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Ziņa. Viedoklis
Būs izmaiņas profesionālās vidējās izglītības saturā
28.maijā Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) izskatīts jautājums par profesionālās izglītības satura izmaiņām, kas paredz ieviest tehnisko
virzienu vispārizglītojošo mācību priekšmetu apguvē.
Ministru kabineta noteikumu projekts paredz iekļaut izglītības saturā fizikas vai ķīmijas, vai dabaszinību vispārizglītojošos mācību
priekšmetus kā obligātus. Vispārizglītojošo mācību priekšmetu teorētiskais sadalījums tiks papildināts ar tehnisko virzienu, mainot
procentuālo sadalījumu, tā nodrošinot atbilstošu stundu skaitu un iespēju kārtot eksāmenus minētajos mācību priekšmetos.
Pašlaik šie mācību priekšmeti tiek piedāvāti tikai kā izvēles, nevis obligātie, un tiem ir atvēlēts nepietiekams stundu skaits (aptuveni
105 stundas).
Plānotās izmaiņas ļaus uzlabot profesionālās un arodizglītības ieguvēju turpmākās izglītības un karjeras iespējas.
No 2015./2016. mācību gada paredzēts visās profesionālās izglītības programmās noteikt veselības izglītību kā obligātu, kas tiks
iekļauta VISC izstrādātajā jaunajā vienotajā mācību kursā „Sabiedrības un cilvēka drošība”.
Plānots profesionālās vidējās izglītības beidzējiem noteikt trīs centralizētos eksāmenus un vienu izvēles eksāmenu vispārizglītojošos
mācību priekšmetos, līdzīgi kā vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēniem. Tas nodrošinātu vienotu pieeju pārbaudījumu kārtošanā
profesionālās vidējās un vispārējās vidējās izglītības programmu beidzējiem.
Plānotās izmaiņas tiek īstenotas saskaņā ar 2014.gada 12.augusta MK pieņemto informatīvo ziņojumu „Par darba vidē balstītu mācību
īstenošanas iespējām Latvijas profesionālās izglītības attīstības kontekstā”.
Lai noteikumu projekts stātos spēkā, tas vēl ir jāskata valdībā.

Pasākums
Noslēgusies starptautiskā konference IKT informācijas pieejamībai mācību procesā
Rīga, 2015.gada 1.jūnijs. 27.–28.maijā Rīgā norisinājās starptautiska konference IKT informācijas pieejamībai mācību procesā
(ICT4IAL), kurā tika prezentētas divu gadu laikā izstrādātās vadlīnijas, īpaši uzsverot informācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību
procesā, lai padarītu informāciju pieejamāku cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Konferences tēma sasaucas ar vienu no Latvijas
prezidentūras Eiropas Savienībā Padomē prioritātēm – Digitāla Eiropa.
Konferences dalībnieki uzmanību pievērsa informācijas pieejamībai un mācību procesā izmantojamajiem rīkiem gan personām ar
speciālām vajadzībām, gan bez tām. Tika atzīts, ka ir būtiski, lai visa veida informācija būtu salasāma, uztverama un saprotama arī
personām ar redzes, dzirdes vai uztveres problēmām. Klātesošie izvirzīja tālākos darbības virzienus informācijas pieejamības
sekmēšanā, dalījās savu valstu pieredzē un apzināja svarīgākos ieteikumus turpmākajai attīstībai.
Ņemot vērā, ka aptuveni viens miljards jeb 15 procenti pasaules iedzīvotāju ir ar speciālām vajadzībām (Eiropā cilvēki ar invaliditāti vai
hronisku saslimšanu ir astotā daļa no sabiedrības), dalībnieki vienojās, ka ir būtiski vērst uzmanību uz informācijas digitālu apriti.
