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Trešdienā, 18. novembrī bija valsts svētki, tāpēc šoreiz biļetens tiek nosūtīts ceturtdienā, 19. novembrī.
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VISC VIZĪTKARTE
VISC pārziņā ir profesionālās izglītības satura jautājumi. VISC
Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļu vada Sarmīte
Valaine.
Kāda ir jūsu pieredze izglītībā?
Mācījos Rīgas Tehniskajā universitātē. Kopš augstskolas
pabeigšanas 1993. gadā visus šos gadus esmu strādājusi izglītībā.
Sākotnēji strādāju profesionālajā izglītības iestādē gan par meistari,
gan pedagoģi, vēlāk kļuvu arī par metodiķi un direktora vietnieci.
Esmu strādājusi par pasniedzēju Rīgas Tehniskajā universitātē. Kopš
2000. gada strādāju Profesionālās izglītības administrācijā, šobrīd –
VISC.
Kādi ir galvenie Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma
nodaļai veicamie uzdevumi tuvākajā laikā?
Galvenais mūsu nodaļas izaicinājums ir jaunā Profesionālās
izglītības koncepcija, jo notiks pāreja uz 8 kvalifikācijas līmeņiem. Protams, nozīmīgs darbs būs jāpaveic,
mainot arī Profesionālās izglītības likumu. Šīs izmaiņas liks mainīt savu darbu arī mums pašiem. Tieši tāpat
profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācija skars mūsu ikdienas darbu. Šobrīd aktīvi strādājam pie
profesionālās izglītības vienota satura izveides, sākam šo saturu veidot vienotu vairākās jomās, piemēram,
darba aizsardzības jautājumos. Gribu uzsvērt, ka ļoti nozīmīgi ir tas, ka ir izstrādāts profesionālās izglītības
saturs jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Šobrīd lielāko mana darba ikdienas daļu sastāda administrēšanas darbs, nodaļas darba vadīšana. VISC ir
mainījusies darba specifika, ja salīdzina ar laiku, kad strādāju Profesionālās izglītības administrācijā. Pati
iestāde ir lielāka, tai ir daudzveidīgas funkcijas, strādā vairāk darbinieku, tāpēc darba organizācija ļoti
atšķiras no iepriekšējās.
Pats galvenais, lai veiksmīgi sasniegtu izvirzītos mērķus, ir profesionāla darbinieku komanda. Augstu
vērtēju savos kolēģos spējas diskutēt par dažādiem mūsu darba jautājumiem, to, ja darbinieks spēj aizstāvēt
savu viedokli, ieklausīties cita viedoklī. Jāsaka, ka mūsu nodaļā viedoklis dzimst diskusijās, vērā tiek
ņemtas visu domas.
Kā jūs raksturotu profesionālo izglītību Latvijā?
Profesionālajā izglītībā ir notikušas daudzas būtiskas pozitīvas pārmaiņas. Nepiekrītu stereotipam, ka pēc
mācībām profesionālajā izglītības iestādē nav iespējams studēt augstskolā. 4 mācību gadu laikā jaunieši
apgūst gan profesiju, gan arī iegūst vidējo izglītību. Protams, ka statistika arvien rāda, ka vairāk jaunieši
izvēlas studēt vidējās izglītības iestādēs. Stereotips par izglītības kvalitātes atšķirību eksistē mūsu sabiedrībā

jau ļoti sen. Tagad ir uzlabojusies mācību vide, jo, izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus,
daudzās profesionālās izglītības iestādēs ir modernas laboratorijas, mūsdienīgi mācību līdzekļi, moderns
aprīkojums, piemēram, diagnostikas centri automehāniķiem. Un tas ir ļoti nozīmīgi. Tas ļauj jauniešiem
iegūt patiesi labas zināšanas, kas ļauj konkurēt darba tirgū. Arī Eiropas līmenī mūsu speciālistus atzīst par
profesionāliem darbiniekiem.
>> Uz sākumu

VISC AKTUĀLAIS KOMENTĀRS
Uzsākts darbs pie mācību satura pilnveides
Kādas izmaiņas gaidāmas mācību saturā? Kādus uzdevums jāpaveic
VISC tuvākajā laikā mācību satura kvalitātes uzlabošanai?
Uz šiem un citiem jautājumiem komentāru sniedz Valsts izglītības
satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas
vadītāja vietniece Ineta Upeniece.
Mācību satura pilnveide ir darbs, kas nevar tikt pārtraukts ne uz
mirkli. Mainās informācija, pieaug tās apjoms, tiek veikti jauni
atklājumi zinātnē un notiek daudzas citas izmaiņas sabiedrībā.
Izglītībai nepārtraukti ir jāmainās līdzi, lai mūsu skolēni skolā iegūtu
zināšanas, kas viņiem ir noderīgas tālākajā dzīvē.
Šobrīd VISC ir uzsācis sākumskolas posma mācību satura
izvērtēšanu un tā pilnveides darbu. Kopš tika izstrādāts spēkā esošais
mācību saturs, ir pagājuši vairāk nekā 5 gadi, tāpēc tagad varam
izdarīt secinājumus un skaidri saskatām vajadzīgās izmaiņas.
Daugavpils Universitāte ir veikusi pētījumu, kas uzrāda tās
problēmas, ar kurām sakaras pedagogi savā darbā sākumskolā, paši
esam veikuši pētījumu par skolēnu gatavību uzsākt mācības 1. klasē,
ir notikušas daudzas diskusijas ar praktizējošiem pedagogiem. Viens no galvenajiem secinājumiem – ir
jāmaina akcenti sākumskolas mācību saturā, kā arī jāpārskata esošais mācību saturs, lai tas nebūtu
pārslogots. Plānojam veikt arī satura saskaņošanu starp mācību priekšmetiem, kā arī starp klasēm.
Lai pārskatītu un pilnveidotu sešgadīgajiem bērniem paredzēto mācību saturu atbilstoši vecumposma
īpatnībām un pilnveidotu sākumskolas mācību saturu, izveidosim darba grupas, kurās strādās gan
augstskolu mācībspēki, gan praktizējoši pedagogi no visas Latvijas. Šobrīd ir noslēdzies darba pirmais solis.
Esam paveikuši iepirkuma procedūru, kuras rezultātā ir atlasīti tie eksperti, kas strādās darba grupās. Darba
grupu uzdevums būs pilnveidot spēkā esošos mācību priekšmetu standartus un programmu paraugus, kā arī
noteikt to, kāds metodiskais atbalsts pedagogiem nepieciešams, lai pilnveidoto mācību saturu varētu
kvalitatīvi ieviest skolās praksē. Jau tagad pedagogi mums norāda, ka viņiem ir nepieciešams metodiskais
atbalsts. Ir jāmainās tam, kā notiek mācību process klasē, jārosina pašiem skolēniem vairāk pētīt, meklēt
atbildes uz dažādiem jautājumiem patstāvīgi.
Jebkuram interesantam būs iespēja izteikt savus komentārus un priekšlikumus par mācību satura pilnveidi,
jo veiksim arī pilnveidoto mācību priekšmetu programmu paraugu apspriešanas procesu sabiedrībā.
Sagatavosim arī metodiskos materiālus, kā arī plānojam organizēt pedagogu tālākizglītību. Esam
pārliecināti, ka pats galvenais ir sniegt atbalstu pedagogiem, tikai tad varēs notikt mācību satura veiksmīga
īstenošana skolās.
>> Uz sākumu

VISC IZDEVUMS
Atbalsts pedagogiem – rokasgrāmata „Drošība uz ceļa”
VISC ir sagatavojis rokasgrāmatu skolotājiem "Drošība
uz ceļa". Rokasgrāmatā apkopotas ieteicamās mācību
metodes ceļu satiksmes drošības jautājumu apguvei, kā
arī labās prakses piemēri – mācību stundas
videoformātā. Grāmatā ir aprakstītas pamatprasības
ceļu satiksmes drošības jautājumu apguvei, kā arī
sniegts plašs konkrētu mācību stundu apraksts, norādot
mācību stundā izmantotās mācību metodes, skolotāja
un skolēnu aktivitātes, mācību stundas uzdevumus.
Daudzpusīgi materiāli sniegti par skolotājas Aijas
Babres pieredzi, strādājot Andrupenes pamatskolā.
Rokasgrāmata sagatavota ar Ceļu satiksmes drošības padomes atbalstu, tās izdošanu finansējusi biedrība
„Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs”.
Rokasgrāmatu šajā gadā saņems visas skolas Latvijā.
Lai mācību priekšmeta "Sociālās zinības" sākumskolas, pamatskolas pedagogiem un metodisko apvienību
vadītājiem būtu iespējams iepazīties ar minētās rokasgrāmatas materiāliem, kā arī diskutēt par mācību
procesa ceļa satiksmes drošības jautājumos organizēšanu skolā, VISC sadarbībā ar Rīgas, Bauskas,
Valmieras, Ventspils un Daugavpils izglītības iestādēm aicina uz atklātajām stundām. Plašāk informācija
par atklātajām mācību stundām ir pieejama VISC mājaslapā http://www.visc.gov.lv/.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
•
•
•
•

Zaļā Josta aicina vākt izlietotās baterijas!
Notiks atklātās mācību stundas par ceļu satiksmes drošību
Pedagogu profesionālās pilnveides programmu saskaņošana
Informācija par ESF darbības programmas norisi

>> Uz sākumu
Jūs saņemat šo biļetenu, jo esat VISC informatīvā biļetena abonents.
You are receiving this because you are a "visc.gov.lv" member who has opted-in to receive bulletins.
Biļetenā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
Ja jūs vēlaties abonēt mūsu biļetenu – 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.
Biļetenu arhīvs atrodams VISC mājaslapā www.visc.gov.lv.
Ieteikumus VISC elektroniskā biļetena pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv.

