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Ziņa. Viedoklis
Svešvalodu centralizētie eksāmeni nākamgad būs martā
Nākamajā mācību gadā visu svešvalodu centralizētie eksāmeni vidusskolu beidzējiem notiks martā, bet 3.klases
diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu – februārī, to paredz 27.augustā, valdībā apstiprinātais Ministru
kabineta (MK) noteikumu projekts „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2013./2014.mācību gadā”.
Tā kā svešvalodu eksāmenu norisei 12.klasē nepieciešamas vairākas dienas, un tajos piedalās liels skolēnu un pedagogu skaits, tad
tie ieplānoti laikā, kad pārējiem skolēniem ir pavasara brīvdienas. 12.klases skolēniem pavasara brīvlaiks būs pēc svešvalodu
eksāmenu noslēguma – no 2014.gada 24.marta līdz 2014.gada 28.martam.
Paredzēts, ka angļu valodas eksāmena rakstu daļa notiks 2014.gada 17.martā, bet mutiskā daļa notiks 17., 18. un 19.martā. Krievu
valodā eksāmena rakstiskā daļa notiks 20.martā, bet mutiskā daļa - 20. un 21.martā. Vācu valodā pārbaudījuma rakstiskā daļa būs
19.martā, bet mutvārdu daļa - 19. un 20.martā. Tikmēr franču valodā eksāmens gan rakstiski, gan mutiski notiks 21.martā.
Svešvalodu eksāmenā tiek vērtētas izglītojamo vispārējās prasmes saprast un lietot valodu, tāpēc ir pieļaujama tā norise pirms
mācību priekšmeta apguves noslēguma.
Svešvalodu centralizēto eksāmenu norise 2014.gada martā dod iespēju minēto eksāmenu darbu vērtēšanu sākt tiklīdz beidzas
mācību gads un vispārējās vidējās izglītības sertifikātus izsniegt vairākas dienas ātrāk nekā aizvadītajā mācību gadā. Paredzams, ka
sertifikāti 2014.gadā tiks izsniegti jūlija sākumā.
Minēto izmaiņu rezultātā tiks samazināta arī skolēnu slodze valsts pārbaudījumu laikā maija beigās un jūnijā.

Jau vairāk kā trīs tūkstoši pirmsskolas speciālistu paaugstinājuši savu profesionālo kompetenci
Laika posmā no 2011. gada jūnija līdz 2013. gada septembrim gandrīz 3100 pirmsskolas pedagogi un 502 pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītāji un metodiķi no visas Latvijas paaugstinājuši savu profesionālo kompetenci.
Kursi izglītības iestāžu speciālistiem notiek Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta
„Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”* programmu „Pirmsskolas pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide” un
„Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un metodiķu profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide” ietvaros.
Kursu finansējumu veido 85% ESF un 15% valsts budžeta ieguldījums, un uz tiem varēja pieteikties ikviens pedagogs, kurš īsteno
pirmsskolas izglītības programmu izglītības iestādē. Kursu noslēgumā, izpildot kursu programmā plānotās prasības, tiek izsniegtas
apliecības.
Programmu „Pirmsskolas pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide” veido divi savstarpēji saistīti moduļi. Pirmais –
„Pedagoģiskās domas aktualizācija pirmsskolas pedagoga profesionālajā pilnveidē” un otrais modulis – „Sešgadīgu bērnu izglītības
programmas saturs un tā īstenošana”.
Programmas īstenošanā dalībniekiem tiek nodrošināta iespēja klātienē pilnveidot gan vispārējās kompetences pirmsskolas
pedagoģijā un psiholoģijā, gan specifiskās kompetences pedagoģiskā procesa organizācijā. Programmas apguves laikā tiek dota
iespēja izmantot e-mācību vidē esošos materiālus, dalīties pieredzē un rast jaunu pieeju darbā ar VISC izstrādāto mācību
programmu „Integrēta mācību programma sešgadīgiem bērniem”.
Tālākizglītības programmas „Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un metodiķu profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide”
mērķauditorija ir pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, pirmsskolas izglītības metodiķi vai vadītāja vietnieki izglītības jomā, kā arī
vispārējās izglītības iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki izglītības jomā sākumskolas posmā. Sekmīgi apgūstot programmu, dalībnieki
spēj saskatīt savas izglītības iestādes attīstības iespējas, uzlabo prasmi izmantot esošos tiesību aktus normatīvo dokumentu izstrādē,
izvērtējot savu pirmsskolas izglītības iestādi, spēj realizēt iestādes un metodiskā darba vadības procesus, ievērojot mūsdienu
pedagoģijas un psiholoģijas pamatnostādnes, izprot humānās pedagoģijas filozofisko un metodoloģisko pamatu sadarbības
veicināšanai pirmsskolā, uzlabo savas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas prasmes.
Pēc kursu dalībnieku anketēšanas rezultātiem, var secināt, ka pedagogi atzinīgi novērtējuši abas profesionālās pilnveides
programmas. Kursos gūtais palīdzēs jaunajā mācību gadā kvalitatīvāk pilnveidot pedagoģisko procesu pirmsskolā.
Tā kā projekta noslēgums ir šā gada novembrī, tad šobrīd e-mācību vidē ir atvērtas vēl tikai dažas grupas.
*(Vienošanās 2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA /003)

Pasākums
Notiks projekta „HansaVET” noslēguma konference
Nozares speciālisti tiek aicināti diskutēt un dalīties pieredzē par starptautisko mobilitāšu lomu uzņēmējdarbības prasmju veicināšanā
profesionālas izglītības iestāžu audzēkņiem un iepazīties ar Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci
inovāciju pārneses projekta „HansaVET” rezultātiem.
Dalība starptautiskajās mobilitātēs/praksēs nodrošina audzēkņiem un mācekļiem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un kompetences,
kas veicina viņu personīgo izaugsmi, nodarbinātību un veiksmīgāku iekļaušanos Eiropas darba tirgū. Mobilitātes ļauj pilnveidot ne
tikai profesionālās, sociālās un valodu prasmes, bet sniedz arī papildu iespēju mācīties uzņēmējdarbību. Viens no veidiem, kā
uzlabot profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu mobilitāšu kvalitāti, varētu būt stratēģijas izstrāde ar mērķi attīstīt audzēkņu
uzņēmējdarbības prasmes starptautisko prakšu laikā. Lai šādu stratēģiju īstenotu, ir nepieciešama izpratne un atbalsta mehānismi
izglītības politikas līmenī, kā arī profesionālo izglītības iestāžu pedagogu un prakšu vadītāju sagatavošana.
Projekts „HansaVET” ir spēris soli šajā virzienā, iepazīstinot profesionālās izglītības iestāžu pārstāvjus ar projektā izstrādāto
metodiku, kā arī uzsācis diskusiju ar izglītības politikas veidotājiem no projekta dalībvalstīm. 244 profesionālās izglītības pedagogi no
Zviedrijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas ir piedalījušies projekta mācību semināros.
Projekta īstenošanā piedalās: Valsts izglītības satura centrs (Latvija), Norden Asociācija (Zviedrija), Mācību un konsultāciju centrs
„Baltic Bright” (Latvija), Hanzas Parlaments (Vācija), Tartu profesionālās izglītības centrs (Igaunija), Kauņas Vitauta Dižā universitāte

(Lietuva).
2013.gada 18.septembrī, viesnīcā „Avalon”, Rīgā, notiks projekta "HansaVET” noslēguma konference - „Hanzas Savienības tradīcijas
uzņēmējdarbības veicināšanai”.
Konferencē aicināti piedalīties profesionālo izglītības iestāžu pedagogi, pedagogu izglītotāji, augstākās izglītības iestāžu mācībspēki,
politikas veidotāji, politiķi, nacionālo aģentūru pārstāvji, tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kameru pārstāvji, kā arī uzņēmēji.
Lai pieteiktos dalībai konferencē, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu un līdz 10.septembrim nosūtīt uz e-pastu:
aina.spaca@visc.gov.lv. Papildu informācija pa tālruni: 67350961.
Konferences programma
Pieteikuma anketa

Drošības nedēļas ietvaros VISC aicina veicināt skolēnu izpratni par drošību un veselību
Valsts izglītības satura centrs (VISC) no 23. - 27. septembrim organizē Drošības nedēļu 1.-12. klašu skolēniem "Droša un
veselīga skolas vide". Šogad Drošības nedēļas mērķis ir veicināt pedagogu un skolēnu izpratni par drošību un veselību kā
vērtībām.
Drošības nedēļas ietvaros VISC aicina aktualizēt jautājumus par fizisko un psihoemocionālo veselību, personisko un citu cilvēku
veselību un drošību skolā, ceļā uz skolu un arī ārpusskolas aktivitātēs. Veselība un drošība par vērtībām var kļūt tikai tad, ja
teorētiskās zināšanas apstiprinās drošā uzvedībā, atbildīgā rīcībā un veselību apliecinošos paradumos ikdienā.
Drošības nedēļu VISC rīko kopā ar sadarbības partneriem – VAS „Latvijas Valsts ceļi”, VAS „Latvijas dzelzceļš”, Ceļu satiksmes un
drošības direkciju un Valsts darba inspekciju. Nolikumus un informāciju par plānotajām drošības nedēļas aktivitātēm VISC ir izplatījis
izglītības pārvalžu pirmsskolas speciālistu un sākumskolas skolotāju metodisko apvienību vadītāju semināros un centra mājaslapā.
VISC mājaslapā ir atrodama informācija par reģionālajiem semināriem Rīgā, Ventspilī, Rēzeknē, Valmierā, Cēsīs un Dobelē skolu
administrācijas pārstāvjiem un skolotājiem par drošu un veselīgu skolas vidi. Pirmais seminārs notiks Rīgā, Drošības nedēļas laikā,
24. septembrī.
VISC aicina drošības nedēļas aktivitātēs izmantot jaunākos izstrādātos atbalsta materiālus par veselību un drošību „Ko

darīt,

ja…?” un „Vesels un drošs – ikdiena tev apkārt”, kā arī vides spēli „Vesels un drošs”.
Plašāku informāciju par Drošības nedēļu "Droša un veselīga skolas vide" sniegs VISC speciāliste Inese Bautre, tālrunis 67814439, epasts: inese.bautre@visc.gov.lv

Darbam noderīgi. Pieredze
VISC piedalās grāmatas „Ciemojamies Ministru kabinetā” tapšanā un saņem atzinību no Valsts kancelejas
Valsts kanceleja augstu novērtēja Valsts izglītības satura centra (VISC) ieguldīto darbu
grāmatas „Ciemojamies Ministru kabinetā” tapšanā, grāmatas atklāšanas pasākumā
pasniedzot atzinības rakstu.
Grāmata, kurā tiek stāstīts par Latvijas simboliem un valsts pārvaldību, tapusi sadarbībā ar
bērniem, pedagogiem un iestāžu ekspertiem. Arī VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma
nodaļas speciālisti piedalījās izglītojošā materiāla veidošanā, jo pilsoniskā izglītība ir viens no
vispārējās izglītības stūrakmeņiem.
Grāmatas „Ciemojamies Ministru kabinetā” izveide ietilpst Valsts kancelejas īstenotajā projektā,
kura mērķis ir sekmēt iekļaujošas un saliedētas sabiedrības veidošanos, kā arī stiprināt
valstiskuma apziņu un nacionālo identitāti Latvijā.
Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji var iepazīstināt savus bērnus ar Ministru kabinetu un saņemt
izglītojošo materiālu par to. Tā ir iespēja, praktiski darbojoties, nepastarpināti iegūt pieredzi par pilsoniskās izglītības jautājumiem.

Kontaktinformācija: Valsts kancelejas Komunikāciju departamenta konsultante Maija Lāce, tālrunis 67082924, 29146065, e-pasts:
maija.lace@mk.gov.lv.
Grāmatas „Ciemojamies Ministru kabinetā” elektroniskā versija.
Fotogrāfijas no grāmatiņas atklāšanas svētkiem.

