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Ziņa. Viedoklis
Jaunajā mācību gadā VISC uzsāks kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrādi
Valsts izglītības satura centrs (VISC) 2015./2016. mācību gadā uzsāks kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrādi, ko Eiropas
Sociālā fonda projekta ietvaros paredzēts aprobēt 80 izglītības iestādes.
Tiek plānotas pakāpeniskas pārmaiņas gan pirmsskolas izglītības, gan pamatizglītības, gan vidējās izglītības mācību saturā, arī
iekļaujošās izglītības nodrošināšanā un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidē.

Līdz ar jauno mācību gadu tiks uzsākta Datorikas mācību programmu aprobācija, paredzot iespējami agrīnāku digitālās kompetences
attīstību skolēniem. Šā gada maijā Izglītības un zinātnes ministrija un VISC sadarbībā ar Latvijas Informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) izstrādāja piecus mācību programmu paraugus digitālo kompetenču apguvei. VISC sadarbības līguma
ietvaros Datorikas kursa metodisko materiālu izstrādi, izvietošanu un uzturēšanu izglītības portālā startit.lv nodrošina informācijas
tehnoloģiju uzņēmums Accenture Latvija.
Jauno mācību programmu aprobēšanai pieteicās 157 izglītības iestādes, tikmēr LIKTA rīkotajos pieredzes apmaiņas un kvalifikācijas
celšanas kursos jau piedalījušies vairāk nekā 130 skolotāji.
Lai pievērstu bērnu un jauniešu uzmanību dažādiem ar drošību apkārtējā vidē saistītiem jautājumiem (drošībai uz ielas, sociālajā vidē,
internetā u.c.), septembra beigās paredzēta ikgadējā Drošības nedēļa izglītības iestādēs.
Lai veicinātu izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanu vispārizglītojošās skolās, pašlaik tiek veikti grozījumi Ministru kabineta
noteikumos Nr.710 „Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši
izglītojamo speciālajām vajadzībām”. Tajos tiek arī paredzēts veikt ierakstu Valsts izglītības informācijas sistēmā par pedagoģiski
medicīniskās komisijas atzinumu, kas ļaus izglītības iestādē integrētam izglītojamajam saņemt nepieciešamos atbalsta pasākumus un
iesaistīties mācību procesā.
Šajā mācību gadā paredzēts organizēt centralizētā fizikas, ķīmijas un dabaszinību (pēc izvēles) eksāmena pirmā pilotprojekta norisi un
rezultātu novērtēšanu 12. klašu skolēniem. Plānots, ka aptuveni 50 izglītības iestādēs 800 skolēniem varētu būt zināšanu pārbaude
dabaszinību eksāmenā, 60 izglītības iestādēs 1200 skolēniem - fizikas eksāmenā un 60 izglītības iestādēs 1200 skolēniem - ķīmijas
eksāmenā. Visu pilotprojekta eksāmenu norisi paredzēts nodrošināt vienlaicīgi 2016. gada 13. aprīlī.
Paredzēti diagnosticējošie darbi matemātikā 8.klasei, dabaszinātnēs 9. klasei, fizikā un ķīmijā 10. un 11. klasei. Iecerēts īstenot arī 10.
klases diagnosticējošo darbu norisi šā gada septembrī, pārējo klašu – 2016. gada februārī-martā.
2016. gada martā (skolēnu pavasara brīvlaikā) plānota visu svešvalodu centralizēto eksāmenu norise. Pārējo eksāmenu norise notiks
no 2016. gada 17. maija līdz 8. jūnijam. Vispārējās vidējās izglītības sertifikātu izsniegšana paredzēta 2016. gada 30. jūnijā.
Plānots, ka 2016. gadā skolēni svešvalodu centralizētos eksāmenus varēs aizstāt ar starptautiski atzītu testēšanas institūciju
pārbaudījumu. Noteikumu projekts, ko vēl ir jāapstiprina valdībā, noteiks pieteikšanās kārtību, starptautisko institūciju sarakstu un to
pārbaudījumus, ar kuriem varēs aizstāt svešvalodas eksāmenu.
Jaunajā mācību gadā paredzēts turpināt profesionālās izglītības satura reformu, lai izveidotu kvalitatīvu, tautsaimniecības nozaru
attīstības vajadzībām atbilstošu un darba vidē balstītu profesionālo izglītību. Paredzēts ieviest vienotu kvalifikācijas piešķiršanas
sistēmu, stiprināt nozaru atbildību par kvalifikācijas piešķiršanu un veicināt ar darbu saistītu mācīšanās procesu uzņēmumos.
Nozaru noteiktajām pamatprofesijām tiks izstrādāti jauni moduļveida programmu paraugi, kurus izmantojot, skolas varēs izstrādāt
attiecīgā reģiona vai lielāko uzņēmumu vajadzībām piemērotas programmas.
Interešu izglītībā kā vienu no 2015./2016. mācību gada prioritātēm VISC izvirza pedagogu profesionālo pilnveidi, organizējot seminārus
un profesionālās kompetences pilnveides kursus, un metodisko atbalstu interešu izglītības programmu īstenošanā. VISC turpinās
stiprināt skolēnu patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, īpaši aktualizējot 1991. gada barikāžu atceres 25. gadadienu un
gatavošanos Latvijas simtgadei.

VISC izglītības iestādēm izsniedz valsts simbolu plakātu komplektu
Lai stiprinātu skolēnu patriotisma jūtas un valstisko piederību, jauno mācību gadu uzsākot, Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis
mākslinieces Daigas Brinkmanes veidoto četru plakātu komplektu - Latvijas Valsts prezidents, Latvijas valsts himna, Latvijas valsts
karogs un ģerbonis, Svētku un atzīmējamās dienas Latvijā.
Plakātu tekstuālo daļu sagatavoja Latvijas Kara muzeja Izglītības un informācijas nodaļas vadītājs Mārtiņš Mitenbergs.
Plakātu komplekts šonedēļ tiek nodots vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, pirmsskolas izglītības, interešu izglītības un
profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un sporta izglītības iestādēm.
Plakātus var saņemt pašvaldību pārstāvji Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, Rīgā, katru darba dienu no plkst.9:30 līdz 17:00.
Profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas skolas plakātus saņem Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, Pils laukumā 4, Rīgā.

Pasākums
Mācību priekšmeta „Mājturība un tehnoloģijas” metodisko apvienību vadītāji dalās pieredzē
seminārā
2015.gada 19. un 20.augustā Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, Jēkabpils Valsts
ģimnāzijā, Jēkabpils 3.vidusskolā un Salas vidusskolā, notika mācību
priekšmeta „Mājturība un tehnoloģijas” skolotāju metodisko apvienību vadītāju
seminārs, kurā piedalījās 45 dalībnieki.
Jēkabpils pilsētas mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodisko apvienību
vadītāji Inga Purviņa un Jānis Svilpe, kā arī Salas vidusskolas skolotājs Vitālijs
Lavrinovičs semināra dalībniekiem novadīja divas meistarklases un vienu
radošo darbnīcu. Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils novada mājturības un
tehnoloģiju skolotāji un darbinieki aicināja semināra dlaībniekus apskatīt savus
darba kabinetus un tā metodisko nodrošinājumu, kā arī dalījās pieredzē ar
pedagoģiski radošās darbības sasniegumiem.
Semināra dalībnieki piedalījās Jēkabpils vēstures muzeja vadītajās izglītības programmās abos Daugavas krastos gan Krustpils pilī,
gan muzeja brīvdabas nodaļā „Sēļu sēta”. Savas profesionālās prasmes skolotāji pārbaudīja viesojoties arī maizes ražotnē „Dona”.

