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Informāciju un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošana atbalsta pasākumu nodrošināšanā
izglītības iestādēs
Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) ir zināšanu, metožu, paņēmienu un tehniskā aprīkojuma kopums, kas ar datoru un
sakaru līdzekļu starpniecību nodrošina jebkuras informācijas iegūšanu, glabāšanu un izplatīšanu. IKT ir kopējs termins, kurā iekļauta
jebkura komunikācijas ierīce: radio, televīzija, mobilais tālrunis, dators, programmatūra, satelīta sistēmas u.t.t. Visbiežāk tā ir datoru
izmantošana informācijas pārnešanai, glabāšanai, aizsardzībai, apstrādei, pārsūtīšanai un iegūšanai jebkurā vietā un laikā. Efektīvi
izmantotām IKT var būt liela nozīme pedagoģiskā darba pārveidē un atbalstā.
Ar IKT palīdzību skolēnam ar speciālām vajadzībām ir iespēja saņemt stundas konspektus no skolotāja drukātā veidā, mācību
procesā izmantot individuālās IKT, piemēram, audio ierakstu ierīces, digitālos mācību un pārbaudes materiālus (MS Word formātā).
Mācību procesā un pārbaudes darbos iespējams izmantot balss sintezatoru, pielāgot teksta daudzumu vienā lappusē, mainīt burtu
lielumu un fona krāsas. Var tikt izmantots runas sintezators vai ekrānlasošās programmas (Latvijā izmanto ekrānlasošo JAWS un
ZoomText programmu) dzimtajā valodā un svešvalodās, lai skolēns varētu noklausīties to teksta apjomu, ko pats nespēj izlasīt.
IKT tehnoloģiju izmantošana palīdz izglītojamajam ar speciālām vajadzībām iekļauties mācību procesā:
- tās ļauj demonstrēt savus sasniegumus tādā veidā, kā ar tradicionālām metodēm nav iespējams;
- skolotāji var izveidot uzdevumus, kuri respektē katra izglītojamā individuālās vajadzības, prasmes un iespējas, ātri un vienkārši
pārveidot skolēnu darba materiālus, modificēt pārbaudes darbus;
- var atvieglot sazināšanos ar izglītojamiem, kuriem ir komunikācijas traucējumi;
- var izmantot iespēju sazināties ar izglītojamo individuāli, piemēram, nosūtot informāciju uz e-pastu.
Atbalsta pasākumu mērķis mācību procesā un pārbaudes darbos ir veicināt skolēnu ar speciālām vajadzībām līdzdalību tajos vienādā
līmenī ar viņu vienaudžiem, kuriem nav traucējumu. Atbalsta pasākumi mācību procesā un pārbaudes darbos nodrošina iespēju
skolēniem ar speciālām vajadzībām parādīt prasmes un zināšanas, neesot ierobežotiem vai negodīgi ierobežotiem saistībā ar viņu
traucējumiem. Atbalsta pasākumi mācību procesā un pārbaudes darbos nodrošina skolēnu ar speciālām vajadzībām pieeju
augstākas grūtības pakāpes uzdevumiem. Atbalsta pasākumiem nevajadzētu būt pārmērīgiem un tiem pēc iespējas mazāk būtu
jāmaina standarta pārbaudes darbu organizācija. Atbalsta pasākumi mācību procesā un pārbaudes darbos ir izmaiņu veikšana darbu
administrēšanā, lai likvidētu šķēršļus darba pildīšanas procesā, kurus rada traucējumi, nemainot darba teorētisko pamatojumu.
Biežākie skolēniem nepieciešamie mācību procesa un pārbaudes darbu atbalsta pasākumi, kuri noteikti viņu individuālajos izglītības
plānos:
- elastīgums grafikā/laikā;
- elastīgums nosacījumos, kurus lieto vērtējuma administrēšanā;
- izmaiņas prezentēšanas metodēs;
- izmaiņas atbilžu sniegšanas metodēs.
>> Informatīvais materiāls „Informāciju un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošana atbalsta pasākumu nodrošināšanā izglītības
iestādēs”

4.maijā notiks Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru defile programma un koncerts „Ziedi
Latvijai!”

4.maijā, svinot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu un
gatavojoties Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai, Valsts
izglītības satura centrs (VISC) 4.maijā plkst.11.00 – 13.30 organizē
Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru defile programmu
finālkonkursu un pūtēju orķestru koncertu „Ziedi Latvijai!” Rīgā,
laukumā pie Brīvības pieminekļa.
Latvijas skolu pūtēju orķestri savas muzicēšanas un defile prasmes
demonstrēs gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem, gan starptautiskajai
žūrijai, kuras sastāvā ir Latvijas Republikas Zemessardzes orķestra

priekšnieks Viesturs Lazdiņš, Igaunijas Aizsardzības spēku orķestra diriģents Indreks Toompere un Lietuvas Bruņoto spēku Goda
sardzes bataljona orķestra priekšnieks Egidijus Ališauskas. Pasākumā piedalīsies arī vokālā grupa „Latvian Voices”. Pasākumu vadīs
atraktīvais Varis Klausītājs.
Skolu putēju orķestru priekšnesums tradicionāli jau astoto gadu pēc kārtas ir neatņemama valsts svētku programmas sastāvdaļa
Rīgā, un ieguvis lielu interesi un atsaucību kā ļoti dzīvespriecīgs, krāsains un pozitīvām emocijām bagāts notikums.
Skatītājus priecēs divi Rīgas 6.vidusskolas pūtēju orķestri (diriģenti Haralds Bārzdiņš un Inga Kalniņa), Siguldas Valsts ģimnāzijas un
Mākslu skolas „Baltais flīģelis” pūtēju orķestris „Sudrabskaņa” (diriģenti Andris Muižnieks un Elmārs Rudzītis), E.Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris (diriģents Sandors Līviņš), Jelgavas 4.vidusskolas pūtēju orķestris (diriģents Agris Celms),
Gulbenes mūzikas skolas pūtēju orķestris (diriģents Donāts Veikšāns), Valmieras Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris (diriģents Mārtiņš
Birnis), Rēzeknes 6.vidusskolas pūtēju orķestris (diriģents Jānis Pavlovskis), Ogres novada Bērnu un jauniešu centa pūtēju orķestris
„Ciemupe” (diriģents Gunārs Freidenfelds), Inčukalna pamatskolas un mūzikas skolas pūtēju orķestris (diriģents Vitalis Ķikusts),
Rīgas 31.vidusskolas pūtēju orķestris (diriģents Mareks Romanovskis) un Birzgales pamatskolas pūtēju orķestris (diriģents Laimonis
Paukšte).
Pasākuma noslēgumā apvienotais orķestris, ko kopā veido 500 jauno mūziķu, atskaņos J.Ābola aranžētās latviešu karavīru
dziesmas, patriotisko „Še, kur līgo priežu meži”, M.Birņa aranžēto L.Reinika dziesmu „Es skrienu”, R.Rēriha skaņdarbu „Vai tā mana
vaina bija” un A.Krūmiņa aranžēto R.Paula „Draudzes bazāru”.

Mūsdienu deju laureātu koncerts
6.maijā Rīgā, VEF Kultūras pilī, plkst.18.00 700 dejotāju no visas Latvijas piedalīsies Latvijā mūsdienu dejas festivālā. Mūsdienu
dejas žanrs ir uzkrājis vērienīgu lieluzvedumu veidošanas pieredzi, kas ļauj skolu jaunatnes dejotājiem sevi apliecināt arvien jaunās
koncertprogrammās.
Mūsdienu deju kolektīvu radošā konkursa laureāti tiksies koncertā, kurā savienosies show, hip- hop, laikmetīgā un džeza deja.
Atraktīvi dejotāji, krāšņi tērpi un dramaturģiski vienotais uzvedums radīs tādu noskaņu, lai kopīgi dotos kruīzā uz brīnumsalu, kur
„Zaķīšu pirtiņā” savu dejotprasmi rādīs gan kodes, gan kukaiņi un pat baltais trusis! Bet – tad, kad mājās nav mammas, rodas
superspēks, kuru smeļas no mēnessgaismas tilta, lai spētu nospēlēt „zvaigžņu basketbolu”.
Koncerta režisore un mākslinieciskā vadītāja - Latvijā pazīstamā un pieredzējusī horeogrāfe Edīte Ābeltiņa.
Koncertā piedalīsies VISC organizētā Mūsdienu deju kolektīvu radošā konkursa laureāti – deju grupas „Buras” (Salaspils), „Mix” un
„Grande” (Rīga), „Extra” (Liepāja), „Lēra” (Bauska), „Elfas” un „Talsu skuķīši” (Talsi), „Sparkle” un „Legion of Dancers” (Rēzekne),
„Puma” (Aizpute), „Blow Up„ un „Vizāža”(Daugavpils), „Justify”, „Flash” un JV clubs (Valmiera).

Darbam noderīgi. Pieredze

Drošības nedēļā aktualizēti dažādi bērnu drošības jautājumi
VISC no šā gada 22.aprīļa līdz 26.aprīlim organizēja drošības nedēļu pirmsskolas un pamatskolas bērniem "Dzīvnieki un tava
drošība". Nedēļas laikā tika aktualizēti jautājumi par:
- sastapšanos ar svešu suni;
- rūpēm par dzīvniekiem, drošību tos barojot un kopjot;
- kukaiņu un rāpuļu kodumiem.
VISC mājaslapā nedēļas laikā tika ievietot metodiskie komentāri "Dzīvnieki un tava drošība", ko pedagogi var izmantot arī turpmāk
mācību procesā vispār, kad tiek apgūti drošības jautājumi: metodiskais materiāls pedagogiem; 5. – 9.klasēm atbilžu apkopojumu uz
visbiežāk uzdotajiem jautājumiem "Ko darīt, ja…." un izkrāsojamas darba lapas pirmskolā par tematu "Dzīvnieki un tava drošība".
Drošības nedēļas laikā notika arī konsultatīvās padomes par drošības jautājumiem sanāksme, kurā tika prezentēti diagnosticējošā
darba vispārējā vidējā (10.klase) un profesionālā izglītībā (1.kurss) cilvēkdrošībā rezultāti, izvirzīti nākamā mācību gada drošību
nedēļu septembrī un aprīlī aktuālie temati un precizēti dažādi sadarbības virzieni starp dažādām institūcijām, lai akcentētu drošības
jautājumu apguves nozīmību skolā.
Nedēļas laikā Rīgas 41.vidusskolā notika šīs skolas skolēnu un pedagogu tikšanās ar Latvijas Kinoloģiskās apvienības prezidentu
Jāni Pavlovski, kurš demonstrēja, ko darīt, ja uzbrūk suns. Minētā skola ir izvirzījusi ļoti pozitīvi vērtējamu mērķi izveidot drošības
istabu – metodisko centru, kurā būtu skolēniem nodrošinātas interaktīvas un radošas iespējas apgūt dažādus drošības jautājumus un
skolotāji varētu tikties tālākizglītības nodarbībās.

VISC aktualitātes
Stāķu pamatskolas jaunāko klašu skolēni izglīto vecvecākus
Pestalozzi programmas jaunie moduļi pedagogu izglītotājiem
Radošais pasākums „Vārdi un darbi, kas vieno...”
Izskanējis vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2013” finālkonkurss
Uzsākta metodisko ieteikumu aprobācija modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādei
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Sadarbības partneru aktualitātes

T

Elektrodrošības trešdienas Enerģētikas muzejā
Tuvojoties skolēnu vasaras brīvlaikam, laiks pievērst papildu uzmanību bērnu drošai un pareizai rīcībai un uzvedībai saskarsmē ar
elektroierīcēm. Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejs aicina vecākus un pedagogus pieteikties pedagoģiskās programmas
„Elektrodrošības ABC” nodarbībām vecākos pirmsskolas vecuma un sākumskolas vecuma bērnus. Programmas mērķis ir sekmēt
bērnu izpratni par pareizu rīcību dažādās ar elektrību saistītās situācijās, audzinot atbildīgu attieksmi pret savu rīcību, kā arī attīstot
bērniem raksturīgās izzināšanas spējas: prasmi skatīties un ieraudzīt, klausīties un sadzirdēt, izprast lietu būtību un savas rīcības
atbilstību dažādās situācijās. Muzeja pedagoģiskā programmas „Elektrodrošības ABC” nodarbību saturs tiek pieskaņots katras
vecuma grupas mērķauditorijas bērnu zināšanu un uztveres līmenim. Mazākie nodarbību dalībnieki iepazīstas ar elektrozibsnīti ZIBO,
un draudzīgā sarunas procesā ar nodarbības vadītāju pārrunā: - kādas elektropreces lietojam ikdienā, - kāpēc elektrība var būt
bīstama, - kas ir brīdinājuma zīme „Uzmanību – elektrība!” un kur to uzstāda, kā arī modelēs pareizu rīcību elektrobīstamās situācijās.
Nodarbības nobeigumā tiek skatīti animācijas klipi ar sižetiem, kuros redzamas elektrobīstamas situācijas. Lielākie nodarbību
dalībnieki tiek iepazīstināti ar Latvenergo koncerna elektrodrošības tēlu Ernestu, kurš dzied dziesmu „Elektrība ir īsta!” Pēc dziesmas
klipa noskatīšanās kopīgi tiek pārrunāts, kas ir elektrība, kas ir Latvenergo koncerns un no kā tiek ražota elektrība Latvijā. Nemainīga
nodarbības daļa – elektrobīstamas situācijas un pareizas uzvedības izvēle tajās. Nodarbības beigās tiek demonstrētas filmas, kas
uzņemtas projekta „Lai dzīvo bērni!” ietvaros. Tajās ir sižeti par elektrodrošību, fizisko drošību, ceļu satiksmes drošību, situācijām
saskarsmē ar gāzi un uzvedību uz dzelzceļa. Interaktīvo nodarbību laikā paredzētas arī ekskursijas pa muzeja krātuvēm.
Nodarbības trešdienās notiks: 8., 15., 22. un 29. maijā plkst. 10.00 un 15.00 Enerģētikas muzejā Andrejsalā, Andrejostas ielā 8, Rīgā,
tālr. 67728985, 67728409 e-pasts:muzejs@latvenergo.lv Nodarbības un muzeja apmeklējums ir bez maksas.
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