VISC aktualitātes
Plāno precizēt profesionālo kvalifikāciju sarakstu centralizētajiem profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem
Atsākas diskusiju cikls par skolu līderības jautājumiem
Aicina pieteikties tautas deju skolotāju profesionālās meistarības pilnveides kursiem
Profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo profesionālās meistarības konkurss "Lauksaimniecības tehnika"
Seminārs profesionālo mācību priekšmetu pedagogiem

Sadarbības partneru aktualitātes
Drošības nedēļa kopā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ceļu muzeju
Drošības nedēļas ietvaros no 23. - 27. septembrim VAS „Latvijas Valsts ceļi” kopā ar Ceļu muzeju rīko konkursu „Mans drošais ceļš
uz skolu” Latvijas vispārizglītojošo iestāžu 2. - 4. klasēm. Konkursa mērķis ir rosināt 2. - 4. klašu skolēnos izpratni par to, kas ir ceļš,
un paplašināt jēdziena „ceļš” izpratni, kā arī mācīt ievērot personīgo drošību, atrodoties uz ceļa.
Klašu audzinātāji, kuri vēlas pieteikt bērnus konkursam, tiek lūgti rakstīt vēstuli ar norādi „Konkurss” uz e-pasta adresi
ilze.dzalbe@lvceli.lv līdz 6. septembrim (ieskaitot), norādot savu vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, klasi un bērnu
skaitu.
Vairāk lasīt šeit.

Drošības nedēļa kopā ar VAS „Ceļu satiksmes drošības direkciju”
Drošības nedēļas laikā no 23. - 27.sepembrim Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) aicina Latvijas 4. – 7.klašu skolēnus apgūt
jaunas zināšanas vai atkārtot iepriekšējās par satiksmes drošības jautājumiem velosipēdistiem.
CSDD mājas lapas sadaļā „Drošības nedēļa” no 23.- 27.sepembrim katru dienu līdz pulksten 9:30 tiks ievietoti divi video sižeti un divi
jautājumi par satiksmes drošību velobraucējiem. Katrai klasei uzdevums ir kopīgi noskatīties sižetus un atbildēt uz jautājumiem.
Savas atbildes uz katras dienas jautājumiem līdz dienas beigām katra klase aicināta sūtīt uz e-pastu drosibas.nedela@csdd.gov.lv,
norādot sekojošas ziņas – pareizās atbildes uz dienas jautājumiem, skolu, klasi un klases audzinātāju.
Katru dienu tiks izvērtētas atbildes uz jautājumiem un noteiktas klases, kuras sniegušas pareizas atbildes. Izlozes kārtībā tiks noteikta
viena klase, kura saņem balvā ekskursiju uz Rīgas Motormuzeju. Tā Drošības nedēļas laikā piecas klases saņems balvu –
2013./2014. mācību gadā, sev ērtākā laikā apmeklēt Rīgas Motormuzeju bez maksas.
Vairāk lasīt šeit.

Latvijas dzelzceļš informē par drošību
Dzelzceļa negadījumos cietušo bērnu statistika ir nepielūdzama – aizvadīto piecu gadu laikā cietuši vairāk nekā 20 bērni, no
tiem pusē gadījumu iznākums bijis letāls.
Lai izvairītos no neuzmanības vai vieglprātības izraisītajiem nelaimes gadījumiem nākotnē, Latvijas dzelzceļš rīko īpašas Drošības
stundas, kurās apmāca bērnus un jauniešus, kā pareizi un droši uzvesties dzelzceļa tuvumā un vilcienā. Šajās stundās bērni ar
dažādu rotaļu, konkursu un multfilmu palīdzību draudzīgā vidē uzzina ne tikai par to, kā pareizi šķērsot dzelzceļu, uzvesties uz perona

T

vai vilcienā, bet arī daudz interesanta par dzelzceļu un vilcieniem.
Drošības stundas Latvijas dzelzceļš organizē gan Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā (Uzvaras bulvāris 2A, Rīga), gan arī
izbraukumos skolās.
Lai pieteiktos, nepieciešams sazināties ar Māru Baumani, tālr.: 67232284, e-pasts: mara.baumane@ldz.lv.
Vairāk lasīt šeit.

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:

