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Līdz 2012.gada 19.oktobrim tiek
pagarināts termiņš VISC
izsludinātajiem konkursiem:
– "XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku logo zīme";
– "XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku 2015.gadā
koru koncerta Mežaparka Lielajā
estrādē koncepcija".

Ziņa. Viedoklis
VISC pedagogu atbalstam uzsācis apkopot informāciju par digitālajiem mācību līdzekļiem
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Skolas aicinātas piedalīties drošības nedēļā
Darbam noderīgi. Pieredze
Sadarbība – pamats jaunu, darba tirgū pieprasītu profesionālās izglītības programmu
izstrādei
VISC aktualitātes
VISC pasākumi, sagatavotie materiāli, projektu darba aktualitātes un citi jaunumi

Līdz 2012.gada 14.septembrim
jebkurš var izteikt savu viedokli par
centralizētā eksāmena angļu valodā
plānoto norisi pavasara brīvlaikā,
aizpildot anketu www.visc.gov.lv.

Sadarbības partneru aktualitātes
VISC sadarbības partneru pasākumi, sagatavotie materiāli un citi jaunumi

Ziņa. Viedoklis
VISC pedagogu atbalstam uzsācis apkopot informāciju par digitālajiem mācību līdzekļiem
Lai sniegtu atbalstu pedagogiem digitālo mācību līdzekļu pieejamībā un izmantošanā, VISC ir uzsācis apkopot informāciju par centra
un citu institūciju izstrādātajiem digitālajiem mācību un metodiskajiem līdzekļiem, kuri izmantojami pirmsskolas izglītības,
pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu apguvei. Digitālie mācību līdzekļi ir kasetēs, diskos un kompaktdiskos
tiražēti skaņu ieraksti, videoieraksti vai datorieraksti un internetā pieejamas tiešsaistes publikācijas.
Šobrīd ir apkopota informācija par vairāk nekā 150 materiāliem DVD vai CD formātā un gandrīz 300 interneta resursiem, kuros
pieejami materiāli, kurus pedagogi var izmantot mācību procesā. Lai pedagogiem būtu iespējams ērtāk orientēties apkopoto materiālu
sarakstos, tie grupēti pa mācību priekšmetiem.
VISC turpina darbu pie informācijas apkopošanas un aicina interesentus iesniegt priekšlikumus digitālo mācību līdzekļu saraksta
papildināšanai. Visi, kuriem ir informācija par digitālajiem materiāliem, kas ir noderīgi mācību procesā, aicināti sūtīt informāciju VISC,
lai papildinātu sarakstu. Informāciju var iesniegt arī visi pedagogi, kuri ir sagatavojuši digitālus materiālus un kas ir pieejami internetā,
piemēram, skolu interneta mājas lapās.
Centrs informē, ka sarakstā iekļautie digitālie mācību līdzekļi nav mācību literatūra, kuras atbilstību pamatizglītības vai vispārējās
vidējās izglītības valsts standartam centrs apstiprina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un kuras iegādei ir izmantojama izglītības
iestādēm piešķirtā valsts mērķdotācija.
Ar digitālo mācību līdzekļu sarakstu var iepazīties šeit: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/maclit.shtml

Skolas aicinātas piedalīties drošības nedēļā
Šā gada 24.–28.septembrī notiks drošības nedēļa 1.–12.klašu
skolēniem. Nedēļas laikā visas Latvijas skolas ir aicinātas aktualizēt
dažādas ar drošību saistītas tēmas: ceļu satiksmes drošības,
elektrodrošības, ugunsdrošības un citus jautājumus. VISC nedēļu
organizē sadarbībā ar dažādiem sadarbības partneriem. Lielu atbalstu
ik gadu sniedz Ceļu satiksmes drošības direkcija, šogad nedēļas
organizēšanu atbalsta arī filmas „Lai dzīvo bērni!” veidotāji un SIA „Out
Loud”.
Šajā mācību gadā nedēļas laikā tiek organizēta vēl nebijusi aktivitāte:
1.-12.klašu skolēni aicināti iesaistīties skolēnu drošības jautājumu
akcijā „Ko darīt, ja..”. Ikviens skolēns savā ikdienā ir sastapies ar
situāciju, kad ir nepieciešamas atbildes uz jautājumu „Ko darīt, ja...”.
Tās var būt ikdienišķas situācijas, piemēram, izvēle doties vai nedoties
uz skolu, izvēle, ko darīt starpbrīdī, kā atrisināt konfliktus, vai situācijas, kuras tieši ietekmē drošību un veselību. Piemēram, ko darīt,
ja uz ielas svešinieks prasa mobilo telefonu, kā rīkoties, ja pazūd atslēgas, ko darīt, ja draugi rīkojas pārgalvīgi. Vieniem atsevišķas
situācijas varētu šķist vienkāršas, bet citiem bērniem un jauniešiem nezināšana rada nedrošības sajūtu, kas var atspoguļoties
uzvedībā. Drošības nedēļas laikā skolēni ir aicināti anonīmi iesniegt jautājumus par neskaidrām situācijām dažādās skolas vidēs, uz
kuriem viņi gribētu saņemt atbildes, lai veidotu savu dzīvi drošāku. Jautājumi un atbildes tiks apkopotas vienotā informatīvā izdevumā,
kas turpmāk kalpos skolēniem kā pašu izveidota rokasgrāmata.
Drošības nedēļas laikā no 24.septembra internetā būs iespējams noskatīties filmas „Lai dzīvo bērni!” jaunās daļas pirmizrādi. VISC
aicina visus 1.–9.klašu skolēnus drošības nedēļas laikā noskatīties filmu un pārrunāt redzēto filmā, diskutēt par situācijām un pareizo
rīcību tajās.
Ceļu satiksmes drošības direkcija ir sagatavojusi vairākas aktivitātes, kurās var iesaistīties gan drošības nedēļas laikā, gan visa
mācību gada garumā. Skolas var iesaistīties aktivitātēs; īpaša uzmanība drošības nedēļas laikā jāpievērš CSDD sagatavotajai
grāmatai „Lieli ceļi, mazi ceļi – droši ceļi”.
Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi un pedagogi var iesaistīties projektā „Droša skola – Drošs darbs”. Drošības nedēļas laikā
profesionālās izglītības iestādēm ir iespējams pieteikties un izspēlēt industriālo vides spēli par drošu un veselīgu uzvedību. Tāpat
projekta „Droša skola – Drošs darbs” ietvaros profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem ir iespējas pieteikties praktiskām
apmācībām uzņēmumos visā Latvijā, kuru laikā pedagogi varēs paplašināt savas zināšanas un iepazīties ar reālajiem darba
apstākļiem Latvijas uzņēmumos. Pēc šīm apmācībām pasniedzēji iegūs padziļinātu izpratni par to, kādas prasmes audzēkņiem
nepieciešamas, lai viņa darba process būtu drošs gan paša, gan apkārtējo veselībai un dzīvībai. Apmācības notiks no šā gada
24.septembra līdz 14.decembrim.
Papildus informāciju par drošības nedēļu var lasīt šeit: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/drosned.shtml
Foto: „Drošības nedēļas norise Lēdmanes pamatskolā”. Autors: Lēdmanes pamatskola.

Darbam noderīgi. Pieredze
Sadarbība – pamats jaunu, darba tirgū pieprasītu profesionālās izglītības programmu izstrādei
Profesionālās izglītības pamats ir darba devēju prasībām atbilstošu
programmu izstrāde un īstenošana, lai nodrošinātu kvalificētu
speciālistu sagatavošanu. Cik veiksmīga veidojas sadarbība, cik
ieinteresēti un atbildīgi procesā iesaistās ieinteresētās puses, tas gan ir
katrs individuāls gadījums, taču, neapšaubāmi, izglītības iestādei ir
jāvēlas izstrādāt jaunu programmu, jāinteresējas par darba tirgus
pieprasījumu.
Ogres Valsts tehnikumam 2012.gads ir izvērties veiksmīgs sadarbībā
ar darba devējiem, jo ir izstrādātas jaunas izglītības programmas un
aktualizētas esošās. Viena no jaunajām izglītības programmām, kuras
īstenošanu uzsāksim jau 2012.gada septembrī, ir „Šūto izstrādājumu
ražošanas tehnoloģija”. Ceļš līdz gatavai izglītības programmai nebūt
nav bijis ātrs – uzņēmums SIA „ Ogres trikotāža” Ogrē darbojas jau
daudzus gadus, taču speciālistu trūkst. 2012. gada sākumā Ogres Valsts tehnikuma vadība, ieklausoties darba devēju vēlmē
nodarbināt tieši viņu uzņēmumam sagatavotus speciālistus – darbiniekam jāprot strādāt ar trikotāžas audumu, ar specifiskām
mašīnām un atbilstošā tempā – devās uz uzņēmumu, lai iepazītos ar darbības specifiku. Tā radās doma par jaunas profesionālās
tālākizglītības programmas izstrādi, lai sagatavotu šūšanas iekārtu operatorus. Tā kā Ogres Valsts tehnikums veiksmīgi sadarbojas ar
Nodarbinātības valsts aģentūru, īstenojot gan tālākizglītības, gan neformālās izglītības programmas bezdarbniekiem, arī šoreiz
aicinājām NVA Ogres nodaļas vadītāju atbalstīt ideju par programmas izstrādi. Tā 2012.gada maijā Ogres Valsts tehnikuma, SIA
„Ogres Trikotāža”, Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozares ekspertu padomes un Latvijas Brīvo
arodbiedrību pārstāvji sanāca kopā, lai izstrādātu jaunu izglītības programmu. Darbs pie izglītības programmas izstrādes veicās raiti,
jo visi bija ieinteresēti un atsaucīgi, un jau jūnijā jauno izglītības programmu izskatīja Nozares ekspertu padomes sēdē, sniedzot
atbalstu tās tālākai virzībai. Šobrīd sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Ogres nodaļu uzsākts darbs pie grupas
komplektēšanas, atlasot darba devēju prasībām atbilstošus kandidātus. Izglītības programma nodrošinās teorijas apguvi izglītības
iestādē, praktiskās mācības īstenojot SIA „Ogres trikotāža”. Izglītības iestāde turpinās sadarbību ar SIA „Ogres trikotāža”, kurai ir
nepieciešami speciālisti arī citās jomās, uzsākot jaunas tālākizglītības programmas izstrādes.
Process, kad sadarbībā ar darba devējiem tiek izstrādāta jauna izglītības programma vai profesijas standarts, ir ļoti aizraujošs un
interesants, jo tā izglītības iestādes darbiniekiem ir iespēja iepazīt savus partnerus, profesijas sīkākās nianses un izprast jautājumus,
kas nodarbina darba devēju konkrētajā jomā. Tāpēc veicināsim sadarbību un izstrādāsim jaunas profesionālās izglītības
programmas, lai Latvijā netrūktu darba devēju pieprasītu speciālistu!
Ogres Valsts tehnikuma tālākizglītības nodaļas vadītāja L.Caune

VISC aktualitātes
Mainīts kursu norises datums
Izsludināta 41.starptautiskās bērnu mākslas izstādes „Lidice 2013” tēma
Kustība „Zaļākai Latvijai"
Tautas deju kolektīvu virsvadītāju seminārs
Sociālo zinību metodisko apvienību vadītāju seminārs
Mazākumtautību pirmsskolas izglītības mācību programma (ar krievu mācību valodu)
Latvijai zelta un bronzas medaļa starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē

T

Aktuālā informācija vides izglītības darba organizatoriem novados
VISC aicina izteikt viedokli par angļu valodas eksāmena norisi pavasara brīvlaikā
Digitālie mācību līdzekļi

Sadarbības partneru aktualitātes
Aicina mācību iestādes pieteikties jaunajam UNESCO Asociēto skolu projekta posmam
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina vispārējās un profesionālās izglītības iestādes pieteikties dalībai UNESCO Asociēto
skolu projektā laika posmam no 2012. līdz 2015. gadam. Aizpildīta pieteikuma anketa un motivācijas vēstule līdz šā gada 24.
septembrim jānosūta UNESCO LNK – pasta adrese: Pils laukums 4-206, Rīga LV-1050; e-pasta adrese: b.molnika@unesco.lv.
Plašāk par UNESCO Asociēto skolu projektu var lasīt šeit: http://www.unesco.lv/lv/izglitiba/aicinajums-pieteikties-dalibai-unescoasocieto-skolu-projekta/
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