatīvi un metodiski atbalstīt vācu valodas apguvi Latvijas skolās.
>> Uz sākumu

SPECIĀLISTI NO FRANCIJAS UN ITĀLIJAS IEPAZĪSTAS AR LABĀS PRAKSES
PIEMĒRIEM PROFESIONĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ
2011.gada 15. un 16.septembrī Valsts izglītības satura centrā Leonardo Da Vinci partnerības projekta
"Training in Action" (Mācīšanās darbībā) (Nr 2010-1IT—LEO04-009755) ietvaros viesojās sadarbības
partneri no Francijas un Itālijas, lai iepazītos ar labās prakses piemēriem profesionālajā izglītībā. Latvijā
sadarbības partneri tika iepazīstināti ar profesionālās izglītības sistēmu un labās prakses piemēru ķīmijas,
farmācijas un biotehnoloģijas nozarē. Pēc ķīmijas, farmācijas un biotehnoloģijas nozares pieprasījuma tika
uzsākts darbs pie izglītības programmu izveides nozarē nepieciešamām jaunām profesijām – "ķīmisko
procesu tehniķis" un "analītiskās ķīmijas tehniķis". Darba grupā strādāja a/s "Grindeks" vadošie speciālisti

un Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas pedagogi. Valsts izglītības satura centra nozares speciālisti
sniedza metodisku atbalstu programmas izstrādē. Pateicoties profesionālam un aktīvam komandas darbam,
tika izveidota 960 stundu profesionālās tālākizglītības programma ar kvalifikāciju "Ķīmisko procesu
tehniķis" un "Analītiskās ķīmijas tehniķis". Bezdarbnieku apmācība sākās 2009. gada rudenī un turpinās
šobrīd, sagatavojot kvalificētus speciālistus arī citām nozarēm. Mācību process norisinājās gan Olaines
Mehānikas un tehnoloģijas koledžā, gan tieši uzņēmumā – a/s "Grindeks".
A/s "Grindeks" projekta partneri tikās ar izglītības programmas izstrādē un īstenošanā iesaistītajiem darba
devēju pārstāvjiem un izglītības programmu absolventiem, kuri jau strādā šajā uzņēmumā. Olaines
Mehānikas un tehnoloģijas koledžā viesi iepazinās ar izglītības programmas īstenošanas procesu un darba
organizāciju un sadarbības partneru iesaisti. Sanāksmē piedalījās koledžas direktors Juris Gerasimovs,
pedagogi un Olaines domes priekšsēdētāja vietniece Inta Purviņa.
Projekta partneri atzinīgi novērtēja Latvijas pieredzi, kā īsā laika posmā ir iespējams pārkvalificēties, iegūt
jaunu profesiju un darba devējam kvalificētu un konkurētspējīgu darbinieku.
>> Uz sākumu

AICINĀJUMS PIEDALĪTIES UNESCO NEDĒĻĀ!
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija no 2011.gada 10. līdz 14.oktobrim rīko UNESCO nedēļu Latvijā, kas
veltīta 20.gadadienai, kopš Latvija pievienojās UNESCO un aicina tajā iesaistīties visas Latvijas skolas!
Īpaši akcentējot audzēkņu vērtību izkopšanu un jaunu zināšanu veicināšanu, UNESCO aicina ikvienu
Latvijas skolu 2011./2012.mācību gada laikā, it īpaši UNESCO nedēļas laikā no 2011.gada 10. līdz
14.oktobrim skolā UNESCO tēmai veltīt tādas mācību stundas kā vēsture, sociālās zinības, ģeogrāfiju vai
klases stundu, lai īstenotu UNESCO LNK sagatavoto informatīvi izglītojošo aktivitāti "UNESCO
pieskārieni Latvijai". Līdzās mācību stundām, UNESCO LNK aicina skolas organizēt arī diskusiju
pēcpusdienas gan audzēkņiem, gan skolas viesiem par dažādām tēmām saistībā ar UNESCO.
Novērtējot ikvienas skolas lomu UNESCO nedēļas atzīmēšanā, lūdzam līdz 2011.gada 30.septembrim
apstiprināt skolas vēlmi piedalīties šo notikumu atzīmēšanā un iesaistīšanos UNESCO nedēļā. Aicinām
sniegt informāciju par skolā plānotajām aktivitātēm UNESCO nedēļas koordinatorei Evijai Maļkevičai uz epastu programmas@unesco.lv. Informācija par skolā īstenotajām mācību stundām un/vai diskusiju tiks
apkopota un regulāri atjaunota UNESCO LNK mājaslapā www.unesco.lv, kā arī izsūtīta plašsaziņas
līdzekļiem.
>> Uz sākumu

APBALVOTI PAVASARA DROŠĪBAS NEDĒĻAS KONKURSU UZVARĒTĀJI
29.septembrī VISC sadarbībā ar Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienestu organizēja 2011.gada pavasara drošības nedēļas "Vai varam būt droši?" konkursu
uzvarētāju apbalvošanu. Pasākums notika Latvijas Ugunsdzēsības muzejā, Rīgā, Hanzas ielā 5, uz kuru tika
aicināti konkursu uzvarētāji un viņu pedagogi. Apbalvošanas pasākumā piedalījās arī pārstāvji no VUGD,
NMPD un biedrības "Ielu sports", kuri sveica jauniešus, izsakot atzinību par dalību konkursos.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Par mūsdienu dejas pedagogu profesionālās pilnveides programmu
2010./2011. m.g. profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultātu kopsavilkums
Viena nedēļa tavai drošībai!

Latvenergo piedāvā videofilmu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem un izsludina konkursu
Grozījumi speciālās pamatizglītības programmas paraugos
CSDD rīko konkursu 6.–8. klašu skolēniem
Konkurss bērniem un jauniešiem "Jūra nav līdz ceļiem"
Par centralizētos eksāmenos svešvalodās uzrādīto mācību sasniegumu pielīdzināšanu Eiropas kopīgās
pamatnostādnēs noteiktajiem valodu prasmju līmeņiem
Citas VISC aktualitātes lasiet VISC interneta vietnē: http://visc.gov.lv.
>> Uz sākumu
Jūs saņemat šo e-izdevumu, jo esat VISC informatīvā e-izdevuma abonents.
You are receiving this because you are an "visc.gov.lv" member who has opted-in to receive bulletins.
E-izdevumā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
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.
E-izdevumu arhīvs atrodams VISC mājaslapā www.visc.gov.lv.
Ieteikumus VISC informatīvā e-izdevuma pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv.
Iesakām Jums lietot RSS barotni, lai regulāri iepazītos ar jaunākajām publicētajām ziņām. Mājaslapā tā
izskatās šādi:
Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem arī šeit:

