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VISC: AKTUĀLAIS 2010./2011.MĀCĪBU GADĀ

Mācību saturs
Vispārējās izglītības mācību saturs
2010./2011.mācību gadā stāsies spēkā Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par valsts pirmsskolas
izglītības vadlīnijām", kas noteiks pirmsskolas izglītības mērķi un galvenos uzdevumus, pirmsskolas
izglītības pedagoģiskā procesa raksturojumu, pirmsskolas izglītības saturu, pirmsskolas izglītības satura
apguves plānotos rezultātus un pirmsskolas izglītības apguves vērtēšanas kārtību.
2010./2011. mācību gadā 22 izglītības iestādēs tiks veikta integrētās mācību programmas sešgadīgiem
bērniem projekta (turpmāk – programma), metodisko ieteikumu programmas īstenošanai projekta un
mācību līdzekļu programmas īstenošanas nodrošināšanai aprobācija.
VISC vēlreiz atgādina, ka izvēle par darba burtnīcas nepieciešamību mācību procesā ir mācību priekšmeta
pedagoga atbildība. Ierobežota budžeta apstākļos ir īpaši svarīgi racionāli izmantot valsts, pašvaldību un
vecāku naudas līdzekļus. Tāpēc VISC aicina pedagogus katrā mācību priekšmetā un katrā konkrētajā klasē
rūpīgi izvērtēt darba burtnīcas nepieciešamību optimāla mācību procesa nodrošināšanai.
Vēlamies akcentēt, ka 2010./2011.mācību gadā pamatizglītības saturā nekādu izmaiņu nav. Sagatavotie
grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un
pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem" paredz tikai sākot ar 2011./2012.mācību gadu uzsākt
svešvalodu apguvi no 1.klases un atsevišķu mācību priekšmetu "Pasaules vēsture" un "Latvijas vēsture"
pakāpenisku ieviešanu. Domājot par svešvalodu apguvei paredzētās mācību literatūras iegādi
2010./2011.mācību gadam, ir jāņem vērā šā brīža situācija, kad skolēni uzsāk svešvalodas apguvi no
3.klases.
Profesionālās izglītības saturs
Lai veiktu profesionālās izglītības satura pārstrukturēšanu atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai
un ieviešanai mūžizglītības kontekstā kā arī nodarbinātības veicināšanai, nodrošinot elastīgu izglītības
pieejamību notiks būtiskas izmaiņas:
-grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211"Noteikumi par valsts profesionālās
vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu";
-tiek plānots turpināt jaunu profesiju standartu izstrādi un aktualizāciju atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 27.februāra noteikumiem Nr. 149 "Profesiju standartu izstrādes kārtība";
-tiek plānotas jaunu profesionālo izglītības programmu izstrāde un esošo izglītības programmu
aktualizācija atbilstoši izmaiņām profesiju standartos, ņemot vērā profesionālās izglītības satura reformu.

Valsts pārbaudes darbi

Pārbaudes darbi pamatizglītībā
No 2010./2011.mācību gada 6.klasē paredzēta ieskaite dabaszinībās.
Iepriekšējos mācību gados 6.klases mācību valodas ieskaites mutvārdu daļas norise tika organizēta pēc
rakstu daļas norises atlikušo mācību valodas stundu laikā. Lai psiholoģiski atslogotu saspringto mācību
gada nobeigumu un tuvinātu izglītojamā runātprasmes pārbaudi reālajām dzīves situācijām,
2010./2011.mācību gadā 6.klases skolēniem ieskaites mutvārdu daļas norisi varēs organizēt mācību
valodas stundās mācību gada otrā semestra laikā.
Būs izmaiņas 3.klases kombinētās ieskaites struktūrā un saturā. Ieskaitei būs divas daļas – mācību valodā
un matemātikā. Tās norise – divas dienas.
Pārbaudes darbi vidējā izglītībā
Sākot ar 2010./2011.m.g. netiek izstrādāts kultūras vēstures un dabaszinību eksāmenu saturs. Saskaņā ar
2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.334 "Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises
kārtību" izglītības iestāde drīkst izstrādāt saturu un organizēt eksāmenus minētajos mācību priekšmetos.
Ņemot vērā, ka 2010./2011.mācību gadā vidusskolu beidz skolēni, kuri mācījušies pēc jaunajiem mācību
priekšmetu standartiem, septembra mēnesī tiks publicēti eksāmenu darbu paraugi dabaszinātņu
priekšmetos, matemātikā un svešvalodās. Bioloģijas, ķīmijas un fizikas eksāmenu darbos turpmāk ir
paredzēta praktiskā daļa.
Ieplānoti grozījumi 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.335 "Noteikumi par centralizēto
eksāmenu saturu un norises kārtību", lai precizētu un uzlabotu centralizēto eksāmenu norises atsevišķas
darbības izglītības iestādēs.
Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni
Plānots palielināt to profesionālo kvalifikāciju skaitu, kurās eksāmena teorētiskās daļas izpildi VISC
organizēs elektroniskā formā (iepriekšējā mācību gada bija 6 kvalifikācijām, 2010./2011.plānots 8).
Vairākām profesionālajām kvalifikācijām, kurām saturu gatavos VISC, notiks eksāmenu materiālu
elektroniska piegāde tieši eksāmena dienā.
Tiks veidotas jaunas un aktualizētas esošās jautājumu un uzdevumu datu bāzes.
Šobrīd notiek darbs pie jaunu Ministru kabineta noteikumu "Centralizēto profesionālās kvalifikācijas
eksāmenu norises kārtība" sagatavošanas.

Audzināšanas darbs un interešu izglītība
Lai nodrošinātu pēctecību un tradīciju pārmantojamību audzināšanas darbā un interešu izglītībā, VISC
2010./2011.mācību gadā izvirzījis šādas galvenās prioritātes:
-sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes veidošanos, stiprinot skolēnos patriotismu un radot
iespējas to praktiski apliecināt ikdienā un svētkos;
-rosināt bērnus un jauniešus aktīvai un radošai darbībai savas skolas, novada/pilsētas sabiedriskajā un
kultūras dzīvē, apkārtējās vides izzināšanā un sakopšanā;
-nodrošināt skolēniem iespējas iesaistīties tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā,
īstenojot interešu izglītības programmas un citas aktivitātes;
-veicināt skolēnu izpratni un atbildību par saviem pienākumiem un tiesībām, sasniegumiem pašattīstībā un
karjeras izaugsmē;
-motivēt skolēnus iesaistīties labdarībā un brīvprātīgo kustībā, veicinot tādu ētisko vērtību izkopšanu kā
nesavtība, līdzjūtība un iecietība.
Izvērtējot 2009./2010.mācību gadu – periodu pēc administratīvi teritoriālās reformas stāšanās spēkā,
audzināšanas darba plānošanai un īstenošanai novados/pilsētās un izglītības iestādēs VISC iesaka pievērst
uzmanību šādiem jautājumiem:
-informācijas aprites (VISC – pašvaldības izglītības pārvalde/speciālists - izglītības iestāde) un
pārstāvniecības nodrošināšana informatīvi izglītojošos pasākumos (semināri, darba grupas, diskusijas,
aptaujas, konferences u.c.);
-pedagogu pieredzes apmaiņas veicināšana un labās prakses popularizēšana;
-iespēju robežās atbalsts valsts nozīmes pasākumu organizēšanai un norisei interešu izglītībā un

audzināšanas darbā (novada/pilsētas/reģiona/valsts līmenī).
VISC informē, ka vairākos normatīvajos aktos, kas nozīmīgi audzināšanas darbības un interešu izglītības
īstenošanā, ir veiktas būtiskas izmaiņas šādos dokumentos:
-2010.gada 26.marta. grozījumi Izglītības likuma 54.pantā "Izglītojamā pienākumi" un 55.pantā
"Izglītojamā tiesības";
-Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra. noteikumi Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo
drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos";
-Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra. noteikumi Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības
kārtība".
Plānojot audzināšanas darbu izglītības iestādēs un sekmējot skolēnu pilsonisko izglītību, jāņem vērā, ka
saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes lēmumu 2011.gads ir pasludināts par Eiropas brīvprātīgā darba
gadu.

Mācību priekšmetu olimpiādes
VISC ir sagatavojis mācību priekšmetu, kas tiks organizētas, sarakstu un to norises laikus:
Olimpiādes norises laiks
Mācību priekšmets

Klase

Matemātika
Matemātika
Informātika
Fizika
Ķīmija
Bioloģija
Ģeogrāfija
Biznesa ekonomiskie pamati
Franču valoda
Vēsture
Latviešu valoda un literatūra
Latviešu valoda (skolām,
mazākumtautību programmu)
Vācu valoda

kas

īsteno

novados

valsts

5.–8.
9.–12.
8.–12.
9.–12.
9.–12.
9., 11.–12.
10.–12.
10.-12.
5.-12.
9., 12.
8.-9.
11.-12.

18.02.
11.02.
15.02.
28.01.
03.02.
02.12.
04.03.
23.02
21.01.
21.02.
31.01.
7.02.

17.-18.03.
22.-23.03.
07.-08.04.
30.-31.03.
25.-26.01.
15.04.
25.03
26.03.
8.03.
7.03.
14.03.

7.un 8.

11.10.

29.10. I kārta
13.11. II kārta

10.-12.

26.11.

5.02. I kārta
11.03. II kārta

Valsts olimpiādes uzdevums ir izvirzīt valsts komandas kandidātus dalībai starptautiskajā olimpiādē
attiecīgajā mācību priekšmetā. Piedalīties atlases sacensībās valsts olimpiādes žūrijas komisija aicina valsts
olimpiādes 1.–3.vietas ieguvējus 10.–12.klasē (ģeogrāfijā, matemātikā) vai 1.–3.vietas ieguvējus 11. un
12.klasē (bioloģijā un ķīmijā). Ja 1.-3.vietu ieguvušo skaits ir ne mazāks par 12 izglītojamajiem, tad uz
atlases nodarbībām var uzaicināt arī izglītojamos, kuri valsts olimpiādē ieguvuši Atzinības rakstu, vai arī
jaunāko klašu izglītojamos, ja viņi uzrādījuši izcilus rezultātus valsts olimpiādē. Pēc informātikas
olimpiādes rezultātiem piedalīties atlases sacensībās uzaicina katras klašu grupas (8. 10. un 11. 12.klase)
labāko rezultātu ieguvējus.

Zinātniski pētniecisko darbu skates
Zinātniski pētniecisko darbu skates valsts līmenī notiks 2011. gada 16.aprīlī.
2010.gada olimpiāžu, kuras netika iekļautas 2011.gada saraktā, aktivitātes ir piedāvāts iekļaut zinātniski
pētniecisko darbu atbilstīgās sekcijās.
Valsts pārstāvjus pasaules vides projektu konkursam noteiks zinātniski pētniecisko darbu vides izglītības
sekcijas apakšsekcijā.

Vienlaikus atgādinām, ka veiksmīgākai un ātrākai informācijas saņemšanas un aprites nodrošināšanai
regulāri izmantojama Valsts izglītības satura centra mājas lapa www.visc.gov.lv.
>> Uz sākumu

SADARBĪBAS PARTNERU AKTUALITĀTES

Inovatīvs Skolēnu Mācību Uzņēmums – jauna tipa interaktīvās tāfeles izgudrotāji, plūc uzvaras
laurus Eiropas finālā!
Skolēnu Mācību Uzņēmums (SMU) "Cleverway" (Rīgas Klasiskā ģimnāzija) atgriezies no Eiropas Skolēnu
Mācību Uzņēmumu fināla, kur komanda ieguva godpilno trešo vietu Eiropas Skolēnu Mācību Uzņēmumu
finālā. Kopumā Eiropā šī mācību gada laikā darbojās vairāk nekā 20000 SMU, no kuriem finālā piedalījās
37, pulcējot 175 jaunos uzņēmējus. Fināls norisinājās no šī gada 20. līdz 23. jūlijam Itālijā, Sardīnijas salas
Kaljāri pilsētā. Skolēnu Mācību Uzņēmumu programmu īsteno biznesa izglītības biedrība "Junior
Achievement - Latvija" un Valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" Inovatīvas
uzņēmējdarbības motivācijas programmas ietvaros, kuru atbalsta ERAF un Eiropas Savienība. Komandas
lidojumu uz finālu nodrošināja nacionālā lidsabiedrība "airBaltic".
Plašāk par skolēnu sasniegumiem: www.jal.lv.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Notiek akadēmisko izdevumu atvēršanas svētki dabaszinātnēs un matemātikā
Tiks atklāta interaktīva izstāde „Daba un zinātne skolā! Mūsdienīgi!”
Notiks dabaszinātņu un matemātikas nedēļa „Domā citādāk! Eksaktāk!”
Vācu valodas skolotāju vasaras akadēmija Siguldā
Par pieteikšanos mērķstipendijām
Seminārs speciālo skolu direktoru vietniekiem mācību darbā
Pedagogu profesionālās pilnveides programmu saskaņošana
Citas VISC aktualitātes lasiet VISC interneta vietnē: http://visc.gov.lv.
>> Uz sākumu
Jūs saņemat šo biļetenu, jo esat VISC informatīvā biļetena abonents.
You are receiving this because you are an "visc.gov.lv" member who has opted-in to receive bulletins.
Biļetenā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
Ja jūs vēlaties abonēt mūsu biļetenu – 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.
Biļetenu arhīvs atrodams VISC mājaslapā www.visc.gov.lv.
Ieteikumus VISC elektroniskā biļetena pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv.

