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No šā gada 22.aprīļa līdz 26.aprīlim
VISC organizē drošības nedēļu
pirmsskolas un pamatskolas
bērniem „Dzīvnieki un tava drošība”.

Ziņa. Viedoklis
Kā tiek izteikts centralizēto eksāmenu vērtējums no 2013.gada?
Pasākums
Noticis konkursa "Anekdošu virpulis 2013" fināls
Darbam noderīgi. Pieredze
Metodiskā diena Pelču speciālajā internātpamatskolā
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.mācību gadā centralizēto
eksāmenu sertifikāti pamatizglītībā
tiks izsniegti 14.jūnijā,bet
centralizēto eksāmenu sertifikāti
vispārējā vidējā izglītībā – 5.jūlijā.

Centralizētie eksāmeni
Kā tiek izteikts centralizēto eksāmenu vērtējums no 2013.gada?
2012.gada 3.septembrī apstiprinātie grozījumi 2008.gada 2.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.715 „Noteikumi par valsts
vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem” ievieš izmaiņas centralizēto
eksāmenu rezultātu paziņošanā. Sākot ar 2012./2013.mācību gadu, centralizētajos eksāmenos izglītojamo mācību sasniegumus
izteiks tikai procentuāli, nelietojot novērtējumu A-F līmeņos. Iegūto novērtējumu ierakstīs vispārējās vidējās izglītības sertifikātā,
norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Eksāmena rezultātu procentos veido
pareizo atbilžu attiecība punktos pret maksimāli iespējamo punktu skaitu eksāmenā vai tā daļā.
Sākot ar 2013.gadu, izglītojamajiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst Eiropas valodu kopīgās
pamatnostādnēs (EVKP) noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem B1, B2 vai C1 līmenim, iegūto valodas prasmes līmeni ierakstīs
sertifikātā.
Lai VISC svešvalodu eksāmenu rezultātus pielīdzinātu Eiropas valodu kopīgās pamatnostādnēs noteiktajiem valodas prasmes
līmeņiem, VISC 2010.gadā koordinēja pētījumu, kura mērķis bija noteikt, vai svešvalodu eksāmena prasības Latvijā atbilst EVKP
prasībām un vai eksāmena rezultāti var tikt izteikti atbilstoši EVKP definētajiem līmeņiem. Latvijas Universitātes eksperti veica
svešvalodu eksāmena uzdevumu un rezultātu padziļinātu analīzi. Pētījuma rezultātā tika secināts, ka svešvalodu eksāmens
nodrošina uzdevumus atbilstoši EVKP C1, B2 un B1 līmeņiem.
Procentuālais vērtējums svešvalodu eksāmenā, sākot ar 2013.gadu tiks izteikts atbilstoši šādiem Eiropas valodu kopīgās
pamatnostādnēs noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem:
Kopīgais vērtējums %
95-100%
70-94%
40-69%

EVKP līmenis
C1
B2
B1

Svešvalodu eksāmena rezultāts, kas ir zemāks par 40%, netiks izteikts atbilstoši EVKP līmeņiem.
>> Plašāka informācija par valodas prasmes līmeņiem

Noticis konkursa "Anekdošu virpulis 2013" fināls

1.aprīlī notika konkursa „Anekdošu virpulis 2013” fināls.
Konkursā piedalījās 33 labākie stāstnieki vecumā no 9 līdz 19 gadiem. Dalībnieki
pārstāvēja dažādus Latvijas etnogrāfiskos novadus, un tiesības piedalīties finālā bija
izcīnījuši savu skolu un bērnu un jauniešu folkloras kopu novadu jokotāju sacīkstēs.
„Anekdošu virpuļa 2013” finālā tika izstāstītas vairāk nekā 300 anekdotes, kuras
neatkārtojās. Anekdošu stāstīšana aizrautīgi turpinājās arī pēc konkursa beigām, gaidot
žūrijas vērtējumu kopsavilkumu.
Visaugstāko novērtējumu – Ekselentais smīdinātājs un konkursa galveno balvu runājošu
pērtiķi izcīnīja 10 gadus vecais Edvīns Vedze no Liepājas internātpamatskolas 4.klases.
Vēl par Ekselentajiem smīdinātājiem tika atzīti trīs anekdošu stāstītāji – Laima Grasmane
no Liepājas Centra sākumskolas 6.klases, Jēkabs Staris no Rēzeknes 1.vidusskolas
6.klases, folkloras kopas „Vīteri” dalībnieks un Kristiāns Plots no Vārkavas vidusskolas
4.klases, folkloras kopas „Vōlyudzeite” dalībnieks.
Konkursu rīko Valsts izglītības satura centrs.
>> Plašāka informācija par konkursu
>> Konkursa norises fotogalerija

>> Konkursa finālisti
Foto: Edvīns Vedze no Liepājas internātpamatskolas 4.klases – galvenās balvas ieguvējs

