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IEVĒRO!

E-IZDEVUMA SATURS

Līdz šā gada 18.februārim visi tie,
kas vidusskolu beiguši agrāk, bet
vēlas kārtot centralizēto eksāmenu
angļu valodā, var pietikties tā
kārtošanai četrās Latvijas
augstskolās.

Ziņa. Viedoklis
2013.gadā turpināsim iesāktās pārmaiņas izglītībā
Pasākums

VISC mājaslapā ir publiskotas Valsts
pārbaudes darbu programmas
2012./2013. m.g.

Pedagogiem pasniegtas „Ekselences balvas”
Darbam noderīgi. Pieredze
Vecāku atbalsta pasākumi Pelču speciālajā internātpamatskolā
Interaktīvā klase Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā
VISC aktualitātes
VISC pasākumi, sagatavotie materiāli, projektu darba aktualitātes un citi jaunumi

Šā gada februārī un martā VISC
organizē diagnosticējošos darbus
veselības izglītībā, ekonomiskajā
izglītībā un cilvēkdrošībā.
VISC ir publiskojis vadlīnijas bērnu
un pusaudžu attīstības izvērtēšanai.

Sadarbības partneru aktualitātes
VISC sadarbības partneru pasākumi, sagatavotie materiāli un citi jaunumi

Ziņa. Viedoklis
2013.gadā turpināsim iesāktās pārmaiņas izglītībā
Valsts izglītības satura centrs vienmēr ir sekojis aktualitātēm izglītībā
pasaulē, savā darbā ņem vērā jaunāko pētījumu atziņas, citu valstu
pozitīvo pieredzi, it īpašu uzmanību pievēršot Latvijas rezultātiem. Ar
gandarījumu var lasīt, piemēram, Hārvardas universitātes pētījumu
aktuālos rezultātus „Achievement Growth: International and U.S. State
Trends in Student Performance”. Tie liecina, ka Latvijas skolēnu
sniegums matemātikā, dabaszinātnēs u.c. reitinga tabulā atrodas tās
vidusdaļā, rezultāti ir stabili, bet vienlaikus Latvija ir valsts, kas uzrāda
visstraujāko rezultātu uzlabošanos. Šādus rezultātus nevar sasniegt, ja
nenotiek pozitīvas izmaiņas izglītībā. Izvērtējot padarīto, veiksmes un
neveiksmes, VISC arī 2013.gadā par prioritāti izvirzījis darīt visu
iespējamo, lai mūsu skolēni iegūtu labas, konkurētspējīgas zināšanas
un prasmes. Nosakot sava darba mērķus un uzdevumus, VISC vērā
ņem Izglītības un zinātnes ministrijas reformu rīcības plānā noteiktos
virzienus.
Plānojam aktīvi piedalīties mācību satura pilnveidē un modernizācijā, lielāku uzmanību pievēršot pamatprasmēm un zināšanām, ko
apgūst bērni. Gribam veicināt to, lai skolās aktīvāk ienāk un mērķtiecīgi tiek izmantotas modernās tehnoloģijas. Kā veiksmīgu piemēru
te var minēt VISC īstenoto pilotprojektu sešus gadus veciem bērniem piemērota mācību satura izveidei. Pirmsskolas izglītības
iestādēs un skolās, kurās mācās 6 gadus veci bērni, ienāca gan mūsdienīgas mācību metodes, gan arī tehnoloģijas, kas zināšanu un

prasmju apguves procesu bērniem veidoja aizraujošu un interesantu. Vairāk nekā 3000 pirmsskolas izglītības pedagogu ir
apmeklējuši tālākizglītības kursus, kuros apguva prasmes darbā ar tehnoloģijām. Mērķtiecīgs tehnoloģiju lietojums pozitīvi ietekmē
mācību procesu skolā, tam piekrīt pedagogi. Esam gandarīti par pozitīvajām atsauksmēm, ko mums izsaka skolotāji par
sagatavotajiem metodiskajiem materiāliem (piemēram, „Vesels un drošs”, „Sarunas par mākslas darbiem”). Šogad plānojam turpināt
sniegt metodisku atbalstu pedagogiem, jo skolotājs ir tas, kurš pozitīvām pārmaiņām ļauj ienākt skolas ikdienā.
Aptuveni 14000 pedagogu ir apmeklējuši dažādus tālākizglītības kursus, izvēloties tos, kas vispiemērotākie katram pedagogam. Un
pedagogu profesionālās pilnveides darbu aktīvi turpināsim šogad.
Speciālajā izglītībā jau ir uzsāktas un turpināsies daudzas aktivitātes. Speciālisti izstrādā daudzveidīgus izglītojamo izpētes
instrumentus, kas ir novitāte Latvijā, jo līdz šim nav bijis šādu instrumentu, kas ļautu tik daudzpusīgi vērtēt speciālās bērnu
vajadzības. Tie mēra skolēnu intelektuālas spējas, skolēnu uzvedības dažādus raksturotājus, sasniegumus latviešu valodā un
matemātikā un novērtē agrīnās lasītprasmi. Ir izveidoti astoņi atbalsta centri: Balvos, Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā,
Rīgā un Valmierā. Pašā gada sākumā publiskojām vadlīnijas bērnu un pusaudžu attīstības izvērtēšanai, ceram, ka šis materiāls būs
ļoti noderīgs skolotājiem.
Profesionālajā izglītībā turpināsim īstenot projektu, kura mērķis ir pāriet no daudziem standartiem un vienotiem standartiem profesijās.
Tiks izstrādāta moduļu pieeju profesionālās izglītības programmu izstrādē un īstenošanā. Profesionālajā izglītībā, kā arī visos citos
jautājumos, augstu vērtējam pozitīvu sadarbības pieredzi gan ar valsts sektoru, gan privāto sektoru. Profesionālās izglītības
jautājumos mums ir sadarbība ne tikai ar dažādām ministrijām, bet arī ar darba devēju un ņēmēju profesionālajām organizācijām.
Profesionālās izglītības pedagogiem VISC turpina nodrošināt profesionālās pilnveides iespējas projekta ietvaros, kas sevī ietver ne
tikai tālākizglītības kursus, bet arī iespēju stažēties gan Latvijā, gan citās valstīs, kā arī iespēju apmeklēt profesionālos gadatirgus.
Sadarbība ļauj mums veiksmīgi uzlabot, piemēram, ekonomiskās izglītības saturu, jo strādājam kopā ar nozares profesionāļiem:
Latvijas Komercbanku asociāciju, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un citiem.
Valsts pārbaudes darbu sistēmā meklēsim variantus, lai harmonizētu pārbaudes darbu norisi ar skolas ikdienas dzīvi. Martā notiks
centralizētais eksāmens angļu valodā, kas ļaus mums izvērtēt, kādas pārmaiņas norises laikos varētu notikt citos gados, lai atslogotu
gan skolēnu, gan skolotāju slodzi pārbaudījumu laikā vasarā un skolēnu savus rezultātus uzzinātu pēc iespējas ātrāk. Vienlaikus
domāsim par valsts pārbaudes darbu satura pilnveidi. Esam jau veikuši centralizētā eksāmena angļu valodā ārējo auditu, tagad to
plānojam darīt arī latviešu valodā. Informātikas eksāmenu šogad būs iespējams kārtot tiešsaistē, pagājušajā gadā to izmēģinājām
dažās skolās, bet šogad plānojam to piedāvāt lielākam skolu skaitam. Profesionālajā izglītībā pārbaudījumos tehnoloģiju izmantojums
arī kļūst par ikdienu, jo arī šajos pārbaudījumos ir eksāmenu daļas, kuras jaunieši kārto tiešsaistē.
2013.gadā turpināsim uzsākto ceļu uz skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, lai tas 2015.gadā būtu patiesi krāšņs un skaists
pasākums, ko vienlaikus, iespējams, prezentēsim laikā, kad Latvija būs Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Šis ir Latvijas
95.gadadienas gads, tāpēc interešu izglītības un audzināšanas darbā akcentēsim šo pasākumu. Šogad daudzus pasākumus
veidosim par godu gan I.Ziedoņa, gan O.Vācieša jubilejai. Noteikti iesaistīsimies eiro ieviešanas pasākumos, izglītojot un informējot
gan skolēnus, gan pedagogus par šo jautājumu un gaidāmajām izmaiņām.
Visaugstāk darbā vērtēju to, ka VISC strādā profesionāla komanda, jo tas ir priekšnoteikums tam, lai varētu sasniegt visus izvirzītos
mērķus!
Novēlu visiem veiksmīgu 2013.gadu!
Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis
Foto: LETA

Pedagogiem pasniegtas „Ekselences balvas”
4.janvārī Valsts izglītības satura centra un Latvijas Universitātes (LU)
Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra organizētajā pasākumā
„Nāc un dari kopā ar mums!” četri fizikas, bioloģijas, matemātikas un
ķīmijas skolotāji saņēma „Ekselences balvu” par izcilu un inovatīvu
darbu ar skolēniem. Ar augsto apbalvojumu ceremonijā tika sveiktas
skolotājas Sanita Baumane, Ingrīda Brizga, Diāna Sviklāne un Ilze
Cīrule.
„Ar „Ekselences balvu” vēlamies izcelt un atbalstīt inovatīvākos un
profesionālākos matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas skolotājus,
novērtēt milzīgo darbu, ko viņi ieguldījuši, lai darba tirgū nākotnē
nonāktu zinoši, prasmīgi un uzņēmīgi jaunieši,” stāstot par balvas ideju,
uzsver Dace Namsone, LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības
centra vadītāja un viena no „Ekselences balvas” iniciatorēm. „Vēlam, lai balvas ieguvēju paveiktais motivē aizvien vairāk skolotāju uz
jēgpilnu, radošu un efektīvu darbību mācību stundās!”
Visas četras „Ekselences balvas” laureātes izvirzījušas skolas. Savu profesionalitāti skolotājas ir apliecinājušas gan ikdienas darbā,
gan arī klātienē, sacenšoties ar citiem balvas pretendentiem īpašā konkursā un pierādot, ka skolotāju veidotās stundas pilnā mērā
atbilst 21.gadsimta prasībām.
Projektu šogad atbalsta un naudas balvu 1000 latu vērtībā katram uzvarētājam nodrošina Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas
rūpniecības asociācija, SIA "ELME MESSER L" sadarbībā ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju, apvienotais AS
"Rīgas piena kombināts" un AS "Valmieras piens" uzņēmums "Food Union", kā arī SIA „Metrum”.
Balvu par izcilu darbu inovatīva mācību procesa īstenošanā bioloģijā saņēma Sanita Baumane no Tukuma 2.pamatskolas. Skolotāju
sveica un naudas balvu nodrošināja Latvijā vadošais piena pārstrādes uzņēmums "Food Union". Inese Eglīte, “Food Union”
mārketinga direktore Baltijas valstīs: “Izcilība skolotāja darbā ir prasme apvienot dziļas zināšanas savā nozarē un radošu pieeju
pedagoģiskajam darbam ar spēcīgu pārliecību, ka gandarījumu par paveikto nesīs skolēnu panākumi. Esam pagodināti sveikt
izcilākos skolotājus valstī un novēlēt, lai viņu panākumi iedvesmo arī citus skolotājus radošam un efektīvam darbam.”
Apbalvojot fizikas skolotāju Ingrīdu Brizgu no Cēsu 2. pamatskolas, Normunds Bergs, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas
rūpniecības asociācijas valdes loceklis, izteica prieku par iespēju ERAF projekta „Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares
klasteris” ietvaros atbalstīt „Ekselences balvu” fizikas skolotājam par izcilu, pašaizliedzīgu un inovatīvu darbu. „"Ekselences balvas"
pasniegšana kļūst par lielisku tradīciju, kas popularizē eksakto mācību priekšmetu nozīmīgumu vispārizglītojošajās skolās un dod
iespēju vēlreiz atzīmēt skolotāju nozīmīgo lomu skolēnu interešu veidošanā. Šis pasākums ir jāturpina arī nākamajos gados,” uzsvēra
N. Bergs.
Matemātikas skolotāju Diānu Sviklāni no Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas sveica SIA „Metrum” padomes priekšsēdētājs Edgars Šīns.
Ķīmijas balvas laureāti Ilzi Cīruli no Vecumnieku vidusskolas apbalvoja SIA "ELME MESSER L" valdes loceklis un direktors Vadims
Kjasilis.
„Ekselences balva” 2011.gadā izveidota, sadarbojoties Latvijas Universitātei, Valsts izglītības satura centram, uzņēmējiem un
uzņēmumu asociācijām, lai veicinātu izcilību Latvijas skolās.
Foto: Latvijas Universitāte

Darbam noderīgi. Pieredze
Vecāku atbalsta pasākumi Pelču speciālajā internātpamatskolā
Jau trešo gadu Pelču speciālajā internātpamatskolā tiek rīkoti skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem
vecāku atbalsta pasākumi. Uz pasākumiem tiek aicināti arī tie vecāki, kuru bērni nemācās šajā skolā, kā arī pirmsskolas vecuma
bērni ar vecākiem.
Apmeklējot pasākumus vecāki iegūst:

- pozitīvas emocijas darbojoties kopā ar savu bērnu;
- jaunas zināšanas par dažādām tēmām, kuras saistītas ar bērna audzināšanu;
- iespēju tuvāk iepazīt skolu un skolotājus;
- iespēju satikties ar pārējo bērnu vecākiem.
Pasākumu plāns 2012./2013.m.g. 2.semestrim:
- 18.janvārī plkst. 13:00 vecāku informatīvā diena, kurā vecākiem būs iespēja satikt sava bērna skolotājus, redzēt kā top skolēnu
individuālie plāni, kāda ir skolas datu bāze;
- 22.februārī plkst.13:00 pasākums „Jautrie pirkstiņi”, vadīs skolotāja Rita Jakobsone. Šajā pasākumā vecāki kopā ar savu bērnu
skolotājas vadībā varēs vingrināt pirkstiņus un mācīties darboties ar plastalīnu;
- 21.martā plkst. 13:00 pasākums „Lieldienas sagaidot”, vadīs skolotāja Agita Leontjeva - ir skolas folkloras kopas „Ķīpa” vadītāja;
- 19.aprīlī plkst. 13:00 skolotāja Agrita Staško vecākiem un bērniem pasākumā parādīs kādas jaunas zināšanas un prasmes bērni ir
apguvuši Kristīgajā pulciņā;
- 31.maijā plkst. 10:00 vecāku un bērnu ballīte „Vasaru sagaidot”.
Vecākiem skolā tiek piedāvātas nodarbības ‘’Marte Meo metodes izmantošana ikdienā’’ turpinājums piesakoties individuāli.
Nodarbības vadīs Marte Meo kolēģu trenere, skolotāja Līga Kuršinska. (telef. 26226595)
Adrese: Saules stari, Pelču pag., Kuldīgas novads, LV – 3322. Skolas mājaslapa: pelci-skola.webnode.com. Papildus informācija un
pieteikšanās pasākumu apmeklēšanai: Līga Kuršinska, tālrunis 26226595.

Interaktīvā klase Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā
Laikā, kad trūkst mācību materiālu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, liels ieguvums un atbalsts bērnu attīstībai,
korekcijai un apmācībai ir jaunāko informācijas tehnoloģiju izmantošana mācību procesā.
Šajā mācību gadā Kokneses internātpamatskolā attīstības - centrā ir izveidota interaktīvā klase, kura aprīkota ar astoņiem
planšetdatoriem iPad un interaktīvo galdu ar skārienjūtīgu darba virsmu.
Inovatīvo mācību metožu pielietojums veicinās skolēnu iesaistīšanos mācību procesā, attīstīs sadarbošanās un komunikācijas
prasmes, veidos pozitīvas emocijas, motivēs skolēnus aktīvai darbībai un maksimāli ļaus realizēt individuāli diferencēto pieeju.
Skolas mājaslapa: http://ksisac.aizkraukle.lv/

VISC aktualitātes
Diagnosticējošie darbi veselības izglītībā, ekonomiskajā izglītībā un cilvēkdrošībā
Kursi "Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vēsturē un kultūrvēsturiskajā mantojumā izstrādes pamatprincipi"
Vadlīnijas bērnu un pusaudžu attīstības izvērtēšanai
Iespēja kārtot centralizētos eksāmenus augstskolās
Literatūras eksāmena 12.klasei 1.uzdevuma tēma
Sākas pieteikšanās tautas deju skolotāju kursiem
Konkurss "Latvijas kultūras kanons 21.gs. jaunietim"
Izcilākajiem skolotājiem pasniegtas "Ekselences balvas"
Pestalozzi programma aicina pieteikties trenerus
Aicinām pieteikties EMVC semināram "Zīmju valodas profesionāliem mērķiem"
Informātikas (programmēšanas) 26.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Sadarbības partneru aktualitātes

T

Konkurss "Latvijas kultūras kanons 21.gs. jaunietim"
Ir noslēgusies kulturoloģijas konkursa „Latvijas kultūras kanons 21.gs.jaunietim” 1.kārta. Pirmajā kārtā piedalījās 59 skolas no visas
Latvijas Otrā - fināla kārta notiks š.g. 25.janvārī Latvijas Kultūras akadēmijas telpās - „Zirgu pastā” (Rīgā, Dzirnavu ielā 46) Uz finālu
uzaicinātas 16 skolu komandas, kuras 1. kārtā ieguvušas no 45 līdz 53 punktiem.
Lasīt plašāk par konkursu var šeit: http://visc.gov.lv/visc/dokumenti/partneru_dokumenti/20130107_kulturologija_konkurss.pdf

Jūs saņemat šo e-izdevumu, jo esat VISC informatīvā e-izdevuma abonents.
E-izdevumā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
Ja jūs vēlaties abonēt mūsu e-izdevumu – 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.
E-izdevumu arhīvs atrodams VISC vietnē www.visc.gov.lv.
Ieteikumus VISC informatīvā e-izdevuma pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz mailto:prese@visc.gov.lv.
Iesakām Jums lietot RSS barotni, lai regulāri iepazītos ar jaunākajām publicētajām ziņām. Mājaslapā tā izskatās šādi:
Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem arī šeit:

