A.Aukšmuksta
Noticis seminārs par aktuālo interešu izglītībā un audzināšanas darbā
2012.gada 20.septembrī Valsts izglītības satura centrā (VISC) notika seminārs
pašvaldību interešu izglītības un audzināšanas darba speciālistiem un interešu izglītības
iestāžu direktoriem. Seminārā piedalījās 114 dalībnieki.
Semināra pirmajā daļā ar jautājumiem par aktualitātēm izglītības jomā
2012./2013.mācību gadā uzstājās IZM valsts sekretāra vietniece- Izglītības departamenta
direktore Evija Papule, kura informēja par jaunumiem izglītības politikā, grozījumiem
normatīvajos aktos, pedagogu profesionālo pilnveidi un atbildēja uz klātesošo
jautājumiem.
IZM Sporta un jaunatnes departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā Diāna
Sīmansone runāja par aktualitātēm darbā ar jaunatni pašvaldībās 2013.gadā, prezentēja
metodiskos ieteikumus „Tolerances trenažieris” skolu pašpārvaldēm, direktoru
vietniekiem audzināšanas darbā un jaunatnes lietu speciālistiem. Metodiskais līdzeklis
tiks izplatīts visās izglītības iestādēs. D.Sīmansone aicināja to izmantot, domājot par
mūsdienīgu saturu un daudzveidīgām metodēm darbā ar jauniešiem. Viņa informēja arī
par interneta vietni www.jaunatneslietas.lv , kas ieguvusi jaunu, interesantu un
interaktīvu veidolu.
Par jaunumiem Valsts izglītības informatizācijas sistēmas (VIIS) lietošanā
saistībā ar interešu izglītību runāja IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta
pārvaldes vecākā referente Aija Rudmane, sniedzot noderīgu un konkrētu informāciju.
Informāciju par ES Mūžizglītības programmas projekta „Integrēta neformālās
izglītības rezultātu atzīšanas sistēma: nacionālā sadarbības tīkla izveide” (VAL-NET)
īstenošanu sniedza VISC Tālākizglītības un projektu nodaļas vecākā referente Marta
Sprūģe.
Semināra otrajā daļā piedalījās Saeimas deputāte, profesore Janīna Kursīte, kura
runāja par jaunās paaudzes Tēvzemes mīlestības audzināšanu. Viņa informēja par
Saeimas Valstiskās audzināšanas apakškomisijas iniciatīvu veidot Valstiskās
audzināšanas programmu ar konkrētām aktivitātēm un uzdevumiem, lai stiprinātu
jauniešos valstisko apziņu un nacionālo identitāti. J.Kursīte aicināja jauniešus uzrunāt,
izmantojot Latvijai raksturīgus simbolus, smaržas, krāsa, garšas un lietas, cilvēku
veiksmes stāstus, emocionālu dzīves pieredzi, atmiņas – caur mazām ikdienas lietām
nonākt līdz lielajām vērtībām. J.Kursīte vairākkārt uzsvēra nepieciešamību domāt, runāt
un darboties pozitīvi, pārvarot negāciju kultivēšanu, kas tik raksturīga mūsu sabiedrībai.
Minot un savā prezentācijā rādot konkrētus piemērus, viņa rosināja pedagogus būt
radošiem un ieinteresētiem izmantot tos resursus, kas pieejami tuvākā un tālākā sava
novada un pilsētas apkārtnē.
Seminārā ar konkrētu projekta „Izrāde-lekcija „Kas ir teātris”” pieteikumu
piedalījās Latvijas Nacionālā teātra direktors Ojārs Rubenis, režisors Elmārs Seņkovs un
producente Madara Aizgrāve, kuri aicināja izmantot teātri kā vienu no ietekmīgām
skolēnu audzināšanas un izglītošanas formām.
VISC vadītāja vietniece, Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta
direktore Agra Bērziņa runāja par aktualitātēm interešu izglītībā un audzināšanas darbā
2012./2013.mācību gadā, aicinot iespēju robežās piedalīties VISC organizētajos valsts
nozīmes pasākumos.
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja Astra
Aukšmuksta iepazīstināja ar iecerētajiem pasākumiem Latvijas Republikas 95.gadadienai
veltītajā pasākumu ciklā „Mana Latvija”. Viņa rosināja katrai izglītības iestādei, ņemot
vērā savas skolas tradīcijas un ieceres valsts svētku un piemiņas un atceres dienu
atzīmēšanā, šī projekta ietvaros organizēt pasākumus, kas stiprinātu skolēnu piederību

savai ģimenei, skolai, tautai, valstij, un radīt iespējas ikvienam skolēnam iesaistīties
svētku sagatavošanas un norises procesā.
Ar interešu izglītības iestāžu veikto pētījumu par interešu izglītību Latvijā
uzstājās Interešu izglītības iestāžu direktoru konsultatīvās padomes pārstāve, Rīgas
Dabaszinību skolas direktore Daiga Kalniņa.
Semināra noslēgumā tika izvirzītas kandidatūras Interešu izglītības
konsultatīvajai padomei, kurai var iesniegt priekšlikumus interešu izglītības sistēmas
pilnveidei izglītības reformas kontekstā.

