VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba
nodaļas vadītāja A.Aukšmuksta

Aizvadīts pašvaldību interešu izglītības
speciālistu un interešu izglītības iestāžu
direktoru seminārs
Šā gada 24.septembrī Valsts izglītības satura centrā (VISC) notika
pašvaldību interešu izglītības speciālistu un interešu izglītības iestāžu
direktoru seminārs, kurā piedalījās 92 dalībnieki.
Semināru atklāja VISC vadītāja vietniece – Interešu izglītības un
tālākizglītības departamenta direktore Agra Bērziņa.
IZM valsts sekretāra vietniece – Izglītības departamenta direktore Evija
Papule semināra dalībniekus iepazīstināja ar aktualitātēm izglītības jomā
2013./2014.mācību gadā, akcentējot pedagogu atalgojuma un darba
kvalitātes jautājumus, profesionālās izglītības pievilcības veicināšanu,
izglītības iestāžu tīkla optimizāciju, mācību satura pilnveidi, pieaugušo
izglītību mūžizglītības kontekstā u.c.
Par jaunumiem Izglītības kvalitātes valsts dienesta darbā uzstājās tā
vadītāja Inita Juhņeviča (skat. prezentāciju).
Biedrības „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA)
izpilddirektore Liena Grīna un valdes loceklis Kārlis Būmeisters runāja par
autortiesību jautājumiem un atbildēja uz semināra dalībnieku
daudzajiem jautājumiem, kas saistīti ar izpildītāju un producentu tiesību
ievērošanu, kā arī mūzikas ierakstu atskaņošanu skolas pasākumos un
mācību procesā.
Agra Bērziņa un VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas
vadītāja Astra Aukšmuksta iepazīstināja ar aktualitātēm interešu izglītībā,
minot prioritāros virzienus mācību un audzināšanas darbā (skat.
prezentāciju). Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienu,

skolas tiek aicinātas organizēt svētkiem veltītus pasākumus. Latvijas Kara
muzejā 8.novembrī notiks noslēguma pasākums skolēnu patriotisma un
pilsoniskās audzināšanas projektam „Mana Latvija”, uz kuru tiks aicināti
projekta „Kas jauns skolas muzejā?” dalībnieki, vides izglītības projekta
„Zaļākai Latvijai” uzvarētāji, pašvaldību pārstāvji.
Oktobris ir Latvijas Tautas frontes 25.gadadienas mēnesis. Gatavojoties
šim notikumam, VISC un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais
centrs rīko radošo darbu konkursus visām klašu grupām no
16.septembra līdz 1.novembrim (konkursu nolikumi atrodami VISC
vietnē).
A.Bērziņa runā par gatavošanos XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkiem, kuri notiks 2015.gada 6.-12.jūlijā, Rīgā. Starpsvētku
pasākumu nolikumi atrodami VISC vietnē, sadaļā „Interešu izglītība
(interešu izglītības jomas)”.
Semināra noslēgumā Interešu izglītības konsultatīvās padomes pārstāves
Daiga Kalniņa un Māra Vilciņa iepazīstināja klātesošos ar padomē
paveikto un vadīja diskusiju par interešu izglītības sistēmas attīstību, par
terminu ‘interešu izglītība’ un ‘neformālā izglītība’ lietojumu, par
interešu izglītības programmu īstenošanas daudzveidīgo praksi Latvijā.

