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IEVĒRO!

E-IZDEVUMA SATURS

Nākamā informatīvā e-izdevuma,
kas iznāks 23.augustā, galvenā
tēma: aktualitātes profesionālajā
izglītībā – viss par profesionālās
izglītības saturu, pārbaudījumiem,
profesionālās izglītības pedagogu
tālākizglītību un gaidāmajiem
pasākumiem jaunajā mācību gadā.

Ziņa. Viedoklis
2012./2013.gadā aktuāla būs mācību satura īstenošanas kvalitātes nodrošināšana un
valsts pārbaudes darbu sistēmas pilnveide
Pasākums
VISC organizē starptautisku vides izglītības konferenci „Vietējie resursi ilgtspējīgai
attīstībai”
„Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši”: konference veiksmīgam mācību

Informācija par aktualitātēm
2012./2013.mācību gadā lasāma
www.visc.gov.lv.

gadam
Darbam noderīgi. Pieredze
Sagatavoti dažādi materiāli pirmsskolas izglītībā
VISC aktualitātes
VISC pasākumi, sagatavotie materiāli, projektu darba aktualitātes un citi jaunumi
Sadarbības partneru aktualitātes
VISC sadarbības partneru pasākumi, sagatavotie materiāli un citi jaunumi

Ziņa. Viedoklis
2012./2013.gadā aktuāla būs mācību satura īstenošanas kvalitātes nodrošināšana un valsts
pārbaudes darbu sistēmas pilnveide

2012./2013.mācību gads neiezīmējas ar krasām pārmaiņām izglītības jomā.
Tiks turpinātas jau iesāktās reformas, īstenoti uzsāktie projekti un citas
aktivitātes ar vienotu mērķi – kvalitatīvas izglītības nodrošināšana jebkuram
bērnam un jaunietim Latvijā. Viena no VISC darba prioritātēm vienmēr ir
bijusi mūsdienīga, uz daudzpusīgu zināšanu un prasmju apguvi balstīta
mācību satura sagatavošana. Mācību satura izmaiņām seko arī valsts
pārbaudes darbu sistēmas izmaiņas, jo pārbaudām to, ko skolēns ir
apguvis, saskaņā ar katra konkrētā mācību priekšmeta standartu.
Lai varētu precīzi konstatēt to, kā notiek mācību satura apguve, kādas
izmaiņas ir nepieciešamas, ir jābūt pētījumos iegūtiem datiem. Šogad tiks
turpināts darbs mācību priekšmetu standartu monitoringa sistēmas izveidē,
lai precīzi sekotu tam, kā notiek satura ieviešana dzīvē. Lai paaugstinātu
mācību līdzekļu kvalitāti, tiks organizēti mācību līdzekļu recenzentu
profesionālās pilnveides kursi, kas ļaus recenzentiem uzlabot mācību līdzekļu izvērtēšanas prasmes, tādējādi uzlabojot tos
materiālus, kas tiek izmantoti skolās ikdienas mācību darbā.

