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Izstāsti savu barikāžu stāstu atmiņu studijās

Ziņas. Jaunumi
Datorikas mācību programmu aprobācijas pirmā pusgada rezultātus analizēs seminārā
Valsts izglītības satura centrs (VISC) 2016. gada 8. janvārī plkst. 10:00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19 rīkos
Datorikas mācību programmu aprobācijā iesaistīto skolu pārstāvju un Informātikas un programmēšanas pamatu skolotāju metodisko
apvienību vadītāju semināru.
2015./2016. mācību gadā ir uzsākta Datorikas mācību programmu aprobācija 1., 4. un 7.klasē, paredzot iespējami agrīnāku digitālās
kompetences attīstību skolēniem. Aprobācijas mērķis ir novērtēt izstrādāto mācību satura un programmu realizācijas iespējas un
izstrādātā mācību metodiskā nodrošinājuma kvalitāti un, ja nepieciešams, veikt to pilnveidi.
Jauno mācību programmu aprobēšanai pieteicās 157 izglītības iestādes. Aprobācijas īstenošana pirmajā pusgadā noritējusi sekmīgi,
ko apliecina VISC atsevišķu stundu vērojumi dažādās klašu grupās un apkopotie statistikas dati, kas tapuši, aprobācijā iesaistītajām
skolām gatavojot atbildes uz jautājumiem pēc katras Datorikas mācību stundas. Kopumā saņemtas 1159 unikālas aptaujas anketas ar
atbildēm par konkrētās aprobējamās stundas norisi. Ar minētajiem datiem un to analīzi varēs iepazīties semināra laikā. Seminārā
paredzēta arī pedagogu viedokļu apmaiņa par aprobācijas gaitu klašu grupās un turpmāko.
Atgādinām, ka 2015.gadā VISC darba grupa, ko veidoja informātikas skolotāji, IT nozares uzņēmēji, Latvijas Informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju asociācijas (LIKTA), Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un VISC

pārstāvji, izstrādāja piecus mācību programmu paraugus datorikā. Papildus tam VISC sadarbības līguma ar informācijas tehnoloģiju
uzņēmumu Accenture Latvia ietvaros tika izstrādāti 60 stundu mācību metodiskā nodrošinājuma komplekti šo programmu paraugu
pirmā pusgada stundu īstenošanai. Datorikas mācību kursa metodisko materiālu izstrādi, piesaistot praktizējošus pedagogus,
izvietošanu un uzturēšanu izglītības portālā Startit.lv nodrošina informācijas tehnoloģiju uzņēmums Accenture Latvia.
Lai aprobāciju varētu sekmīgi uzsākt, skolotājiem tika piedāvātas kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas. Liepājas Universitātē vairāk
nekā 160 pilotskolu skolotāji piedalījušies 160 vai 240 stundu kursos, apgādā “Lielvārds” vairāk nekā 250 dažādu mācību priekšmetu
skolotāji pilnveidoja profesionālo kompetenci digitālajā pratībā. LIKTA realizēja seminārus, iepazīstinot ar Latvijas vadošajiem IT
uzņēmumiem.
VISC pateicas par mācību metodiskā nodrošinājuma komplekta izstrādi katrai stundai pirmajam pusgadam aprobācijas nodrošināšanā
uzņēmumam Accenture Latvia.

Izdotas sešas jaunas skolēnu veidotas vides izziņas spēles par videi draudzīgu ceļošanu
Turpinot iesākto tradīciju, jau devīto gadu Valsts izglītības satura centra (VISC) organizētajā konkursā „Iepazīsti vidi!” apkopotas un
elektroniskā formātā izdotas labākās 2015. gada skolēnu izveidotās vides izziņas spēles.
Elektroniskā formā izdotas sešas jaunas skolēnu veidotas vides izziņas spēles par videi draudzīgu ceļošanu. Labāko skolēnu
izdomāto spēļu vidū ir Zvejniekciema vidusskolas, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Ogres Valsts ģimnāzijas, Valmieras Vājdzirdīgo
bērnu internātvidusskolas – attīstības centra, Daugavpils Saskaņas pamatskolas, Bērnu un jauniešu vides izglītības centra "Rīgas
dabaszinību skola" veidotās spēles.
VISC pateicas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par sadarbību konkursa organizēšanā un spēļu izdošanā,
skolotājiem un skolēniem par idejām un ieguldīto darbu spēļu izveidē!
Minētās spēles ir apskatāmas VISC mājaslapā.

Valsts izglītības satura centram piešķir Mūžizglītības programmas projektu kvalitātes balvu
“Spārni 2015”
Valsts izglītības satura centram (VISC) decembra sākumā piešķirta Mūžizglītības programmas projektu kvalitātes balva “Spārni 2015”.
Balvu VISC pasniedza Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) nominācijā “2011. un 2012. gada ES Mūžizglītības programmas
Leonardo da Vinci apakšprogrammas inovāciju pārneses projekti” – par projektu “Hanzas tradīcijas profesionālās izglītības un mācību
mobilitātes stratēģijām, lai veicinātu profesionālās izglītības audzēkņu uzņēmējdarbības prasmes”.
VIAA balvas pasniedza sešās nominācijās un tās saņēma astoņi ilgtspējīgākie projekti.
Projektu kvalitātes balvas „Spārni 2015” konkursā piedalījās 2011. - 2013. gada ES Mūžizglītības programmu Comenius, Erasmus,
Leonardo da Vinci un Grundtvigprojektu īstenotāji no visas Latvijas (vairāk lasīt VIAA mājaslapā).
Laikā no 2007. līdz 2013. gadam Leonardo da Vinci projekti valstī īstenoti par vairāk nekā 17 miljoniem eiro.
VISC vadībā Leonardo da Vinci apakšprogrammas inovāciju pārneses projektā HansaVET izstrādāta metodika starptautisko
prakšu/mobilitāšu organizatoriem. Metodika paredz profesionālo izglītības iestāžu sadarbību ar prakses uzņēmumiem, veicinot
uzņēmējspēju attīstīšanu profesionālās izglītības audzēkņiem. Metodikas mērķis sniegt iespēju, audzēkņiem kļūt konkurētspējīgiem
gan vietējā, gan Eiropas darba tirgū, gan radīt interesi par uzņēmējdarbību.
Projekta HansaVET mācību metodika uzņēmējspēju attīstībai ir aprobēta semināros Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Zviedrijā, un to ir
augsti novērtējuši mācību semināru dalībnieki. Projekta laikā sagatavoti 13 treneri un izglītots 231 profesionālās izglītības pedagogs.
Eiropas Komisija (EK) savā vēstulē VISC pateicas par ieguldītā darba kvalitāti un inovatīvu pieeju, kā arī pauž, ka EK Izglītības un
kultūras ģenerāldirektorāta ekspertu komisija minēto projektu izvēlējusies kā veiksmes stāstu.
Par projektu HansaVET
Projekts "HansaVET - Hanseatic Tradition for VET: Mobility Strategies for Promoting Enterprenership Skills of VET Students" jeb
"Mobilitāšu izmantošana uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanai" ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci
inovāciju pārneses projekts (Nr.2011-1-LV1_LEO05-02221). Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības prasmju un iemaņu
attīstīšanu profesionālās izglītības audzēkņiem, izmantojot starptautiskās mobilitātes. Projekta inovācija balstās uz Interreg projekta
“Baltic Training Programme” izstrādāto metodiku, paredzot to daļēju ieviešanu vairākās Baltijas jūras reģiona valstu profesionālās
izglītības sistēmās.
Projekts īstenots no 2011 līdz 2013.gadam, un tā dalībvalstis ir Latvija (VISC – projekta koordinators), Vācija, Zviedrija, Igaunija,
Lietuva.
Informācija par projektu pieejama projekta vietnē: www.hansavet.eu