Darbam noderīgi. Pieredze
Metodiskā diena Pelču speciālajā internātpamatskolā
Metodiskais darbs izglītības iestādē veicina straujāku inovāciju ieviešanu, izglītības procesa rezultatīvas pārmaiņas, pedagogu
saskarsmi un zinātnisku pieeju ikdienas darbam. Profesionāli organizēts metodiskās komisijas darbs nodrošina arī katra pedagoga
izaugsmi, sistemātisku pieeju labās pieredzes popularizēšanā. Metodiskam darba jābūt mērķtiecīgam, nepārtrauktam, sistemātiskam.
Šo darbu izglītības iestādē organizē un koordinē metodiskās komisijas vadītāji.
2013. gada 27. martā Pelču speciālā internātpamatskolā – attīstības centrā notika Metodiskā diena. Pasākuma mērķis – pētīt,
analizēt un popularizēt skolu pieredzi metodiskajā darbā.
Pasākumā piedalījās metodisko komisiju vadītāji no Kurzemes zonas: Stiklu speciālā internātpamatskola, Liepājas speciālā
internātpamatskola, Lažas speciālās internātpamatskola, Rubas speciālās internātpamatskola, Purmsātu speciālās
internātpamatskola, Dzirciema speciālās internātpamatskola, Mazirbes speciālās internātpamatskola, Upesgrīvas speciālās
internātpamatskola.
Kā goda viesi pasākumā tika uzaicināti kolēģi no Gaismas internātpamatskolas. Skolas pedagogi saņēma uzslavu par īpašu
ieguldījumu metodiskajā darbā, jo viņi ir izstrādājuši un tipogrāfiski izdevuši vairākas mācību grāmatas, darba burtnīcas, kopumā
vairāk kā 30.
Pasākumā piedalījās Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes vadītāja Santa Dubure. Savā uzrunā S. Dubure
uzteica Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra skolas vadību par iniciatīvu organizēt šāda mēroga pasākumu un
dalīties pieredzē ar kolēģiem.
Lai darbs noritētu konstruktīvi un radoši, metodisko komisiju vadītāji veica mājas darbu. Pasākuma dienā metodisko komisiju vadītāji
strādāja darba grupās un kopīgi veica SVID analīzi par savas komisijas darbu, kuru prezentēja kolēģiem. Kopumā darbojās piecas
metodiskās komisijas. Kolēģiem bija iespēja iepazīties ar katras izglītības iestādes labāko metodisko materiālu: darba burtnīcu,
izdales un uzskates, skolēnu izpēti, internāta skolotāju dienasgrāmatu u.c. Atzinīgus vārdus kolēģi izteica viens otram par izstādē
redzētiem materiāliem. Metodiskās dienas noslēgumā guvām atziņu, ka sadarbība ir ceļš uz profesionālismu un kopīgi iedibinātā
jaunā inovatīvā pieredze jāturpina, tāpēc katru gadu skolēnu brīvdienās organizēsim tikšanos kādā no speciālās izglītības iestādēm.
Pelču SIP – AC pedagogi ar savu iniciatīvu uzrunāja kolēģus, lai kopīgi izstrādātu grāmatas, darba burtnīcas un cita veida izglītojošos
materiālus.
Metodiskās dienas vadītāja Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra direktora vietniece metodiskā darbā Marija Cīrule

VISC aktualitātes

T

Projekta trešā darba grupas sanāksme Bukarestē
Seminārs-praktikums pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem
Aprīļa trešdienās Enerģētikas muzejā
Vokālā mūzikas konkursa "Balsis 2013" fināla konkursa dalībnieki
Uzaicinājums uz mūsdienu deju laureātu koncertu
Noslēdzies Reģionālo skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākumu cikls
Atklātās mājturības un tehnoloģiju 9.olimpiādes 1.kārtas rezultāti
Franču valodas 43.valsts olimpiādes rezultāti
Profesiju standartu izstrāde projekta ietvaros

Sadarbības partneru aktualitātes
Konkurss skolēniem "Nauda – Māksla – Sabiedrība"
Lai veicinātu skolēnu interesi par lata un eiro naudaszīmēm, kā arī mudinātu pievērst uzmanību monētu un banknošu drošības
pazīmēm, aizdomāties par naudaszīmēs izmantoto simbolu nozīmi un saistību ar notikumiem sabiedrībā, Latvijas Banka aicina 7. –
9.klases skolēnus piedalīties konkursā "Nauda – Māksla – Sabiedrība". Konkursa nolikums pieejams Latvijas Bankas ekonomiskās
izglītotības interneta vietnē "Naudas skola", konkursa uzdevumi būs pieejami un atbildes – uz tiem varēs iesniegt tikai 2 nedēļas – no
5. aprīļa līdz 19. aprīlim.
>> Aicinājums skolēniem
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