Normatīvajos dokumentos jau 2006.gadā ir noteikta pakāpeniska pāreja uz divu atsevišķu mācību priekšmetu „Latvijas vēsture” un
„Pasaules vēsture” paralēlu apguvi. Jaunajā mācību gadā atsevišķus mācību priekšmetus apgūs 6. un 7.klases skolēni; pedagogi
savā darbā var izmantot VISC mācību priekšmetu „Latvijas vēsture” un „Pasaules vēsture” programmu paraugus. Kā nozīmīgs
atbalsts skolotājiem ir arī digitāls metodiskais materiāls „Latvijas vēsture 6.–9.klasei: attēli, kartes, ieteikumi” un „Mācību stundu
piemēri Latvijas vēsturē 6.klasei” (materiāli pieejami http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/metmat.shtml).
Lai palielinātu metodisko materiālu pieejamību, 2012./2013.mācību gadā VISC plāno sagatavot metodisko līdzekli „Veselības
izglītība” vispārizglītojošajām vidusskolām un profesionālās izglītības iestādēm. Izglītības iestādēm mācību gada laikā tiks piedāvāti
arī diagnosticējošie darbi, lai iegūtu informāciju par skolēnu finanšu pratības līmeni un zināšanām un prasmēm par cilvēkdrošību, tajā
skaitā ceļu satiksmes drošības jautājumiem. Darbos iegūtie rezultāti tiks izmantoti mācību kursa „Cilvēkdrošība” satura un metodisko
atbalsta līdzekļu izstrādē.
Pagājušais mācību gads bija laiks, kad aktīvi strādājām, lai sakārtotu prasības tam, ko bērni apgūst pirmskolā. Notika gan pedagogu
tālākizglītības kursi, tika sagatavoti daudzveidīgi informatīvie un metodiskie materiāli, kurus šogad varēs izmantot pirmskolā un
sākumskolā. Materiāli ir skatāmi: http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/satpilnv.shtml.
Izmaiņas plānotas arī valsts pārbaudes darbu sagatavošanas sistēmā. Ņemot vērā secinājumus, ko bija iespējams izdarīt pēc šā
gada valsts pārbaudes darbu sesijas, ir pieņemts lēmums reorganizēt Valsts pārbaudījumu sagatavošanas departamentu, precīzāk
noteikt katra darbinieka pienākumus un atbildību, lai izvairītos no tehnisku kļūdu iespējamības valsts pārbaudes darbos un
nodrošinātu drošu to norisi. Jaunais mācību gads būs pirmais, kad izglītojamā sniegumu centralizētajā eksāmenā izteiks tikai
procentuālā novērtējumā. Uz sertifikāta būs norādīts iegūtais kopīgais procentuālais vērtējums, kā arī katras eksāmena daļas
procentuālais vērtējums, bet vairs nebūs noradīts iegūtā līmeņa burts. Svešvalodu centralizēto eksāmenu rezultātus izteiks B1, B2 vai
C1 valodas prasmes līmenī atbilstoši vidējās izglītības standartā noteiktajām prasībām par valodas prasmes līmeņiem un Eiropas
kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei. Tiem jauniešiem, kas nesasniegs B1, B2 vai C1 valodas prasmes līmeņus, vērtējumu
izteiks procentuālā novērtējumā.
Valsts pārbaudījumu organizācijā tiks izmantota valsts pārbaudījumu informatizācijas sistēmas 2.kārtas funkcionalitāte, nodrošinot
ērtāku pieteikšanos valsts pārbaudījumiem, centralizēto eksāmenu vērtētāju pieteikumu apstrādi un valsts pārbaudījumu rezultātu
statistisko apstrādi. Kopumā vērtējot VISC darbu, gribu uzsvērt, ka domājam par to, lai aizvien vairāk tehnoloģijas ienāktu mūsu
darbā, ļaujot ātrāk un precīzāk veikt daudzas funkcijas, kā arī atvieglojot darbu skolās, jo vairs nav jāaizpilda daudzi dokumenti ar
roku uz papīra. Piemēram, tehnoloģiju iespējas pozitīvi vērtējamas profesionālās izglītības pārbaudījumu norisē, jo 13 kvalifikācijās
eksāmenu teorētiskās daļas audzēkņi varēja kārtot tiešsaistē internetā.
Šis mācību gads būs nozīmīgs arī interešu izglītībā un audzināšanas darbā. VISC organizēs Latvijas Republikas proklamēšanas
95.gadadienai veltītu skolēnu pilsoniskās un patriotisma audzināšanas pasākumu ciklu „Mana Latvija”, kura laikā tiks organizētas
daudzveidīgas aktivitātes. Rudenī izveidosim arī īpašu interneta mājaslapas izvēlni, kurā atspoguļosim notikumus, kas noritēs valsts
jubilejas pasākuma cikla ietvaros.
Mācību gada laikā VISC organizēs daudzveidīgas aktivitātes, lai radītu iespējas skolēnu pilsoniskās apziņas, valstiskās identitātes un
patriotisma stiprināšanai, rosinot bērnus un jauniešus aktīvai un radošai darbībai savas skolas, novada un pilsētas sabiedriskajā un
kultūras dzīvē, apkārtējās vides izzināšanā un sakopšanā, nodrošinot skolēniem praktiskas iespējas iesaistīties tautas tradīciju un
kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā. Tiks veidota un nostiprināta izpratne par ģimenes vērtībām un ģimenes
nozīmi cilvēka dzīvē, stiprinot paaudžu vienotību un savstarpējo sapratni. Organizēsim dažādas aktivitātes par veselības un
cilvēkdrošības jautājumiem.
Arī speciālajā izglītībā, profesionālajā izglītībā, dažādos projektos plānojam īstenot daudzus uzdevumus, bet par šiem un citiem
jautājumiem sniegsim informāciju īpašos VISC e-izdevuma numuros.
Lai visiem veiksmīgs jaunais mācību gads!
Valsts izglītības satura centra vadītājs
Guntis Vasiļevskis

Pasākums
VISC organizē starptautisku vides izglītības konferenci „Vietējie resursi
ilgtspējīgai attīstībai”

No šā gada 27.augusta līdz 30.augustam Valmierā notiks starptautiska vides izglītības konference
„Vietējie resursi ilgtspējīgai attīstībai”, ko organizē Valsts izglītības satura centrs un UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija. VISC ir atbildīgs par Latvijas dalību Baltijas jūras projektā, kura ietvaros
tiek veiktas daudzveidīgas vides pētniecības aktivitātes un organizēti dažādi pasākumi.
Konferencē piedalīsies Baltijas jūras projektā iesaistīto skolu skolēni un skolotāji no Baltijas jūras
reģiona valstīm: Dānijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas un
Zviedrijas. Konferences dalībniekus pie sevis uzņems Valmieras Valsts ģimnāzija un Valmieras pamatskola. Konferences mērķis ir
vēlreiz uzsvērt vienu no galvenajiem Baltijas jūras projekta mērķiem: saglabāt apkārt esošo vidi, racionāli izmantot dabas resursus un
rūpēties par to, lai arī nākotnē cilvēkam būtu tīra un bagāta vide, neskatoties uz ekonomisko un sociālo pasaules attīstību. Ir plānotas
dažādas lekcijas, darba grupas, plakātu izstāde, ekskursijas un citas aktivitātes. Konferences programmu var lasīt šeit:
http://www.b-s-p.org/upload/news/conference_2012/programm_2012_new.pdf.
Konferences norisi atbalsta Valmieras pilsēta, AS „Latvijas Valsts meži” un izdevniecība „Lielvārds”.

„Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši”: konference veiksmīgam mācību gadam
Šī gada 29.augustā plkst. 10.00 – 17.00 Latvijas Universitātē (Raiņa bulvārī 19,
Rīgā) notiks metodiski praktiskā dabaszinātņu un matemātikas skolotāju
konference „Dabaszinātnes un matemātika skolā – efektīvi un radoši”. Fizikas,
ķīmijas, bioloģijas, matemātikas un ģeogrāfijas skolotāji sākot no 13.augusta
aicināti reģistrēt dalību konferencē interneta vietnē www.dzm.lu.lv, kur var
iepazīties arī ar konferences programmu.
Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs un Bioloģijas
skolotāju asociācija, Fizikas skolotāju asociācija, Matemātikas skolotāju apvienība
sadarbībā ar Latvijas Universitātes dabaszinātņu fakultātēm organizē metodiski praktisko dabaszinātņu un matemātikas skolotāju
konferenci, lai kopā ar sadarbības partneriem un aizrautīgiem skolotājiem dalītos efektīvās un radošas idejas, kā panākt reālas
izmaiņas, lai skolēnu mācīšanās uzlabotos katrā klasē.
Jaunas idejas, risinājumus un praktiskus piemērus radošam un efektīvam mācību darbam skolotāji varēs gūt, tiekoties ar Latvijas
Universitātes zinātniekiem – ķīmiķiem, biologiem, fiziķiem, ģeogrāfiem un matemātiķiem, iesaistoties darbnīcās par inovatīvu
tehnoloģiju izmantojumu mācību procesā, darbojoties „Spēļu izstrādes laboratorijā”, izmēģinot WorldWideTelescope iespējas,
iepazīstoties ar mācību video veidošanu un piedaloties daudzās citās aktivitātēs. Uzņēmēji, izglītības eksperti un skolotāji meklēs
risinājumus aktuāliem jautājumiem, piemēram: „Kā veidot sistēmu darbam ar talantīgajiem skolēniem no skolas līdz darba tirgum?”;
„Kā mazināt plaisu – skolēnu iesaistīšanās IT pasaulē un skolotāju „attiecības” ar IT?” vai „Ko skola var dot, lai panāktu „ekonomisko
izrāvienu” valstī?”.
Konferencē vienkopus tiks pārstāvētas izdevniecības, IT uzņēmumi, zinātnes centri, mācību priekšmetu asociācijas, izglītības
eksperti, uzņēmēji, Universitātes mācībspēki un pētnieki, radoši skolotāji un citi izglītības pārstāvji. Visas dienas garumā dalībnieki
aicināti piedalīties skolotāju pieredzes semināros, darbnīcās, ekspertu sarunā, forumā, paneļdiskusijā, zinātnes tējnīcās un interaktīvā
izstādē.

