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Ziņa. Viedoklis
Nākamajā gadā VISC savam darbam izvirzījis vairākus mērķus
Valsts izglītības satura centrs katra gada noslēgumā izvērtē padarīto, kā arī nosaka mērķus jaunajam gadam. 2013.gadā gaidāmas
nozīmīgas pārmaiņas gan izglītības satura pilnveidē, gan valsts pārbaudījumu norisē, tiks turpināts īstenot daudzus projektus, kā arī
tiks organizētas daudzveidīgas aktivitātes un pasākumi interešu izglītībā un audzināšanas darbā.
VISC savā darbā turpinās nodrošināt pirmsskolas un sākumskolas mācību satura pilnveidi, koordinēs mācību saturam atbilstošas
mācību literatūras izstrādi, kā arī veicinās vienotu izpratni par vērtēšanas jautājumiem. Tiks sagatavots materiāls par aktualitātēm
vērtēšanā, kā arī sniegtas konsultācijas pedagogiem. Lai veicinātu mācību satura apguvi par veselības izglītības, ekonomiskās
izglītības un cilvēkdrošības jautājumiem, 2013.gadā tiks organizēti vairāki diagnosticējošie darbi, kuru rezultāti būs noderīgi,
pilnveidojot mācību saturu, sagatavojot metodiskos materiālus pedagogiem un organizējot tālākizglītības pasākumus.
Tiks turpināta profesionālās izglītības pilnveide atbilstoši darba tirgus prasībām. Savā darbā Profesionālās izglītības satura
nodrošināja nodaļa sadarbosies ar Zemkopības, Labklājības, Veselības, Iekšlietu, Kultūras, Satiksmes, Ekonomikas, Aizsardzības
u.c. ministrijām, Nodarbinātības valsts aģentūru, darba devēju un ņēmēju profesionālajām organizācijām un citiem. 2013.gadā
plānots izstrādāt 10 profesionālās vidējās izglītības programmas vai arodizglītības programmas un 15 profesionālās tālākizglītības
programmas ar modulāro pieeju. Speciālisti plāno sniegt arī konsultācijas par nozaru kvalifikācijas struktūras sasaisti ar Eiropas
kvalifikācijas ietvarstruktūras līmeņiem, Starptautisko izglītības klasifikāciju Profesiju klasifikatoru.
VISC mērķis ir veidot atbalsta sistēmu izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, sekmējot
viņu iekļaušanos sabiedrībā. Speciālajā izglītībā VISC turpinās nodrošināt Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību un
sadarbību ar pašvaldību pedagoģiski medicīniskajām komisijām, kā arī veicinās izglītojamo ar speciālām vajadzībām kvalitatīva
izglītības procesa nodrošināšanu. Tiks organizēti dažādi semināri, sniegtas konsultācijas, kā arī izstrādāti metodiskie materiāli,
piemēram, kā daudzveidīgi izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām.
Vispārējās izglītības valsts pārbaudījumu nodaļa izstrādās vispārējās izglītības vienotu valsts pārbaudījumu saturu izglītojamo
mācību sasniegumu novērtēšanai. 2013.gada pavasarī gaidāmas būtiskās pārmaiņas, jo viens no centralizētajiem eksāmeniem –
eksāmens angļu valodā – notiks martā. Šādas izmaiņas paredz arī mainīt termiņus dažādiem pasākumiem. Lai varētu savlaicīgi un
vispusīgi informēt visus interesentus, VISC ir izveidojis īpašu sadaļu mājaslapā, kur publicē visu aktuālo „Valsts pārbaudes darbi
2012./2013.mācību gadā”. Šajā gadā VISC veiks arī svešvalodu eksāmenu rezultātu pielīdzināšanu atbilstoši Eiropas vienotajai
valodas prasmes līmeņu sistēmai.
Profesionālās izglītības pārbaudījumu nodaļa veiks centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izstrādi, nodrošinot sadarbību
ar profesionālās izglītības iestāžu administrācijām un pedagogiem profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura izstrādē un
eksāmenu norises organizācijā. VISC nodrošina izglītojamo zināšanu un profesionālo kompetenču objektīvu novērtēšanu atbilstoši
profesiju standartiem un eksāmenu programmām, kā arī veic citas daudzveidīgas aktivitātes profesionālās izglītības pārbaudījumu
sagatavošanā.
VISC nodrošinās valsts valodas prasmes pārbaudes un īstenos pasākumus valsts valodas prasmes pārbaudes pretendentiem: tiks
nodrošinātas ikmēneša bezmaksas konsultācijas pirms valsts valodas prasmes pārbaudēm Rīgā un pēc pieprasījuma citās pilsētās,
kā arī VISC tīmekļa vietnē ievietoti pašpārbaudes uzdevumu 6 komplekti katrai valodas prasmes pakāpei (no A1 līdz C2).
Nākamajā gadā tiks nodrošināta Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktība un pēctecība, turpinot
gatavošanos XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Kopumā notiks 22 starpsvētku pasākumi, nozīmīgākie no tiem ir
IX Latvijas zēnu koru salidojums, I Latvijas izglītības iestāžu simfonisko un kamerorķestru festivāls, radošais pasākums "Vārdi un
darbi, kas vieno" profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda". VISC veicinās
izglītojamo talantu un radošuma attīstīšanu, vērtīborientāciju, patriotisma un valstiskās apziņas veidošanos un pilsonisko aktivitāti,
piemēram, īstenojot skolēnu patriotisma un pilsoniskās audzināšanas pasākumu ciklu „Mana Latvija”, veltītu Latvijas Republikas
proklamēšanas 95.gadadienai. Tiks nodrošināta 17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku „Gaudeamus" sagatavošana un
popularizēti labās prakses piemēri skolēnu kompetenču, talantu un radošuma attīstīšanā Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā.
VISC apzinās talantīgus jauniešus un veicinās viņu konkurētspēju valsts un starptautiskā mērogā, organizējot gan mācību
priekšmetu olimpiādes, gan skolēnu zinātniski pētniecisko darbu. VISC īstenos arī Eiropas Padomes Pestalozzi programmas
darbību Latvijā un dalību Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas projektos.

Viens no VISC mērķiem ir paaugstināt sākotnējās profesionālās izglītības pedagogu un prakses vadītāju profesionālās kompetences
un praktiskās iemaņas saistībā ar modernizēto profesionālās izglītības saturu, inovācijām tautsaimniecībā un, ņemot vērā
ražošanas tehnoloģiju nepārtrauktu attīstību, kā arī vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju
atjaunošana mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai un uz zināšanām un inovācijām balstītas sabiedrības veidošanai.

VISC uzsāk izglītot pedagogus par mācību grāmatu izvērtēšanas jautājumiem
VISC īsteno vairākas nozīmīgas aktivitātes mācību literatūras izstrādes koordinēšanā, veic izglītības standartiem atbilstošas mācību
literatūras apstiprināšanas darbu un publisko apstiprinātās mācību literatūras sarakstu.
Šā gada 14.decembrī VISC uzsāka pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas „Mācību grāmata mūsdienīga
mācību procesa kontekstā (mācību literatūras atbilstības pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartam izvērtēšana)”
īstenošanu. Pirmajai pedagogu grupai nodarbības notiks šā gada 14.decembrī un 2013.gada 16.janvārī, bet otrai grupai – nākamā
gada 18. un 30.janvārī. Plānots, ka semināros piedalīsies vairāki simti pedagogu.
Pedagogu profesionālās pilnveides programma tiek īstenota ar mērķi pilnveidot izpratni par mūsdienīgu mācību grāmatu un prasmi
vērtēt mācību grāmatu no dažādiem aspektiem atbilstoši mūsdienīga mācību procesa pamatnostādnēm.
Nodarbībās mācību programmas dalībniekiem būs iespēja analizēt situācijas un vingrināties ieteikt uzlabojumus konkrētos piemēros
no mācību grāmatām; iesaistīties pieredzes apmaiņā par mācību literatūras vērtēšanu atbilstoši kritērijiem, iespēja iesaistīties
profesionālā diskusijā par to, kādai jābūt labai mācību grāmatai un tās izvērtēšanas kritērijiem.
Plānots, ka pedagogi apgūs izpratni par dažādiem aspektiem, kas nosaka mācību literatūras kvalitāti un pilnveidos prasmes izvērtēt
mācību grāmatas atbilstību mūsdienīga mācību procesa vajadzībām, izmantojot dažādus kritērijus.
Plašāku informāciju par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas „Mācību grāmata mūsdienīga mācību procesa
kontekstā (mācību literatūras atbilstības pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartam izvērtēšana)” īstenošanu sniegs
VISC speciāliste Ineta Upeniece, tālrunis 67216427.

Darbam noderīgi. Pieredze
Par speciālo skolu nosaukumu maiņu
Šā mācību gada sākumā Izglītības un zinātnes ministrija izsūtīja vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,
Pašvaldību savienībai un izglītības speciālistiem, kurā paskaidroja speciālo skolu finansēšanas veidu un ieteica pašvaldībām rosināt
speciālās skolas mainīt to nosaukumus. Speciālo skolu nosaukumu maiņa, izņemot no tiem vārdu „speciālā”, varētu būt viens no
soļiem nevienlīdzīgas attieksmes mazināšanā starp dažādu izglītības iestāžu izglītojamajiem.
Laikā kopš IZM vēstules saņemšanas liela daļa pašvaldību ir bijušas ieinteresētas risināt jautājumu par speciālo skolu nosaukumu
maiņu. Pašlaik ir daļa speciālo skolu, kuras ir mainījušas savus nosaukumus vai tieši tagad kārto dokumentus skolas nosaukuma
maiņai, piemēram, Mazirbes speciālā internātpamatskola (tagad būs Mazirbes internātpamatskola), Carnikavas speciālā
internātpamatskola (tagad būs Carnikavas internātpamatskola), Gaismas speciālā internātpamatskola (tagad būs Gaismas
internātpamatskola), Kokneses speciālā internātpamatskola – attīstības centrs (tagad būs Kokneses internātpamatskola – attīstības
centrs) un vēl citas skolas. Vairākas speciālās skolas ar nosaukuma maiņu saistītās formalitātes plāno kārtot 2013.gadā, piemēram,
Raiskuma speciālā internātpamatskola – rehabilitācijas centrs, Vaidavas speciālā internātpamatskola, Purmsātu speciālā
internātpamatskola. Dažas speciālās skolas diskutē un veic priekšdarbus, lai nākotnē skolas nosaukums būtu saistīts skolas
vēstures nozīmīgiem faktiem, piemēram, Rīgas speciālā pamatskola – attīstības centrs nākotnē varētu saukties „Rīgas Valda
Avotiņa pamatskola – attīstības centrs”, bet Rīgas speciālā internātpamatskola bērniem ar dzirdes traucējumiem nākotnē varētu
iekļaut skolas nosaukumā pirmā latviešu izcelsmes skolas direktora Eduarda Inzelberga vārdu. Atsevišķas Rīgas speciālās skolas ar
jauniem nosaukumiem varētu sākt darbu no 2013./2014.mācību gada sākuma. Tāpat ir diezgan liels to speciālo skolu skaits, kuras
pagaidām savus nosaukumus nemainīs vai ir atlikušas šī jautājuma izlemšanu uz tālāku laiku. Jautājumu par skolas nosaukumu
maiņu varēs izlemt veiksmīgāk, ja skolā ir izveidojusies laba sadarbība starp skolotājiem, vecākiem un izglītojamiem, kā arī ir
pašvaldības atbalsts izglītības jautājumu risināšanā.
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VISC aktualitātes
Tūrisma un viesmīlības nozares pakalpojumu nozares profesiju konkurss
Vācu valodas 43.valsts olimpiādes (10.–12.klasēm) uzaicināto dalībnieku saraksts
Bioloģijas 35.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
Novitāte valsts pārbaudes darba Latvijas un pasaules vēsture 12.klasei
Par valsts pārbaudes darbu norisi 2012./2013.m.g.
Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norise 2012./2013.m.g.
Par piedāvātajiem IKT programmu kursiem projektā
VISC uzsāk darbu jaunā projektā "DOREMAT"
VISC uzsāk izglītot pedagogus par mācību grāmatu izvērtēšanas jautājumiem
Noticis seminārs mācību literatūras redaktoriem
Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu biznesa plānu konkurss
Par atbalsta pasākumu piemērošanu valsts pārbaudes darbos 2012./2013.m.g.

Sadarbības partneru aktualitātes
Akcija „Nāc un dari kopā ar mums!”
Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs bioloģijas, ģeogrāfijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas
skolotājus aicina iesaistīties akcijā „Nāc un dari kopā ar mums!”. Akcijas pirmais pasākums notiks 2013.gada 4.janvārī no plkst.
10.30 līdz 15.30 Latvijas Universitātes Lielajā aulā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā. Pasākumā vienkopus pulcēsies bioloģijas, ģeogrāfijas,
fizikas, ķīmijas, matemātikas skolotāji un 7. – 9. klašu skolēni no visas Latvijas. Skolotāji apmainīsies praktiskām radošām
metodiskām idejām, kā dabaszinātņu priekšmetus 7. – 9. klasē mācīt skolēnam ne tikai labi izprotamā, bet arī saistošā veidā.
Skolēni vadīs iepriekš mājās izveidotās darbstacijas citu skolu skolēniem, kā interesanti mācīties dabaszinātnes un matemātiku.
Visiem kopā būs iespēja iesaistīties aizraujošā konkursā.
Lasīt vairāk
Informatīvs plakāts
Pieteikuma veidlapa individuāliem skolotājiem
Pieteikuma veidlapa skolu komandām
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