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VISC VIZĪTKARTE
Valsts izglītības satura centra Administratīvo daļu vada Anitra Irbe.
1)Kāpēc jūs strādājat tieši izglītības jomā?
Esmu studējusi pedagoģiju, kādreiz strādāju arī skolā. Atnācu strādāt
savulaik uz Izglītības satura un eksaminācijas centru, jo minētajā
iestādē strādāja Emīls Liepiņš, kurš ir mana autoritāte eksaminācijas
jomā. Darbs kopā ar Emīlu deva man neatsveramas zināšanas un
pieredzi. Strādājot centrā centos saglabāt izveidoto pārbaudes darbu
sistēmu, lai nezustu mērķtiecīgi ieguldītais darbs tās izveidē. Varu teikt,
ka pati esmu izglītības menedžeris, man patīk sakārtot notiekošos
procesus, lai tos varētu veikt kvalitatīvi. Arī tagadējais darbs par
Administratīvās daļas vadītāju ir menedžera darbs.
2) Kas darbā sniedz vislielāko gandarījumu?
Darbā vislielāko prieku man sniedz iespēja strādāt komandā kopā ar
kolēģiem. Atsaucīgi un saprotoši kolēģi dod man motivāciju un rada
prieku darba ikdienā. Reizēm ir tā, ka pat, ja darba rezultāts nav tāds,
kāds tas bija iecerēts, kolēģu atbalsts sniedz spēku pārvarēt radušās problēmas.
3) Kādi ir galvenie darba uzdevumi?
Tagad veicu iestādes administratīvo vadību. Mans uzdevums ir nodrošināt to, lai visi procesi iestādē varētu
notikt veiksmīgi, visi speciālisti tajā varētu veikt tos savus uzdevumus, kādēļ mūsu iestāde pastāv. Rūpējos
par to, lai viss būtu kārtībā ar tehnisko aprīkojumu iestādē, personāla vadību, juridiskajiem un sabiedrisko
attiecību jautājumiem, lietvedību, finanšu plānošanu, izstrādāju arī iestādes iekšējos normatīvos
dokumentus. Cenšos savu darbu darīt tā, lai nebūtu liela birokratizācija, cenšos visas procedūras iestādes
administrēšanā padarīt draudzīgas.
>> Uz sākumu

VISC AKTUĀLAIS KOMENTĀRS
2010. gadam VISC izvirzījis vairākus nozīmīgus mērķus!
VISC prioritātes: mācību saturs, informācijas tehnoloģijas un dziesmu un deju svētki!
2010. gada VISV izvirzījis trīs galvenās prioritātes:
1) Pamatizglītības izglītības satura pilnveidošana atbilstoši skolēnu vecumposmam;
2) Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 1.kārtas ieviešana;
3) X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizēšana.
Jau no šā gada sākuma aktīvi strādā darba grupas, kuras pārskata mācību saturu visos mācību priekšmetos
1.-6.klasē, lai izdarītu nepieciešamās izmaiņas mācību priekšmetu standartos un programmu paraugos.
Darba grupās strādā gan praktizējoši pedagogi, gan augstskolu mācībspēki, izglītības pētnieki, tās vada
VISC mācību satura speciālisti. Pēctecīgi 2010. gadā tiks sagatavoti metodiskā atbalsta materiāli
pedagogiem, kā arī jau vasarā organizēti pedagogu tālākizglītības kursi. VISC darbā, pilnveidojot mācību
saturu, tiek ņemtas vērā arī tās dažādo izglītības speciālistu izteiktās idejas, kas izskanējušas tikšanās reizēs
ar izglītības un zinātnes ministri. Lai nodrošinātu „Latvijas vēstures” kā atsevišķa mācību priekšmeta
mācīšanu, tiks veikts apjomīgs darbs skolotāju informēšanā un metodisku materiālu sagatavošanā, lai
gaidāmajām izmaiņām būtu sagatavoti visi vēstures skolotāji. VISC turpinās sadarbību ar izdevējiem, lai
notiktu kvalitatīvs mācību literatūras aptipināšanas process.
Darba tirgus prasības būtiski ietekmē izglītībā nepieciešamās izmaiņas. Profesionālās izglītības satura
speciālisti strādās pie tā, lai profesionālās izglītības saturs atbilstu nepieciešamajām prasībām, kas
vērojamas darba tirgū. Tiks izstrādāti profesionālās izglītības programmu paraugi un metodiskie līdzekļi, kā
arī turpināta sadarbība ar dažādiem partneriem, lai nodrošinātu jauno ideju ienākšanu izglītībā.
VISC turpinās visas aktivitātes, lai bērniem ar speciālām vajadzībām tiktu nodrošināta izglītības pieejamība.
Lai efektīvāk varētu organizēt valsts pārbaudes darbu norisi, ir ieviestas vairākas novitātes tehnoloģiju
izmantojumā. Uzsākta Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā projekta „Valsts pārbaudījumu informācijas
sistēma” (turpmāk – sistēma), aktivitāte, kas būtiski uzlabo un paātrina informācijas apmaiņas procesus
starp visām valsts pārbaudījumu organizēšanā iesaistītajām pusēm. Sistēma paredz efektīvu un attālinātu
izglītojamo pieteikšanu visiem valsts pārbaudījumiem, to veicot no jebkuras vietas, kur pieejams interneta
pieslēgums. Šim nolūkam katrā izglītības iestādē ir reģistrēts viens autorizēts lietotājs, kuram ir izsniegti
autorizācijas dati un piekļuve tikai konkrētās iestādes izglītojamo datiem. Jau no 2009.gada decembra
centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu teorētiskās daļas 6 kvalifikācijām audzēkņi kārto
elektroniski. Valsts izglītības satura centrs plāno turpmāk arī citām kvalifikācijām nodrošināt iespēju
teorētiskās daļas nokārtot elektroniski. Visiem centralizētajiem profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem, arī
tiem, kuru teorētiskās daļas vēl nevar nokārtot elektroniski, VISC materiālus piegādās izmantojot epiegādes. Tie noteiktā dienā pārbaudes darbu sesijas laikā tiks nosūtīti profesionālās izglītības iestādēm
elektroniski.
VISC nodrošina valsts valodas prasmes pārbaudi profesionālo un amatu pienākumu veikšanai (darba
vajadzībām) un pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja
statusa iegūšanai. 2010. gadā VISC mērķis ir panākt to, lai pēc iespējas vairāk interesentu varētu nokārtot
valodas pārbaudi.
Tiek organizēta, metodiski atbalstīta un pārraudzīta pedagogu profesionālās pilnveides īstenošana. VISC
plāno uzsākt vairāku Eiropas Savienības struktūrfondu finansētu projektu darbu, lai nodrošinātu
mērķtiecīgas un daudzpusīgas tālākizglītības iespējas Latvijas skolotājiem.
2010.gads ir X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gads. Svētkos piedalīsies aptuveni 30000
skolēnu no visas Latvijas, tāpēc to organizēšanā tiek ieguldīts liels darbs. Aktīvi savu darbu turpina svētku
Mākslinieciskā padome, notiek dažādas skates, pedagogi saņem metodisko atbalstu svētku repertuāra
apguvē un norises īstenošanā. Ir plānots, ka no marta visa aktuālā informācija par svētkiem tiks publicēta
īpašā interneta mājaslapā.
Plašāka informācija par VISC darba aktualitātēm pieejama VISC interneta mājaslapā www.visc.gov.lv.

Projekts „Dabaszinātnes un matemātika” turpina iesāktās aktivitātes!
Valsts izglītības satura centra īstenotais Eiropas Savienības struktūrfondu projekts „Dabaszinātnes un
matemātika” (turpmāk tekstā – projekts) 2010.gadā veiksmīgi turpina uzsākto darbu.
Jau 2009.gadā projekts pabeidza 7.-9.klases fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas programmu paraugu
projektu sagatavošanu (programmu paraugi publicēti projekta interneta mājaslapā www.dzm.lv dokumentu
apspriešanai sabiedrībā). Projekta komanda turpina darbu pie skolotāju atbalsta materiālu izstrādes. Atbalsta
materiāli minētajos mācību priekšmetos tiek veidoti kā vienota sistēma, tiek sagatavoti gan metodiskie
materiāli pedagogiem, dažādi vizuālie materiāli, mācību filmas, gan elektroniskie materiāli skolēniem,
daudzveidīgas didaktiskās spēles un citi materiāli. Šobrīd notiek projekta sagatavoto materiālu izmēģināšana
projekta izmēģinājumskolās. Pirmie atbalsta materiālu komplekti skolās nonāks nākamā mācību gada
sākumā.
Gada sākumā noslēgsies skolotāju profesionālas pilnveides kursu programmu aprobācijas process, kas tika
uzsākts pagājušā gada rudenī. Aprobācijas gaitā kursos vairāk nekā 130 skolotāji ir apguvuši gan zināšanas
par mūsdienīgu mācību stundu, daudzveidīgām mācību metodēm, kas veicina skolēnu interesi, gan darbu ar
projekta sagatavotajiem materiāliem, kā arī prasmes strādāt ar mūsdienīgām tehnoloģijām. No aprīļa kursus
varēs apmeklēt visi skolotāji, tie notiks dažādos reģionos, lai skolotāji kursus varētu apmeklēt pēc iespējas
tuvāk dzīvesvietai. Projekts plāno, ka 2010.gadā kursus apmeklēs 1000 skolotāji – tāds ir kopējais pedagogu
skaits, ko projekta gaitā plānots iesaistīt kursos.
Lai tiktu nodrošināta kvalitatīva jaunā mācību satura ieviešana vidusskolā un varētu turpmāk izdarīt
secinājumus par nepieciešamajām izmaiņām tajā, projekts turpinās satura ieviešanas monitoringa darbu.
Šobrīd tiek izstrādāti mērinstrumenti (indikatori) standartu prasību apguves konstatēšanai ķīmijā un
matemātikā. Šīs aktivitātes ietvaros pavasarī notiks monitoringa modeļa izmēģināšana, lai turpmāk
monitoringa modeli varētu izmantot visos mācību priekšmetos.
Šogad projekts lielu uzmanību pievērsīs dažādu skolēnu interesi veicinošu pasākumu organizēšanai.
Projekts atbalstīs dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu, organizēs
diskusijas, kā arī daudzveidīgus pasākumus skolēniem. Jau šā gada februārī notiks otrais lielais pasākums
skolēniem „Domā citādāk! Eksaktāk!”, kas norisināsies Rīgā. Pasākumā tiks turpināts izglītot jauniešus par
uzņēmējam nepieciešamajām prasmēm, veidojot motivāciju savu turpmāko karjeru saistīt ar
uzņēmējdarbību dabaszinātnēs un matemātikā.
Turpināsies arī konkurss skolēniem, kas tika uzsākts pirms trīs mēnešiem. Martā noslēgsies konkursa
neklātienes kārta, jau aprīlī labākie konkursa dalībnieki tiksies klātienē, lai noskaidrotu gudrākos jauniešus
dabaszinātnēs un matemātikā. Konkursa žūrijā būs ne tikai projekta speciālisti, bet arī uzņēmēji.
Lai jaunās dabaszinātņu un matemātikas izglītības filozofijas idejas ienāktu arī studiju programmās un
topošie skolotāji būtu sagatavoti darbam ar jauno mācību saturu un mācību procesu klasē organizētu
atbilstoši mūsdienu prasībām, projekts sadarbosies ar augstskolu speciālistiem, lai pabeigtu darbu pie topošo
skolotāju studiju programmu pilnveides. Projekta atbalsta skolās tiks organizētas arī studentu prakses,
pirmie praktikanti skolās savu darbu sāks jau nākamajā mācību gadā. Plašāku informāciju par projekta darba
aktualitātēm var izlasīt projekta interneta mājaslapā www.dzm.lv.
>> Uz sākumu

VISC AKTUALITĀTES
Literatūras eksāmena 12.klasei 1.uzdevuma tēmas
Par centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises laiku 2009./2010.mācību gadā
Angļu valodas olimpiādes valsts posma 1.kārta
Darba grupu sanāksmes par CPKE rezultātiem, organizāciju un norisi
Profesionālās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi
Profesionālās izglītības iestāžu pedagogu un audzēkņu profesionālās meistarības konkursi
Tiks īstenots projekts "Latvijas Jaunatnes basketbola līgas Talantu nedēļa"
Valsts pārbaudes darbu programmas 2009./2010.m.g.
Nometņu vadītāju kursi 2010.gada 1.pusgadā
Pedagogu profesionālās pilnveides programmu saskaņošana
>> Uz sākumu
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