VISC gada nogalē ciemojas pie bērniem sociālajā aprūpes centrā Baldonē

Saglabājot iestādes ikgadējo tradīciju, arī šogad Valsts izglītības satura centra (VISC) kolektīvs sarūpēja kādu vēlamu un ļoti gaidītu
Ziemassvētku dāvanu vienam no Latvijas bērnunamiem. Šoreiz VISC darbinieki nolēma ar dāvanām iepriecināt Valsts sociālā aprūpes
centra “Baldone” bērnus, klātienē viesojoties 21. decembrī.
VSAC “Baldone” nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un jauniešiem invalīdiem ar kustību un
garīgās attīstības traucējumiem.
Sarunā ar iestādes vadību noskaidrots, ka sociālo aprūpes centru par savām mājām dēvē 84 bērni un jaunieši vecumā no 4 līdz 18
gadiem.
Lai arī sniegotā ziema Latviju vēl nav sasniegusi, bērni to ļoti gaida, lai varētu baudīt ziemas priekus tuvējā Riekstu kalnā. Uz kuplo
saimi iestādē bija mazāk nekā desmit ragaviņas, tālab, apzinot iestādes vajadzības, bērniem sarūpētas kārotās ragavas, dāvināti arī
krāsu zīmuļi, galda spēles un, par piemiņu no šovasar notikušajiem XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, dāvātas
košas auduma mugursomas un cepures-naģenes.
Papildus tam Valsts izglītības satura centrs sirsnīgi pateicas ziedotājiem par sniegto atbalstu: „Egmont Latvija” – par dāvinātajām
krāsojamajām grāmatām bērniem, „Rīgas Piensaimnieks” – par sieriņiem „Kārums” un desertiem, SIA "Liger Farmaceitiskais
mārketings" – par dāvātajiem multivitamīniem un zivju eļļas vitamīniem, SIA “Capitalis Inženiersistēmas” par sniegto līdzfinansējumu
ragavu iegādei.
Ziedojums ir brīvprātīga VISC darbinieku iniciatīva, piesaistīto uzņēmēju ziedojums ir bezatlīdzības, un bērnunama izvēle ir nejauša.
Ņemot vērā bērnu skaitu iestādē, vajadzību vēl ir daudz, ko no valsts līdzekļiem nevar visu sarūpēt nepieciešamajā skaitā. Ārpus
mācībām palīgskolās bērniem brīvajā laikā ļoti patīk zīmēt, tālab noderīgs ir viss, kas saistās ar vizuālo mākslu. Nepieciešamas būtu
zīmēšanas platformas, krāsas un otas. Noderīgas arī būtu floristikai paredzētās lietas, kas attīsta radošo domāšanu un roku kustību,
tāpat arī šuvējām noderētu viss, kas saistīts ar šūšanu un rokdarbiem – diegi, dzija, audumi.
Vingrošanas zālē vajadzētu vairāk fizioterapijas vingrojumu veikšanai paredzētos piederumus.
Savukārt mazākajiem bērniņiem noderētu dažādas attīstošās spēles un lego kluči.
Jauniešu nodaļā iemītnieki ikdienā mācās dzīvei nepieciešamās prasmes – gatavot un iepirkties. Tāpēc mansarda stāvā ierīkota
mācību virtuve, datorklase un mācību veikals. Ierīkotais mācību veikals īpaši nepieciešams, lai jaunieši, iepērkoties vietējā veiklā,

neapjuktu un spētu pielāgoties ārējās vides apstākļiem.
Bērni priecājas par katru ciemiņu savās mājās, jo ikdienā viņi savu pieķeršanos izrāda viens otram, medpersonālam un sociālā centra
lutinātam kaķim un diviem bruņurupučiem.
Vairāk foto šeit:
http://visc.gov.lv/aktualitates/gallery/20151221/gallery.shtml
VISC iepriekšējo gadu veikums:
http://visc.gov.lv/aktualitates/gallery/20141219/gallery.shtml
http://visc.gov.lv/aktualitates/gallery/20131220/gallery.shtml

VISC aktualitātes
Valsts izglītības satura centram piešķir Mūžizglītības programmas projektu kvalitātes balvu "Spārni 2015"
RTU aicina skolēnus pieteikties sagatavošanas kursiem matemātikā un fizikā
Datorikas mācību programmu aprobācijā iesaistīto skolu pārstāvju un Informātikas un programmēšanas pamatu skolotāju metodisko
apvienību vadītāju seminārs
Latvijas profesionālās izglītības iestāžu sporta organizatoru profesionālās pilnveides seminārs
Ministru prezidente aicina visas Latvijas skolas veltīt vienu mācību stundu Barikāžu 25 gadu jubilejai!
Eiropas moderno valodu centrā notika konference "Learning through Languages"
Par atbalsta pasākumu piemērošanu valsts pārbaudes darbos 2015./2016.m.g.
Projekta vadības un projekta ekspertu starpvalstu tikšanās
Profesionālās kompetences pilnveides seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem
* E-izdevumos aktīvās hipersaites ir aktuālas to publicēšanas brīdī, vecākos izdevumos tās var būt neaktīvas un nepieslēgties tobrīd publicētajai
informācijai.

Sadarbības partneru aktualitātes
Izstāsti savu barikāžu stāstu atmiņu studijās
Šī gada janvārī aprit 25 gadi kopš 1991.gada barikādēm, kad Baltijas iedzīvotāji drosmīgi iestājās par savu valstu brīvību. Lai veicinātu
tā laika atmiņu saglabāšanu un vēstures tālāknodošanu, Ministru kabinets aicina ikvienu doties uz kādu no piecām atmiņu studijām un
izstāstīt savu barikāžu stāstu.
Savus barikāžu stāstus atmiņu studijās video kameras priekšā izstāstīt aicināti gan tie, kuri pašaizliedzīgi sargāja valsts stratēģiskos
objektus, gan tie, kuri organizēja dežūras, gan arī tie, kuri rūpējās par siltu tēju, zeķēm un cimdiem tiem, kuri sargāja. Tāpat atmiņu
stāstus par barikādēm var nodot arī savu vecāku, vecvecāku vai citu radinieku vārdā.
Iegūtie atmiņu stāsti tiks apkopoti un nodoti Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam tālākai saglabāšanai, savukārt spilgtākie tiks
iekļauti filmā, kas savu pirmizrādi piedzīvos barikāžu atceres pasākumā Ministru kabinetā.
Atmiņu studijas no 8.janvāra līdz 9.janvārim darbosies Rīgā – Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Latvijas Universitātē un Rīgas
Centrāltirgus Sakņu paviljonā, Liepājas Universitātē un Vidzemes augstskolā Valmierā.
Atmiņu studiju darba laiki:
Vidzemes augstskola, Valmiera, Tērbatas iela 10 – 7.janvāris no plkst. 15:00 līdz 19:00; 9.janvāris no plkst. 10:00 līdz 14:00. 7.janvārī
plkst. 17:00 Vidzemes augstskolas rektors Gatis Krūmiņš lasīs lekciju interesentiem “Barikāžu nacionālais un starptautiskais konteksts.
Ko zinājām un nezinājām”.

Liepājas Universitātē, Liepājā, Lielā ielā 14 – 8. un 9.janvāris no plkst. 10:00 līdz 18:00.
Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga, Mūkusalas iela 3 – 8.janvāris no plkst. 9:00 līdz 20:00, 9.janvāris no plkst. 10:00 līdz 17:00.
Rīgas Centrāltirgus Sakņu paviljons (tuvāk ieejai no Kanāla puses) – 8. un 9.janvāris no plkst. 9:00 līdz 18:00.
Latvijas Universitāte Rīga, Raiņa bulvāris 19 (1.auditorija) – 8. un 9.janvāris no plkst. 9:00 līdz 20:00.
Visās atmiņu studijās kā brīvprātīgie darbosies studenti, kuri interesentiem palīdzēs sagatavot stāstus, uzdodot jautājumus.

Zaiga Barvida
Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece
Tālr. 67082902
Zaiga.Barvida@mk.gov.lv
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