Darbam noderīgi. Pieredze
Sagatavoti dažādi materiāli pirmsskolas izglītībā
VISC sadarbībā ar pirmsskolas speciālistiem ir sagatavojis „Pirmsskolas izglītības
mācību satura programmas” paraugu, kas paredzēts bērnu līdz sešu gadu vecumam
izglītošanai un ir izveidots saskaņā ar valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām. Mācību
satura programmas paraugā ir noteikts programmas mērķis, uzdevumi un mācību
saturs atbilstoši bērnu attīstības pakāpēm. Mācību satura programmas paraugu
skolotāji var izmantot pēc saviem ieskatiem, to papildinot vai mainot atbilstoši savas
grupas bērnu spējām un vajadzībām. Ir sagatavoti arī „Integrētās mācību
programmas sešgadīgiem bērniem mazākumtautību izglītības programmā” (ar krievu
un poļu mācību valodu) paraugi. Programmu paraugi lasāmi
šeit:http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/programmas.shtml.
Lai veiksmīgi notiktu mācību process pirmskolā, VISC ir sagatavojis arī daudzveidīgus informatīvos un metodiskos materiālus, tie ir
lasāmi: http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/metmat.shtml.

VISC aktualitātes
Latvijai sudraba medaļa arī starptautiskajā ķīmijas olimpiādē
Latvijas skolēnu dalība starptautiskajā vācu valodas olimpiādē
Pirmsskolas izglītības iestāžu, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmu, metodiķu seminārs
Pirmsskolas izglītības iestāžu, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmu, latviešu valodas skolotāju seminārs
Sākumskolas skolotāju MA vadītāju seminārs
Mājturības un tehnoloģiju skolotāju MA vadītāju izbraukuma seminārs
Jaunieši atgriezušies no matemātikas olimpiādes
Seminārs profesionālās izglītības tūrisma un viesmīlības profesiju

Sadarbības partneru aktualitātes
Kamerkoru konkurss Marktoberdorfā
2013.gada 17.-22.maijā Marktoberdorfā, Vācijā, notiks 13.starptautiskais kamerkoru konkurss. Līdz šā gada 13.oktobrim visi
interesenti, kas vēlas piedalīties konkursā, var aizpildīt un nosūtīt pieteikuma anketas. Visa informācija par konkursu un pieteikšanas
kārtību ir šeit: www.modfestivals.org.

Jūs saņemat šo e-izdevumu, jo esat VISC informatīvā e-izdevuma abonents.
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,

T

'Subject' lauciņā ierakstot tikai vienu vārdu – Unsubscribe.
E-izdevumu arhīvs atrodams VISC vietnē www.visc.gov.lv.
Ieteikumus VISC informatīvā e-izdevuma pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz mailto: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:

