2012.gada 20.septembris Nr.65

IEVĒRO!

E-IZDEVUMA SATURS

Šā gada 24.–28.septembrī visas
Latvijas skolas aicinātas iesaistīties
drošības nedēļā:
http://www.visc.gov.lv.

Ziņa. Viedoklis
Bērnu nometņu darbība Latvijā – sadarbības iespējas

VISC interneta vietnē pieejama
2011./2012.gada valsts pārbaudes
darbu statistika.

Pasākums
Pasākumu cikls „Mana Latvija”
Darbam noderīgi. Pieredze
Aicina izglītības iestāžu nosaukumā atteikties no vārda „speciālā”
VISC aktualitātes
VISC pasākumi, sagatavotie materiāli, projektu darba aktualitātes un citi jaunumi

Ir publiskoti nolikumi gaidāmajiem
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VISC sadarbības partneru pasākumi, sagatavotie materiāli un citi jaunumi

Ziņa. Viedoklis
Bērnu nometņu darbība Latvijā – sadarbības iespējas
Katru gadu rudenī apkopojam paveiktos darbus 2012.gada pirmajā
pusgadā un vasarā. Tieši tad, kad skolās mācību gads ir beidzies, bērnu
nometņu vadītājiem sākas aktīvais darba laiks – tiek organizētas
nometnes, ekspedīcijas, radošās skolas un citas aktivitātes, lai tikai
nodrošinātu bērniem lietderīgu vasaras atpūtu. Šogad legāli tika
organizētas 650 nometnes dažādos Latvijas reģionos (kopumā
2011./2012.gada vasarā reģistrētas1612 nometnes).
Lai atvieglotu bērnu nometņu saskaņojumu un atzinumu saņemšanas
kārtību, VISC turpina sadarboties ar saistītajām iestādēm – Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Veselības inspekciju, kuras
saņem iesniegumus no nometņu vadītājiem elektroniski ar mājas lapas
www.nometnes.gov.lv starpniecību. Savukārt Pārtikas veterinārajam
dienestam un pašvaldībām elektroniski tiek nosūtīta informācija par
ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju un konkrētās nometnes organizēšanu viņu teritorijā. Vienotais reģistrs sniedz gan pašvaldībām,
gan bērnu vecākiem iespēju pārliecināties, vai nometnei ir visi saskaņojumi un atzinumi, vai nometņu vadītājam ir spēkā esoša
apliecība un kāda ir konkrētā nometņu vadītāja darba pieredze nometņu organizēšanā.
2012.gada pirmais pusgads ir bijis bagāts ar bērnu nometņu vadītāju kursu dalībniekiem, kas apliecina, ka interese par nometņu
organizēšanu tikai pieaug. 257 dalībnieki – nometņu vadītāji ar pieredzi –pilnveidoja savas zināšanas 36 stundu kursos un atjaunoja
apliecību, bet 165 dalībnieki apguva nometņu vadītāju kursu 72 stundu programmu un ieguva bērnu nometņu vadītāja apliecību.
Interese par nometņu vadītāju kursiem ir gan skolu pedagogiem, gan bērnu un jauniešu centros strādājošajiem darbiniekiem, arī
uzņēmējiem un individuālā darba veicējiem.

Viens no kritērijiem, kas noteikti turpmāk reglamentēs dalību bērnu nometņu vadītāju kursos, būs informācijas pārbaude soda reģistrā
par potenciālo nometņu vadītāju nesodāmību.
2012.gads nometņu jomā iezīmēsies kā gads, kurā tiks atjaunota tradīcija organizēt ikgadējo Nometņu vadītāju salidojumu –
pieredzes apmaiņas semināru, kurā nometņu vadītāji apgūs jaunas prasmes, dalīties pieredzē ar saviem kolēģiem. Šogad tas notiks
Salacgrīvas novada viesu namā „Kraukļi” no 28.līdz 30.septembrim. Tie interesenti, ka vēl nav paguvuši pieteikties uz šo semināru,
var to izdarīt mājas lapā www.nometnes.gov.lv sadaļā „Nometņu vadītāju kursi”.
2012/2013.gadā lielu uzmanību pievērsīsim nometņu vadītāju profesionālajai pilnveidei, organizējot dažādus informatīvi izglītojošus
seminārus, pieredzes apmaiņas darba grupas un praktiskās nodarbības.
Turpināsies sadarbība arī ar saistītajām iestādēm: Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienestu, Veselības inspekciju, Pārtikas un
veterināro dienestu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, kā arī ar pašvaldībām reģionos.
2012.gada otrajā pusgadā nometņu vadītāju kursos lielu uzsvaru liksim uz zināšanu un prasmju apguvi par nometņu satura izveidi,
tālāko notikumu attīstību un caurviju darbību.
Svarīgi ņemt vērā ilggadējā bērnu nometņu organizētāja Arnolda Brūdera
ieteikumus, domājot par nometņu saturu. Analizējot nometņu atskaites un
diskusijas nometņu vadītāju kursos, var secināt, ka nometņu saturs
vairumā gadījumu tiek veidots kā dažādu pedagoģiskas ievirzes
nodarbību kopsavilkums bez izteikta vienota mērķa. Par to liecina arī
nometņu darbā pielietotās pedagoģiskās metodes, starp kurām pārsvarā
dominē tradicionālās nometņu darba pedagoģiskās metodes: nodarbības
darbnīcās, pārgājieni, ekskursijas, konkursi, spēles, lekcijas. Tikai
nedaudzās nometnēs tiek izmantotas projektu grupu, interaktīvo spēļu,
sadarbības pedagoģijas u.c. metodes un tiek domāts par rezultātu,
izmantojot caurviju darbību un pasākumu konkretizētu motivāciju.
Definējot nometnes saturu, varētu teikt, ka satura uzdevums ir panākt
kādu īpašu dzīves mirkli visu nometnes dalībnieku dzīvēs, kuru katras
nometnes dalībnieks atcerēsies uz visu mūžu.”
Nometņu satura kvalitāte ir viens no svarīgākajiem nometņu organizēšanas priekšnoteikumiem. Kvalitatīvs nometnes saturs un tā
realizācija ļauj nometnes pedagogiem un dalībniekiem maksimāli efektīvi sasniegt nometnei izvirzītos pedagoģiskos un audzinošos
mērķus. Tāpēc, izstrādājot nometņu saturu, vislielākā uzmanība jāpievērš nometnes filozofijai, precīzai mērķa grupu izvēlei, atbilstošu
uzdevumu izvirzīšanai un metožu atlasei.
Nometnes satura izveidei jānotiek savlaicīgi, turklāt iesaistot visu pedagoģisko personālu. Pieredze liecina, ka labu nometnes saturu
iespējams izveidot 2-3 mēnešu laikā, visam pedagoģiskajam personālam strādājot 4-6 stundas nedēļā. Vēl savlaicīgāk jāuzsāk ideju
piefiksēšana.
Neatkarīgi no nometnes veida - sporta, darba, piedzīvojumu un atpūtas, mākslas, mācību vai citas, nometnes saturam jābūt
mērķtiecīgam. Būtiskākā prasība, nometņu saturu veidojot, ir caurviju darbības principa ievērošana visas nometnes garumā. Tas
nozīmē, ka nometnes laikā pakāpeniski pieaug darbības intensitāte, noslēgumā panākot izvirzītās problēmas pilnīgu vai daļēju
atrisinājumu. Katra nometnes diena, katrs plānotais pasākums jāveido tā, lai tas būtu labi motivēts, pie tam katra nākošā pasākuma
vai notikuma nepieciešamību jāizraisa iepriekšējās nodarbības rezultātam. Ir nepieciešama intriga (tāpat kā grāmatā, filmā vai dzīvē),
un to var panākt tikai ar pretdarbības konkretizēšanu. Tādējādi tiks panākta loģiska, saistīta caurviju darbība un notikumu secība, kas
palīdzēs veiksmīgi realizēt pedagogu personāla izvirzītos mērķus un uzdevumus.
Nometne kā ārpusskolas audzināšanas institūcija prasa no pedagoģiskā personāla netradicionālo pedagoģijas metožu pielietošanu,
liekot uzsvaru uz interaktīvajām, projektu grupu un sadarbības pedagoģijas metodēm, maksimālu atvērtību un demokrātiju
savstarpējās attiecībās, atraktivitāti un plašas zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā un daudzās humanitārajās un eksaktajās zinībās.
Galvenais ieteikums, pēc iespējas vairāk lauzt rutīnu un „pārprastās” tradīcijas.
(Plašāka informācija atrodama: www.nometnes.gov.lv metodiskajā materiālā „Bērnu nometņu vadītāja rokasgrāmata”)
Foto: Inta Kraskeviča
VISC vecākā referente Inta Kraskeviča

Pasākumu cikls „Mana Latvija”

Gaidot Latvijas 95.gadadienu, VISC īsteno skolēnu pilsoniskās un patriotisma audzināšanas pasākumus īpašā ciklā „Mana Latvija”.
Visi interesenti var iesaistīties daudzveidīgās aktivitātēs, piemēram, mūzikas, dejas, teātra, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas,
vides un tehniskās jaunrades konkursos; pētīt savas ģimenes un dzimtas likteņgaitas, savas skolas un novada/pilsētas vēsturi,
ievērojamu cilvēku dzīvesstāstus. Šā gada oktobrī VISC mājaslapā www.visc.gov.vl tiks izveidota vienota izvēlne, kurā tiks publicēta
visa informācija par katru no aktivitātēm.
VISC jau informēja, ka profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem tiks organizēts pasākums „Es Tavu vārdu
piesaucu, Latvija!”. Pasākuma mērķis ir iesaistīt profesionālās izglītības jauniešus nacionālās identitātes un valstiskās apziņas
stiprināšanā, tautas tradīciju un kultūras vērtību saglabāšanā un attīstībā, kā arī popularizēt profesionālās izglītības sistēmu un
interešu izglītības lomu Latvijā un Eiropā. Plānots, ka pasākums notiks divās kārtās: pirmā kārta profesionālajās izglītības iestādēs un
vēsturiskajos novados un otrā kārta-kulminācija un noslēgums Balvu novada pašvaldībā, ar kuru jau ir sākusies sadarbība pasākuma
īstenošanai. Plašāk par pasākumu var lasīt šeit: http://visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/20120822_pasakums_profizgl_audz.pdf.

Darbam noderīgi. Pieredze
Aicina izglītības iestāžu nosaukumā atteikties no vārda „speciālā”
Lai mazinātu nevienlīdzīgu attieksmi pret dažādu izglītības iestāžu izglītojamiem, speciālās izglītības iestādes ir aicinātas atteikties no
vārda „speciālā” iestādes nosaukumā.
Skolēnu vecāki, speciālisti un speciālās izglītības iestāžu pārstāvji ir pauduši viedokli, ka izglītības iestāžu nosaukumā vārds
„speciālā” ir diskriminējošs attiecībā uz izglītojamo dzīves kvalitāti. Jau šā gada martā VISC rīkotājā diskusijā tika saskaņots viedoklis,
ka šādas izmaiņas nosaukumā būtu nepieciešamas.
Izglītības iestāžu nosaukuma maiņa izglītības iestāžu finansējumu neietekmēs, jo finansējums tiek piešķirts atbilstoši izglītības iestāžu
veidam, kas tiek noteikts atbilstoši piešķirtajam reģistrācijas kodam.
Izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli par izglītības iestāžu nosaukuma maiņu var lasīt šeit:
http://visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/20120910_izm_20120827_vest.pdf

VISC aktualitātes
Aicinām pieteikties uz treneru sagatavošanas semināru „HansaVET” projektā
Par ārštata metodiķa sertifikātu piešķiršanu centralizēto eksāmenu vērtētājiem
Mūsdienu dejas ekspertu padomes un koordinatoru sanāksme
Semināri sociālo zinību skolotājiem
ESF projekta kursi dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem
Seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem
Diskusija par pilsonisko izglītību Latvijā un Eiropas Savienībā
Pirmskolām sagatavots metodiskais materiāls par dzimumu līdztiesību
Aicina izglītības iestāžu nosaukumā atteikties no vārda "speciālā"

T

Bērnu un jauniešu vēlējumi savai valstij aizsāks jaunu tradīciju Likteņdārzā

Sadarbības partneru aktualitātes
Dabaszinātņu skolotājiem pieejams metodisks materiāls par enerģijas, ūdens resursu un atkritumu
efektīvas izmantošanas un apsaimniekošanas novērtējumu
Biedrība "Latvijas Zaļā Josta" piedāvā ieteikumus, ko izstrādājis Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs,
metodiskā materiāla "Mainos es, mainies tu, mainās visa pasaule" izmantošanai ķīmijas un fizikas stundās 8. un 9.klasēs, atbilstoši
ESF projekta "Dabaszinātnes un matemātika" izstrādātajam tematiskajam plānam.
Plašāka informācija lasāma šeit: http://www.dzm.lu.lv/aktualitates
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