Diskusiju laikā tomēr tika secināts, ka konferencē pārstāvētās organizācijas vēl nepārzina daudzus svarīgus rīkus informācijas
pieejamības nodrošināšanā, savukārt tos, kuri ir to pārziņā, nelieto vai lieto neefektīvi. Tāpēc pirms konferences izstrādātās un tās laikā
prezentētās vadlīnijas būs būtisks resurss, konferencē pārstāvētajām organizācijām uzņemoties vēstneša lomu vadlīniju tālākā
nodošanā sabiedrībai.
Divu dienu konferencē piedalījās Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūras (ESIIA) dalībvalstu izglītības jomas eksperti,
nevalstisko organizāciju pārstāvji un speciālisti, kas izstrādājuši darba materiālus. Konference ir Latvijas prezidentūras ES Padomē
pasākums, kuru ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra (VISC) atbalstu rīkoja Eiropas Speciālās un
iekļaujošās izglītības aģentūra.
Projekts IKT loma informācijas pieejamībai mācību procesā ir daudznozaru tīkls, ko izveidoja ESIIA sadarbībā ar Eiropas Skolu tīklu
(EUN), Starptautisko universitāšu asociāciju (IUA), UNESCO, DAISY konsorciju un Iekļaujošu IKT globālo iniciatīvu (G3ICT). Konkrētā
projekta aktivitātes ilgst no 2013. līdz 2015.gada decembrim, un vadlīnijas tika izstrādātas, sadarbojoties partneriem un iesaistot
ekspertus no ESIIA, kā arī partneru dalībvalstīm.
Projekta vadlīnijas ir izstrādātas, kā viegli pielietojams rīks praktiķiem un organizācijām, kuri sagatavo informāciju mācību procesam,
un tajās ietverta virkne norādījumu tam, kā veidot ikvienam pieejamus materiālus teksta, video un audio formātos. Vairāk par projektu
un izstrādātajām vadlīnijām informācijas pieejamības nodrošināšanai var uzzināt mājaslapā: http://www.ict4ial.eu/
ESIIA ir neatkarīga organizācija, kas ir sadarbības platforma 29 dalībvalstīm: Austrijai, Apvienotajai Karalistei, Beļģijai, Čehijai, Dānijai,
Francijai, Grieķijai, Horvātijai, Igaunijai, Īrijai, Islandei, Itālijai, Kiprai, Latvijai, Lietuvai, Luksemburgai, Maltai, Nīderlandei, Norvēģijai,
Polijai, Portugālei, Slovākijai, Slovēnijai, Somijai, Spānijai, Šveicei, Ungārijai, Vācijai un Zviedrijai.

Darbam noderīgi. Pieredze
Noslēdzies VET to Work projekts
Maija sākumā ar starptautisku konferenci Konkurētspējīga un ilgtspējīga profesionālā izglītība – sasniegumi un jauni mērķi noslēdzās
Eiropas Savienības K1 aktivitātes projekts Pārēja no profesionālās izglītības uz darba tirgu.
Konference pulcēja profesionālās izglītības pedagogus un audzēkņus, politikas veidotājus, darba devējus un arodbiedrību pārstāvjus.
Kopumā pasākumā piedalījās vairāk nekā 150 dalībnieki no 20 ES valstīm. Konferences programma bija ļoti dinamiska. To ievadīja
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājas Evijas Papules ziņojums par Latvijas Prezidentūras ES
Padomē prioritātēm un profesionālās izglītības mērķiem 2020. gadam. CEDEFOP vecākais eksperts Jasper van Loo dalījās pārdomās,
kā uzlabot profesionālās izglītības pievilcību, kādi faktori ir būtiski un kas līdz šim paveikts Eiropā. Ar galvenajām projektā VET to Work
gūtajām atziņām, kuras apkopotas publikācijā „Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu Latvijā. Izaicinājumi un iespējas”,
iepazīstināja SIA Dynamic University direktore Līna Dzene. Latvijas Darba devēju konfederācijas veikto pētījumu par prakšu
pieejamību un kvalitāti Latvijā prezentēja Izglītības un nodarbinātības eksperte Anita Līce. Pirmās daļas noslēgumā prezentācijās
dzirdēto komentēja eksperti- Europea International ģenerālsekretārs Henriks Dethlefsens, Latvijas brīvo arodbiedrības savienības
priekšsēdētāja vietniece Līvija Marcinkeviča, Ventspils tehnikuma direktore Kristīne Vāgnere, un Jelgavas tipogrāfijas valdes
priekšsēdētājs Juris Sīlis.
Konferences otrajā daļā dalībnieki tika iepazīstināti ar labās prakses piemēriem par profesionālās izglītības iestāžu sadarbību ar darba

devējiem, prakšu un darba vidē balstītas izglītības organizēšanu, karjeras izglītību un profesionālās izglītības ieguldījumu zaļās
ekonomikas veicināšanā.
Konferences noslēgumā novēlējumus klātesošajiem teica izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, Zemkopības ministrijas
parlamentārais sekretārs Armands Krauze un Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents Vitālijs Gavrilovs.
Konferences dalībnieki vienojās arī par kopējām rekomendācijām ministrijām, sociālajiem partneriem un profesionālās izglītības
iestādēm:
Jānodrošina darba vidē balstītu mācību ieviešana, un šajā procesā aktīvi jāiesaistās sociālajiem partneriem, uzņēmumiem un
profesionālās izglītības iestādēm, kā arī jāveicina inovācija un uzņēmējdarbība;
Jāturpina attīstīt kvalitātes nodrošināšanas mehānismi saskaņā ar EQAVET rekomendācijām, un pastāvīgi apkopotai informācijai un
atgriezeniskai saitei ir jākļūst par kvalitātes nodrošināšanas sistēmas daļu;
Jāuzlabo profesionālās izglītības pieejamība mūžizglītības kontekstā, īpaši uzlabojot profesionālās tālākizglītības kvalitāti un
piedāvājumu, kā arī nodrošinot efektīvus un integrētus karjeras atbalsta pasākumus gan sākotnējā, gan profesionālajā tālākizglītībā;
Jāstiprina pamatkompetenču apguve profesionālajā izglītībā, nodrošinot efektīvas iespējas apgūt vai attīstīt pamatkompetences gan
sākotnējā, gan profesionālajā tālākizglītībā;
Sistēmas līmenī jānodrošina iespēja profesionāli pilnveidoties prakšu vadītājiem gan no profesionālās izglītības iestādēm, gan
uzņēmumiem;
Lai nodrošinātu augstas kvalitātes, darba tirgus prasībām atbilstošu un konkurētspējīgu profesionālo izglītību, jāveicina vienlīdzīga
partnerība un dalīta atbildība ar sociālajiem partneriem – darba devēju un arodbiedrības pārstāvjiem.

VISC aktualitātes
3. kārtas fināla konkursam izvirzītie kori
Izsludina XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku amatu meistaru izstrādājumu, pārtikas un dzērienu tirdzniecības
organizēšanas tiesību izsoli
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Lietišķās mākslas priekšmetu, izstrādājumu un amata prasmju demonstrējumu
gadatirgus
Notiks pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi „Improvizācijas teātra pamatnostādnes. Teātra sports”
Nozares kvalifikāciju struktūru dokumentu pilnveide

Sadarbības partneru aktualitātes
Datorikas prasmju apguves pilotprojektu īstenos 155
skolās
Modernās tehnoloģijas ir mūsdienu skolas ikdiena un nepieciešamība, tādēļ jau
1.septembrī Latvijas skolās sāksies jaunu datorikas programmu aprobācija.
Pilotprojektam pieteikušās 155 skolas, kurām Valsts izglītības satura centrs (VISC)
piedāvās aprobācijai piecas programmas. Programmas paredzētas dažādām
klašu grupām ar atšķirīgu zināšanu un specializācijas līmeni.
Mācību programmas datorikas apguvei pamatskolā izstrādātas gan skolām, kas
īsteno matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, piedāvājot tām
datoriku kā atsevišķu mācību priekšmetu, gan integrētai datorikas jautājumu
apguvei no 1. līdz 3. klasei, no 4. līdz 6. klasei un no 7. līdz 9. klasei, gan mācību
programmas padziļinātai datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei
skolēniem, kuri izrādījuši padziļinātu interesi par programmēšanu un algoritmiem.
“Digitālo kompetenci Latvija ir izvirzījusi par vienu no savām prioritātēm
prezidentūrai ES Padomē, uzsverot, ka tā ir arī viena no mūsu izglītības sistēmas prioritātēm. Tās ietvaros esam organizējuši vairākus
pasākumus, tostarp visu ES valstu ģenerāldirektoru seminārā informējuši par mūsu inovatīvajām iestrādēm. Uzrunājot pašvaldības,
esam aicinājuši tās veidot modernu infrastruktūru skolās. Atzīstami, ka gada sākumā izstrādātais plāns tiek īstenots veiksmīgi, precīzi
ievērojot laika grafiku. Šis pilotprojekts ir būtisks priekšnoteikums arī jaunā kompetencēs balstītā izglītības standarta ieviešanai, ko
plānots izveidot līdz 2018.gadam,” uzsver Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāres pienākumu izpildītāja, Izglītības
departamenta direktore Evija Papule.
Izstrādāto programmu paraugus atzinīgi novērtējuši četri pieaicinātie eksperti - Latvijas Universitātes prof., Dr. paed. Zanda Rubene,
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente, Dr. oec. Signe Bāliņa, Rīgas Angļu ģimnāzijas
direktore Maija Kokare un Ventspils izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Zane Matesoviča.
“Esmu gandarīta, ka IZM un LIKTA aizsāktā iniciatīva ir devusi rezultātu, un šobrīd skolām aprobācijai ir nodoti piecu datorikas mācību
programmu pilotprojekti. Īpaši priecē lielā skolu atsaucība - sākt pilotprojektus no š.g. 1.septembra ir pieteikušās jau vairāk nekā 150
no visām 796 vispārizglītojošām skolām. Ir svarīgi apzināties, ka informācijas tehnoloģijas nav tikai datorspēles vai darbošanās
sociālajos tīklos. E-prasmes attīsta algoritmisko domāšanu un digitālajā laikmetā palīdz apgūt arī citus mācību priekšmetus,” stāsta
LIKTA prezidente Signe Bāliņa.
Lai aprobāciju varētu sekmīgi uzsākt, kvalifikācijas paaugstināšanas iespēja tiks piedāvāta arī skolotājiem. Liepājas Universitātē 150
pilotskolu skolotāji varēs apgūt studiju programmu pamatizglītības datorikas skolotāja kvalifikācijas ieguvei, savukārt apgāds “Lielvārds”
250 skolotājiem piedāvās dažādu mācību priekšmetu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi digitālajā pratībā.
Abas programmas tiek finansētas no valsts budžeta. Pedagogu mācībām 2015.gadā kopumā atvēlēti 220 tūkstoši eiro.
Kā informējām iepriekš, šā gada sākumā IZM un VISC sadarbībā ar LIKTA sāka veidot jaunu mācību programmu digitālo prasmju
apguvei, lai no 2015. gada 1.septembra varētu piedāvāt skolām aprobācijai piecu datorikas apguves mācību programmu pilotprojektu,
kas ir priekšnoteikums jaunā kompetencēs balstītā izglītības standarta ieviešanai, kurā īpaši tiek akcentēta datorikas jautājumu
apguve.
Jauno programmu projekti pieejami VISC mājaslapā www.visc.gov.lv

Edīte Olupe
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas vad. vietn.
prese@izm.gov.lv
67047834, 29286136

Valsts izglītības satura centrs saņem pateicību par sniegto atbalstu Zaļās jostas konkursu
īstenošanā
Noslēgušies Zaļās jostas organizētie makulatūras, izlietoto bateriju un nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu vākšanas konkursi,

aizvadīts konkursu dalībniekiem veltītais vides festivāls “Tīrai Latvijai!”
Zaļā josta izsaka sirsnīgu pateicību visām izglītības iestādēm, to audzēkņiem, viņu vecākiem un atbalstītājiem, kuri piedalījās mūsu
organizētajos konkursos, savācot vairāk kā 1083 tonnas makulatūras, 26 tonnas izlietotās baterijas un 154 tonnas nolietotās sadzīves
elektriskās un elektroniskās iekārtas. Izsakām lielu pateicību visiem skolotājiem, kuri ar savu nenogurstošo darbu mudināja savus
audzēkņus rūpēties par vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, parādot praktiskas vides stāvokļa uzlabošanas un dabas resursu
taupīšanas iespējas ikdienā.
Zaļā josta izsaka lielu pateicību saviem ilggadīgiem sadarbības partneriem un atbalstītājiem – Valsts izglītības satura centram, AS
“BAO”, AS “Latvijas Valsts meži” SIA “Līgatnes papīrs” par atbalstu konkursu īstenošanā un balvu fonda veidošanā.
Aizvadīts arī konkursu noslēguma pasākums vides festivāls “Tīrai Latvijai!” Siguldā, kas tika organizēts kā konkursu kulminācijas
pasākums – svētki ar mērķi sagādāt prieku visiem konkursa dalībniekiem, kopīgi atskatīties uz paveikto, suminātu aktīvākos
dalībniekus un vienkārši visi kopā baudītu skaistus Vasarsvētkus.
Izsakām sirsnīgu pateicību Siguldas novada domei, Siguldas novada Kultūras pārvaldei un Siguldas novada Sporta pārvaldei par
sniegto atbalstu un dalību festivāla “Tīrai Latvijai!” īstenošanā.
Lielu un sirsnīgu pateicību izsakām visiem konkursa atbalstītājiem – SIA Olimpiskais centrs “Ventspils”; nodibinājumam “Ventspils
Augsto tehnoloģiju Parks”; Ventspils Jaunrades nams; SIA “Skrīveru saldumi”; SIA “Šokolādes muzejs”; SIA “ZetCOM”; Līgatnes dabas
takas; Vienkoču parks; SIA “Apgāds Zvaigzne ABC”; SIA “Žurnāls Santa”; SIA “Zaļais circenis”; SIA “Lāči”; SIA “Rīgas saldējums”; SIA
“LARUA”; Latvijas Ornitoloģijas biedrība; Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs; Latvijas Dabas muzejs; Dabas aizsardzības pārvalde;
Papīrmākslas darbnīca “Viktora Vēstules”; Spieķu darbnīca; Padomju slepenais bunkers; muzejs “Cepures pasaule”; Valsts policijas
Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirknis; kafejnīca Elizabete SIA “Previa-EM” u.c. par sniegto atbalstu balvu fonda nodrošināšanā
konkursu uzvarētājiem un dalībniekiem.
Izsakām lielu pateicību arī visām radošām darbnīcām, kuras piedalījās festivālā tādējādi sniedzot bērniem un jauniešiem jaunas
ierosmes un atziņas turpmākai darbībai.
Paldies arī visām pašvaldībām, kas nodrošināja savas izglītības iestādes ar transportu, dodot iespēju savu izglītības iestāžu
audzēkņiem apmeklēt šo viņiem veltīto pasākumu.

Noslēdzies sociālās reklāmas konkurss Koka otrie 100 un Biznesa pasaku konkurss
Praktiskās biznesa izglītības biedrība Junior Achievement Latvija (JA Latvija) sadarbībā ar AS Latvijas Valsts meži (LVM) mācību gada
laikā organizēja sociālās vides reklāmas konkursu 1.-12. klašu skolēniem, kura tēma šogad bija „Koka otrie 100”. Konkursā bija liela
konkurence – kopumā skolēni iesniedza 251 vides reklāmas plakātu no 31 skolas, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā pagājušajā
mācību gadā.
Vides reklāmas konkursu JA Latvija organizē jau daudzus gadus, un tā mērķis ir veidot skolēnu izpratni par mežu, kā arī sekmēt
radošās domāšanas attīstību un dot iespēju gūt jauniešiem praktiskas iemaņas reklāmas veidošanā.
Konkursa galveno balvu – reklāmas plakāta izvietošanu vides reklāmas stendos Rīgā un reģionos ieguva 8. klases skolniece Marta
Vītola no Rīgas Hanzas vidusskolas, kuras veidotās reklāmas sauklis ir “Dzīve nebeidzas ar cirtienu.”
Tomass Kotovičs, AS Latvijas Valsts meži Komunikācijas daļas vadītājs: „Ar Junior Achievement sadarbojamies jau gandrīz desmit
gadus – kopš 2006. gada, kad pirmo reizi organizējām sociālo reklāmu radošo konkursu „Cita Holivuda” un Latvijas pilsētās tika
izstādīti jauniešu radītie darbi. Šo gadu laikā esam vērtējuši tūkstošiem darbu – arī šis gads nebija izņēmums, noteikt uzvarētāju bija
grūts uzdevums. Tādēļ iesniegto reklāmu vērtēšanā iesaistījām visus uzņēmuma darbiniekus, kuri balsojot noteica, ka 250 darbu
konkurencē visspēcīgākais ir tieši Martas Vītolas radītais „Dzīve nebeidzas ar cirtienu”.
Par izdomu un orģinalitāti reklāmas izveidē LVM pasniedza veicināšanas balvas pamatskolas grupā Jugitai Miķelsonei no Limbažu 3.
vidusskolas, Leo Eduardam Leitānam no Rīgas Teikas vidusskolas, bet vidusskolas grupā - Laurai Birzniecei no Draudzīgā aicinājuma
Liepājas pilsētas 5.vidusskolas, Agnesei Katrīnai Reveliņai un Agnesei Kuzņecovai no Mārupes vidusskolas.
“JA Latvija uzskata, ka praktisko biznesa izglītības programmu radošie konkursi ir iespēja skolēniem likt lietā savu izdomu, attīstīt
radošo potenciālu, kas nākotnē palīdz radīt biznesa idejas, ko vēlāk īstenot dzīvē. Vienlaicīgi jaunieši apgūst svarīgas iemaņas tādās
nozarēs kā reklāma un rakstniecība, kas mūsdienās ne vienam vien jaunietim sagādā grūtības – tēlani, bet saprotami paust savu
domu”, uzsver JA Latvija valdes priekšsēdētājs Jāni Krievāns.
Savukārt finanšu pratības konkursā 5.-9. klasei Biznesa pasakas kopumā piedalījā 271 skolēns no 32 skolām. Skolēnu iesniegtos
darbus vērtēja kompetenta žūrija, kuras sastāvā bija TALLINK Latvija, Latvijas Komercbanku asociācijas, Kultūras ministrijas, LVM
pārstāvji un LR Saeimas deputāts Ingmārs Līdaka. Katrs žūrijas pārstāvis pasniedza balvas sevis izvēlētiem labāko biznesa pasaku
autoriem. Kopumā tika apbalvoti 16 labākie darbu autori. Pilns uzvarētāju saraksts atrodams pielikumā.

Biznesa pasaku konkursa mērķis ir rosināt skolēnus apzināties sevi gan kā klientu, gan arī kā topošo uzņēmēju, lai apgūtās teorētiskās
ekonomiskās likumsakarības spētu pielietot dažādās dzīves situācijās un ietērpt pasakas formātā.
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