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IEVĒRO!

E-IZDEVUMA SATURS

VISC atgādina, ka vēl līdz
10.aprīlim ir iespējams pieteikties
centralizēto eksāmenu kārtošanai
Latvijas augstskolās. VISC aicina
visus interesentus nenokavēt
pieteikšanos eksāmenu kārtošanai,
jo, kā liecina VISC līdzšinējā
pieredze, katru gadu ir vairāki cilvēki,
kas šo termiņu nokavē.

Ziņa. Viedoklis
Sešgadnieki Latvijā rotaļājoties mācās
Pasākums
UNESKO „Baltijas jūras projekta” nacionālo un programmu koordinatoru seminārs
Darbam noderīgi. Pieredze
„Vesels un drošs” – spēle bērniem
VISC aktualitātes
VISC pasākumi, sagatavotie materiāli, projektu darba aktualitātes un citi jaunumi
Sadarbības partneru aktualitātes
VISC sadarbības partneru pasākumi, sagatavotie materiāli un citi jaunumi

VISC aicina attiecīgo mācību
priekšmetu pedagogus un
speciālistus pieteikties
2011./2012.mācību gada
centralizēto eksāmenu vērtēšanai,
aizpildot ērtu elektronisko pieteikumu
saskaņā ar nolikumu [DOC] par
centralizēto eksāmenu vērtēšanu.
Pieteikumus gaidīsim līdz šī gada
2.maijam, plkst. 11:00.

Ziņa. Viedoklis
Sešgadnieki Latvijā rotaļājoties mācās
Sešus gadus veci bērni Latvijā ir iesaistīti obligātajā izglītībā. Tas nozīmē, ka viņi mācās un
apgūst jaunas prasmes. Šo procesu gan nevar salīdzināt ar to, kāds vērojams jebkurā
pamatskolas klasē. Sešus gadus veci bērni mācās rotaļājoties. Viņi nesēž skolas solā,
nodarbības nav 40 minūtes garas.
Kas ir izdarīts, lai sešgadnieku mācības noritētu veiksmīgi?
- Noslēdzies apjomīgs projekts, kura ietvaros sagatavots sešgadnieka vecumposmam atbilstošs
mācību saturs. Tas aprobēts 22 Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās. Speciālisti
kopā ar pedagogiem izvērtējuši katru prasību, kas iekļauta programmā, lai saturs nebūtu par
sarežģītu un vienlaikus ļautu bērniem attīstīt savas prasmes.
- Ir sniegts atbalsts pedagogiem. Notiek gan profesionālās pilnveides kursi, gan sagatavoti daudzveidīgi metodiskie un mācību
materiāli. Par vienu no tiem var lasīt šajā e-izdevumā, ar daļu no tiem var iepazīties VISC interneta mājaslapā
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/metmat.shtml. Savukārt daļu no materiāliem VISC ir sagatavojis arī drukātā vai DVD formātā un tos
piegādāsim pedagogiem jau šajā pavasarī.
- Turpinām informēšanas darbu, lai par visām izmaiņām tiktu informēts katrs iesaistītais cilvēks: izglītības iestāžu administrācija,
izglītības pārvalžu speciālisti, pedagogi un bērnu vecāki. Notiek konferences un semināri. Šeit var redzēt kā notika viena no

konferencēm: http://www.iespejutilts.lv. Mēs esam gandarīti par katru Latvijas pedagogu, kas radoši un ieinteresēti strādā, jo
apzināmies, ka tieši pedagogs ir „veiksmes atslēga” tam, lai veicinātu bērnu personības attīstību. Bērnu vecākiem esam sagatavojuši
informatīvu materiālu, kam pievienojām arī videomateriālu, kurā var noskatīties konkrētu nodarbību norisi. Par šo materiālu plašāka
informācija būs nākamajā mūsu e-izdevumā.
- Izdevniecības sagatavojušas jaunus, interaktīvus mācību līdzekļus. Bērnudārzi un skolas, kas īsteno obligāto sagatavošanu
pamatizglītības ieguvei, 2011. gadā saņēma finansējumu, lai iegādātos dažādus mācību materiālus.
Šobrīd sabiedrībā izskanējusi satraukta informācija par to, kā notiks sešus gadus vecu bērnu vecāku informēšana par viņu bērnu
sasniegumiem. Šāda norma tika iekļauta Ministru kabineta noteikumos par pirmsskolas izglītības vadlīnijām pēc vecāku organizāciju
pieprasījuma, jo bērnu vecāki izteica interesi uzzināt, ko ir apguvis viņu bērns. Tas nevar būt kritērijs uzņemšanai sākumskolā, tās
nav atzīmes 10 ballu skalā – tā ir informācija bērnu vecākiem, kas parāda katra bērna individuālos sasniegumus. Par to, kā notiek
vērtēšana pirmsskolā, var izlasīt materiālā http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/metmat/verteshana_pirmsskola.pdf.
Kas notiks tālāk? Es un mani kolēģi VISC tic, ka turpmāk sešus gadus veci bērni interesantās un aizraujošās rotaļnodarbībās apgūs
arvien jaunas zināšanas un prasmes!
Ineta Upeniece,
VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma
nodaļas vadītāja vietniece

Pasākums

No š.g. 16.-18.martam Jūrmalā notika UNESCO „Baltijas jūras projekta” (BSP) nacionālo un programmu koordinatoru seminārs, kurā
piedalījās pārstāvji no Dānijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas. Semināra gaitā projekta
nacionālie koordinatori informēja par 2011.gadā notikušajiem BSP pasākumiem - konferencēm, skolēnu nometnēm, konkursiem un
citām aktivitātēm. Piemēram, Dānijā 2011.gada septembrī vairāk nekā 400 skolēnu un skolotāju no visām Baltijas jūras reģiona
valstīm piedalījās BSP nometnē, kas bija veltīta jautājumiem par klimata izmaiņām. No Latvijas pasākumā piedalījās skolotāji un
skolēni no Aizputes vidusskolas, Rūjienas vidusskolas, Vecumnieku vidusskolas un Vecpiebalgas vidusskolas.
Programmu koordinatori iepazīstināja ar jaunākajiem skolēnu novērojumu un mērījumu rezultātiem. Pēdējos gados samazinājusies

skolēnu aktivitāte programmās „Ūdens kvalitāte” un „Upes”, savukārt pieaugusi skolēnu interese par programmām „Fenoloģiskie
pētījumi” un „Krasta vērošana”. Programmas „Vides mērījumi” koordinators katru gadu organizē skolēnu nometni Somijā, kurā tiek
uzaicināti piedalīties aktīvākie programmas dalībnieki. 2012. gada nometnē no Latvijas uzaicināti piedalīties Rūjienas vidusskolas
skolēni un skolotāji.
Semināra dalībniekiem bija iespēja noklausīties Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētnieces Dr.biol. Solvitas Strāķes lekciju par
Baltijas jūras biotopu daudzveidību.
Semināra gaitā tika apspriesta starptautiskās konferences „Vietējie resursi ilgtspējīgai attīstībai” programma. Konference notiks no
š.g. 27. Līdz 30.augustam Valmierā, kuras organizēšanā iesaistījušies: VISC, UNESCO LNK, Valmieras sākumskola, Valmieras
Valsts ģimnāzija un Valmieras Izglītības pārvalde. Ar šo konferenci noslēgsies projekta koordinēšanas laiks Latvijā un turpmākos trīs
gadus to vadīs Igaunijas pārstāvis.
Notika plašas diskusijas par projekta darba uzlabošanas iespējām un programmu pilnveidi, uzsverot, ka skolēnu darbošanās projektā
ne tikai pilnveido skolēnu izpratni par vides problēmām, bet arī motivē skolēnus dabaszinātņu apguvei.
Semināra dalībnieki saņēma jauno projekta žurnālu „The Baltic Sea Project Newsletter”, kurš lasāms arī projekta mājas lapā
http://www.b-s-p.org/
Semināra organizēšana notika sadarbībā ar UNESCO LNK, un to vadīja „Baltijas jūras projekta” starptautiskā koordinatore Velga
Kakse (VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referente).

Darbam noderīgi. Pieredze
„Vesels un drošs” – spēle bērniem
Atbalsta materiālu "Vesels un drošs – interaktīvi par veselības un cilvēkdrošības
jautājumiem pirmskolā un sākumskolā" bērnu vecākiem un skolotājiem VISC ir
izstrādājis, lai uzlabotu 4 līdz 11 gadus vecu bērnu izpratni par drošību un veselību. Tajā
iekļauts informācijas apkopojums par drošu un veselīgu uzvedību dažādās ikdienas
situācijās, mācību spēle par cilvēkdrošības un veselības jautājumiem trīs variantos un
darba lapas. Mācību spēles elektroniskā versija un darba lapas ir gan latviešu, gan
krievu valodā.
Visi var izspēlēt spēli arī tiešsaistē internetā:
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/metmat/vesels_un_dross/index.html

VISC aktualitātes
Atklātās mājturības un tehnoloģiju 8.olimpiādes dalībniekiem
Tuvojas 36.skolēnu zinātniskā konference
Stāstnieki konkursā stāstīs anekdotes
Vides izglītības koordinatoru seminārs

Atbalsta materiāls bērnu vecākiem un skolotājiem "Attīstošo spēļu izmantošana pirmsskolas izglītībā"
Uzsākts pasākumu cikls "Mana Latvija"
VISC uzsāk diskusijas par vērtībizglītības jautājumiem
Maijā un jūnijā notiks mākslas un mūzikas festivāls "Toņi un pustoņi"
Mācību līdzeklis skolotājiem "Finanšu pratība"
Noslēdzies konkurss "XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncepcija"

Sadarbības partneru aktualitātes
Eiropas sadarbības tīkls skolu līderībā aicina piedalīties e-mācību forumā
Eiropas sadarbības tīkls skolu līderībā – EPNoSL, kurā VISC ir sadarbības partneris, 26.martā uzsāk e-mācību forumu, lai dotu
iespēju visām ieinteresētajām pusēm - politiķiem, praktiķiem, pētniekiem, akadēmiķiem un sociālajiem partneriem, diskutēt par skolu
līderības jautājumiem. Forums piedāvā iespēju tematiskām diskusijām, video un uzziņu materiālus, kuri pieejami sadarbības tīkla
resursu bibliotēkā. Forums darbosies līdz 4.maijam un tā interneta vietnes adrese ir: www.schoolleadership.eu. Minētajā mājaslapas
adresē atradīsiet arī plašāku informāciju par ES Mūžizglītības programmas sadarbības tīkla projektu Eiropas sadarbības tīkls skolu
līderībā.

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:

