Noticis vispārējās izglītības mācību priekšmeta „Vizuālā māksla” metodisko apvienību
vadītāju seminārs
2014.gada 3.aprīlī kim? Laikmetīgās mākslas centrā, Maskavas ielā 12/1, Rīgā notika
mācību priekšmeta „Vizuālā māksla” metodisko apvienību vadītāju un novadu izglītības
koordinatoru seminārs, kurā piedalījās 40 dalībnieki.
Semināru vadīja Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura
nodrošinājuma nodaļas vecākā referente Ilze Kadiķe.
kim? programmas direktore Zane Onckule iepazīstināja klātesošos ar mākslas centra
attīstības vēsturi, darbības virzieniem, sasniegumiem un nākotnes redzējumu, informēja par
kim? izglītības projektiem.
kim? projektu vadītāja Laima Ruduša izstāstīja klātesošajiem par izstrādātajām
izglītības programmām un metodiskajiem materiāliem, kurus var izmantot mācību darbā,
izteica novēlējumus un ieteikumus skolotājiem, kuri piedalās vai piedalīsies ar skolēniem
kim? vadītajās izglītības programmās un iepazīstināja ar mākslinieku Kaspara Podnieka un
Kriša Salmaņa veidotās ekspozīcijas „North by Northeast” („Ziemeļi-Ziemeļaustrumi”) Rīgas
versiju, atskatoties 55. Starptautiskajā Venēcijas mākslas biennālē.
Nodibinājuma „Rīga 2014” Komunikāciju un sabiedrisko attiecību speciāliste Linda
Pastare iepazīstināja klātesošos ar Rīgas – Eiropas kultūras galvaspilsētas kultūras un
vizuālās mākslas pasākumu plānu, izglītības un sadarbības projektiem starp kultūras un
mākslas organizācijām un valsts izglītības iestādēm, atklāja sadarbības modeļu ieskicējumus –
plānotās uz realizētās norises, kā arī visiem interesentiem piedāvāja jaunāko bezmaksas
informatīvo avīzi – Eiropas kultūras galvaspilsētas programmu laika posmā no aprīļa līdz
jūnijam (http://riga2014.org/).
Kusas pamatskolas direktors un ilggadējais Madonas novada vizuālās mākslas MA
vadītājs Agris Sārs iepazīstināja klātesošos ar savu darba pieredzi novada metodiskajā
apvienībā un Kusas pamatskolā, kurā sarežģītos ekonomiskajos apstākļos ir izveidoti jauni
sadarbības un izglītības virzieni ne tikai skolas izglītojamajiem, pedagogiem un tās
darbiniekiem, bet arī visai pagasta kopienai projekta „Tautskola un brīvā laika centrs Kusas
pamatskola” ietvaros.
Ilze Kadiķe iepazīstināja klātesošos ar izglītības politikas vidējā termiņa attīstības
plānošanas dokumenta „Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam” (skatīt:
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/2013/IAP_2020_projekts_pa.pdf) projekta paredzētajiem
pasākumiem, atsaucoties uz 2014.gada 19.martā Valmierā notikušās konferences „Iespēju
tilts” gūtajām atziņām, stāstīja par svarīgākajiem mācību priekšmeta satura jautājumiem un
izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas iespējām novadu vizuālās mākslas konkursos,
vadīja klātesošo aptauju par mācību satura īstenošanas jautājumiem mācību priekšmetā un
aicināja klātesošos dalīties pieredzē par organizētajām vizuālās mākslas konkursiem un darbu
skatēm, par darba pieredzi, vadot novadu metodiskās apvienības.
Valsts izglītības satura centrs izsaka pateicību kim? Laikmetīgās mākslas centra
programmas direktorei Zanei Onckulei un projektu vadītājai Laimai Rudušai par ieguldīto
darbu vispārējās izglītības mācību priekšmeta „Vizuālā māksla” metodisko apvienību vadītāju
semināra organizēšanā.
Sagatavoja - Ilze Kadiķe
ilze.kadike@visc.gov.lv; 67814438

Zane Onckule un Laima Ruduša iepazīstina semināra dalībniekus ar kim?

Linda Pastare iepazīstina ar nodibinājuma „Rīga 2014” organizētajiem kultūras pasākumiem

Agris Sārs stāsta par savu darba pieredzi