Ilze Kadiķe
VISC vecākā referente
E-pasts: ilze.kadike@visc.gov.lv
Tālr.: 67814438

Darbam noderīgi. Pieredze
Par centralizēto eksāmenu fizikā, ķīmijā un dabaszinībās pilotprojektu 2015./2016.mācību gadā
Lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus dabaszinātnēs, „Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam” ir paredzēti
centralizēto eksāmenu fizikā, ķīmijā un dabaszinībās pilotprojekti 2015./2016. mācību gadā un 2016./2017. mācību gadā.
Atbilstoši obligātā centralizētā eksāmena pēc skolēna izvēles fizikā, ķīmijā vai dabaszinībās ieviešanas plānam Valsts izglītības satura
centrs (VISC) 2015. gada 12. janvārī organizēja semināru, kurā piedalījās Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas
izglītības centra, augstskolu un izglītības iestāžu pārstāvji. Seminārā tika izstrādāta koncepcija par pilotprojektu eksāmenu struktūru.
Pēc semināra VISC izveidoja darba grupas, kuras izstrādāja 2015./2016. mācību gada pilotprojekta eksāmenu paraugu programmas
un eksāmenu paraugus, kas 2015. gada aprīlī tika publicēti VISC mājaslapā, http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/paraugi.shtml.
Vēl līdz 1. oktobrim VISC gaida atsauksmes un ierosinājumus par pilotprojekta eksāmenu programmām un paraugiem.
2015./2016.mācību gadā ir paredzēta pilotprojekta eksāmenu norise 12.klases skolēniem – aptuveni 50 izglītības iestādēs (800
skolēni) dabaszinību eksāmenā, 60 izglītības iestādēs (1200 skolēni) fizikas eksāmenā un 60 izglītības iestādēs (1200 skolēni) ķīmijas
eksāmenā. Visu pilotprojekta eksāmenu norise paredzēta vienlaicīgi 2016.gada 13.aprīlī. Pēc eksāmenu norises skolēnu eksāmenu
darbus vērtēs centralizēti, un vērtējums tiks izteikts procentuālajā novērtējumā. Pēc skolēna izvēles informācija par piedalīšanos
pilotprojekta eksāmenā un tajā iegūtais vērtējums tiks ierakstīta atestāta par vispārējo vidējo izglītību sekmju izrakstā. Pilotprojekta
eksāmeni neaizstāj Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr.209 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku
2015./2016. mācību gadā” noteiktos izvēles centralizētos eksāmenus fizikā vai ķīmijā.
Lai nodrošinātu 2015./2016. mācību gada pilotprojekta eksāmenu norisi, VISC aicina izglītības iestādes sadarbībā ar attiecīgo mācību
priekšmetu metodisko apvienību izvērtēt iespēju pieteikties pilotprojekta eksāmeniem, ievērojot, ka visa klase tiek pieteikta vienam
eksāmenam. Izglītības iestādes, kurās ir divas vai vairākas 12. klases, var pieteikties vairākiem eksāmeniem. Drošu un ticamu datu
iegūšanai ir nepieciešama izglītības iestāžu pārstāvniecība no visiem valsts novadiem.
VISC lūdz izglītības iestādes, kas vēlas piedalīties pilotprojekta eksāmenos, vadītāju no 2015. gada 2. septembra līdz 2015. gada 1.
oktobrim elektroniski aizpildīt pieteikuma formu tiešsaistē www.e-vpd.lv/pilotprojekts.

Detalizētākai informācijai par paredzamo pilotprojekta eksāmenu norisi lūgums kontaktēties ar VISC vecāko referentu Austri Cābeli, epasts: austris.cabelis@visc.gov.lv.

VISC aktualitātes
VISC vadītājs pašvaldību izglītības iestāžu vadītājiem informēs par jaunā mācību gada aktualitātēm
2015./2016. m.g. valsts pārbaudes darbu, pilotprojekta eksāmenu un diagnosticējošo darbu norises laiki
Seminārs mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķiem

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.
Ieteikumus VISC informatīvā e-izdevuma pilnveidei, lūdzu, sūtiet uz prese@visc.gov.lv
E-izdevumu arhīvs atrodams VISC vietnē
Iesakām Jums lietot RSS barotni, lai regulāri iepazītos ar jaunākajām publicētajām ziņām. Mājaslapā tā izskatās šādi:
Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem arī šeit:

