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Ziņas. Jaunumi
Datorikas mācību satura aprobācija pirmajā mācību gadā noritējusi sekmīgi
Datorikas mācību satura aprobācija pirmajā mācību gadā visās 153 pilotskolās noritējusi sekmīgi, izraisot interesi gan skolēnos, gan
skolotājos.
Valsts izglītības satura centrs 2015. gadā izveidoja darba grupu, kas izstrādāja piecus datorikas mācību programmu paraugus
pamatskolas skolēniem. Minētie programmu paraugi tika veidoti ar mērķi sekmēt skolēnu zināšanu pilnveidi un praktisko prasmju
attīstīšanu datorikā, kas nepieciešama daudzveidīgās dzīves situācijās informācijas iegūšanai, apstrādei, analīzei un veidošanai, kā arī
efektīvai informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izmantošanai mācību procesā.
2015. gada pavasarī izstrādāto programmu aprobācijai pieteicās 157 izglītības iestādes, bet pirmo aprobācijas gadu pabeidza 153
izglītības iestādes, t.sk. 4 sākumskolas, 39 pamatskolas, 84 vidusskolas, 15 ģimnāzijas un 1 speciālās izglītības iestāde.
Lai izvērtētu aprobācijas gaitu, gan par mācību programmas īstenošanu, gan mācību materiāliem tika anketētas visas 153 pilotskolas,
kā arī vērotas 15 mācību stundas 10 dažāda tipa izglītības iestādēs, semināros pārrunāta mācību satura apguves gaita. Anketas
aizpildīja 236 skolotāji no visām 153 pilotskolām. Apkopojot rezultātus, tika konstatēts, ka 2015./2016. mācību gadā datoriku apguva
9084 skolēni, t.sk. 1. klasē – 3864 skolēni, 3. klasē – 3269 skolēni, 7. klasē – 1951 skolēns. Izglītības iestādes mācību programmas
īstenoja atkarībā no izglītības iestādes iespējām, aprobācijā iesaistot visus attiecīgās klašu grupas skolēnus vai daļu no tiem, kā arī
tika izvēlēti dažādi datorikas mācību satura apguves modeļi, mācot datorikas mācību saturu integrēti, kā atsevišķu mācību priekšmetu,
kā fakultatīvu nodarbību vai interešu izglītībā.
44 vispārizglītojošas izglītības iestādes (t.sk. 40 pilotskolas) ir apstiprinājušas savus izglītības standartus datorikā un veikušas
atbilstošs izmaiņas savās pamatizglītības programmās. Izstrādātos mācību metodiskā nodrošinājuma komplektus izmanto ne tikai 153
pilotskolās, bet arī vēl vismaz 150 izglītības iestādēs.
Tiek plānots, ka Datorikas mācību satura aprobācija turpināsies arī 2016./2017. mācību gadā esošajās 153 pilotskolās pēctecīgi 2., 5.
un 8. klasēs.
Datorikas mācību satura aprobācija un ieviešana Latvijas vispārizglītojošās izglītības iestādēs ir izcils privātās un publiskās partnerības
piemērs. Datorikas mācību programmu aprobācijas uzsākšana un realizācija nebūtu iespējama bez starptautiskās kompānijas
Accenture Latvija filiāles finansējuma un organizatoriskā atbalsta, kā ietvaros tika izveidots portāls Start(it), kurā izvietots mācību
metodiskais nodrošinājums katrai mācību stundai (kopā 174 stundām).

VISC aicina izteikt savu viedokli par izmaiņām mācību saturā Sarunu festivālā LAMPA
Valsts izglītības satura centrs aicina interesentus uz pasākumiem Sarunu festivālā LAMPA 1. un 2. jūlijā, Cēsīs, kur ikviens varēs
izteikt un paust savu viedokli par nepieciešamajām izmaiņām mācību saturā.
VISC 2016. gada rudenī uzsāks apjomīgu mācību satura projekta īstenošanu, kura mērķis ir pakāpeniski ieviest kompetenču pieejā
balstītu mācību saturu no pirmsskolas līdz vidusskolai. Projekta ietvaros tiks veidots un aprobēts jauns mācību saturs, materiāli un
izglītoti skolotāji. Lai iesaistītu sabiedrību diskusijā par nepieciešamajām pārmaiņām izglītības saturā, apzinātu daudzveidīgus
viedokļus un vēlmes un skaidrotu iecerēto izmaiņu būtību, Sarunu festivālā LAMPA 1. un 2. jūlijā visas dienas garumā darbosies VISC
telts, kā arī notiks vairāki pasākumi.
VISC teltī abas festivāla dienas visas dienas garumā varēs improvizēti kļūt par skolasdirektora vietnieku mācību darbā, veidojot stundu
sarakstu vienai nedēļai dažādām vecuma grupām.
1. jūlijā no plkst. 14:00 līdz 16:00 un 2. jūlijā no plkst. 10:00 līdz 12:00 VISC teltī varēs satikt VISC vadītāju Guntaru Catlaku, kurš
uzklausīs priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām mācību saturā.
Nākotnes prasmju modelēšanas darbnīcā 1. jūlijā plkst. 16:00 uz Swedbank Izglītības skatuves varēs apspriest vairākus pieredzes
stāstus cilvēkiem, kuri pārstāv daudzveidīgas nodarbošanās, lai identificētu kompetences, kuras jāattīsta skolā.
Diskusijā “Kur tālāk? Izaicinājumi mācību saturā Somijā un Latvijā” 2. jūlijā plkst. 14:00 uz DOTS skatuves notiks diskusija, kurā
piedalīsies Guntars Catlaks, Dr Peter Johnson, Kokolas pilsētas Somijā Izglītības pārvaldes vadītājs, un citi dalībnieki.
VISC pateicas par atbalstu A/S Swedbank dalībai festivālā un Somijas vēstniecībai par atbalstu Dr.Peter Johnson, Kokolas pilsētas
Somijā Izglītības pārvaldes vadītāja, vizītei Latvijā.
Vairāk par pasākumu lasīt vietnē: http://www.festivalslampa.lv/

Augustā Saldū notiks novadpētniecības konference
2016. gada 16. un 17.augustā Saldū notiks konference Novadpētniecība – novada/pilsētas dabas, kultūrvides, saimnieciskās darbības
izzināšana, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes. Konferenci organizē Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Saldus
Izglītības pārvaldi un Latvijas ģeogrāfijas biedrību.
16. augustā plkst.10:00 lekcijas un nodarbības konferences ietvaros notiks Saldus tehnikumā, nodarbība uzņēmumā/ražotnē CEMEX,
kuras laikā paredzēta Saldus pilsētas kultūrvēsturisko objektu izzināšana un mācību nodarbība muzejā. 17. augustā no plkst.9:00
Dienvidkurzemes un Dienvidzemgales dabas, kultūrvēsturisko objektu, teritoriju izzināšana un izpēte braucienā ar autobusu pa
saskaņotu maršrutu līdz Jelgavai.
Precizēta konferences darba programma jūlija beigās tiks ievietota VISC mājaslapā. Pieteikties pie Saldus novada ģeogrāfijas
skolotāju metodiskās apvienības vadītājas Zitas Andersones: e-pasts: zita.andersone@gmail.com, tālr.: 26189016.

Latvijas skolēni piedalījās starptautiskajā filozofijas olimpiādē Beļģijā
Šogad starptautiskajā filozofijas olimpiādē Beļģijā piedalījās divas skolnieces no Latvijas – Rasma Kroņkalne (Tukuma Raiņa
ģimnāzija, skolotāja Loana Šulca) un Elza Mikule (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, skolotāja Signe Mežinska). Viņas bija arī šī gada valsts
olimpiādes filozofijā 1. vietas ieguvējas.
Latvijā valsts olimpiāde filozofijā notika otro reizi, bet starptautiskajai filozofijas olimpiādei (IPO) šis bija jau divdesmit ceturtais norises
gads. IPO organizē Starptautiskā filozofijas biedrību federācija un atbalsta UNESCO. Šogad IPO noritēja Ģentē
(http://www.ipo2016.be/). no 12. līdz 15. maijam 90 skolēnu no 44 valstīm pulcējās vienā no skaistākajām Beļģijas pilsētām.
Starptautiskajās filozofijas olimpiādēs dalībniekiem ir jāraksta filozofiska eseja kādā no Eiropas valodām: angļu, franču, vācu vai spāņu
un jāpiedāvā savas pārdomas par vienu no četriem pazīstamu filozofu citātiem, izvēloties Aristoteļa izteikumu par valodu, Imanuela
Kanta pārdomas par karu, Simonas Debovuāras teikto par sievietes tapšanu vai Tetsuro Vatsudži citātu par cilvēka saistību ar dabisko
vidi.
Olimpiādes tēma bija “Kara un miera filozofija”. Dalībniekiem bija iespējas piedalīties darba grupās, kurās tika diskutēts par tādiem
jautājumiem kā taisnīgs karš, filozofiskais pacifisms, 1. un 2. pasaules kara ietekme uz filozofiju.
2017. gada jeb 25. starptautiskā filozofijas olimpiāde notiks Nīderlandē.
Prof. Artis Svece
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Līdz 20 jūnijam notiek centralizēto eksāmenu norise papildtermiņos. Eksāmenu norises laiku sarakstu skatīt šeit http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/info.shtml#jun03



Noslēgušās Latvijas skolu teātru izrāžu parādes “Teatrons” (Valmierā) un “Spēlēsim te-ātri” (Liepājā).
Izrādes vēroja gan paši dalībnieki, gan viesi, gan eksperti. Eksperti piešķīra speciālbalvas dažādās nominācijās. Rezultāti http://www.visc.gov.lv/intizglitiba/dokumenti/teatramaksla/2016_teatru_parades_rezultati.pdf

Sadarbības partneru aktualitātes
Izglītības un zinātnes ministrija novēl bērniem drošu un saulainu vasaru!
Skolēniem šis ir īpašs laiks - sagaidītas garās vasaras brīvdienas, kas sniedz iespējas dažādām aktivitātēm pie dabas, ūdens tilpnēm,
nometnēs, aktīvi sportojot un citādi atpūšoties. Tomēr vienmēr ir jāatceras par riskiem, kas saistīti ar bērnu drošību, Starptautiskajā
bērnu aizsardzības dienā aicina izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.
Lai vasaras brīvdienas neaizēnotu nepatīkami starpgadījumi, Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs aicina
skolotājus un vecākus ar bērniem pārrunāt un īpaši aktualizēt drošības jautājumus. Tāpat aicinām ikvienu pieaugušo būt vērīgam un
uzmanīgam, lai jau laikus novērstu bērnu līdz galam neizvērtētu un nepārdomātu darbību izraisītus drošības riskus.
„Šajā bērniem veltītajā dienā vēlos teikt paldies visiem skolotājiem, izglītības iestāžu, bērnu tiesību aizsardzības institūciju
darbiniekiem, nevalstiskajām organizācijām, kuri ikdienā rūpējas par bērnu zināšanām, prasmēm, labvēlīgu vidi un tiesībām,” saka
K.Šadurskis. Ministrs novēl, lai vecākiem vienmēr pietiktu mīlestības un uzmanības, spējas pieņemt, saprast un virzīt katra bērna
unikālās personības attīstību! Lai bērnu smaids nes prieku katrā ģimenē!
IZM speciālistiem, izvērtējot dažādus gadījumus, nākas secināt, ka nav iespējams apzināt visus potenciālos riskus, bet tieši vasarā,
kad bērni bieži tiek atstāti bez pieaugušo uzraudzības, viņiem īpaši jāatgādina par drošību uz ielām un ceļiem, ūdens un elektrības
tuvumā, par piesardzības pasākumiem sabiedriskās vietās, mājās un internetā. Svarīgi, lai bērni skaidri zinātu, kur nepieciešamības
gadījumā vērsties pēc palīdzības. Tāpat vecākiem ir jāzina, ka, saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu, bērnus līdz septiņu gadu
vecumam nedrīkst atstāt bez pieaugušo uzraudzības. Ja bērna pieskatīšana tiek uzticēta brālim vai māsai, viņiem jābūt sasniegušiem
vismaz 13 gadu vecumu.
Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis dažādas interaktīvas spēles, kuras bērni var izspēlēt kopā ar skolotājiem un vecākiem, lai
vēlreiz pārrunātu dažādus drošības jautājumus. Viens no aktuālākajiem vasarā ir personīgo un citu cilvēku veselība un drošība,
uzturoties pie ūdeņiem, tāpēc ir ļoti svarīgi pārrunāt - kas jāievēro peldoties, kāpēc, atrodoties pie ūdens vai ūdenī, ir svarīgi pieskatīt
citam citu, kas jādara, ja notikusi nelaime uz ūdens? Par šiem un citiem jautājumiem liks aizdomāties “Padomi drošībai un uz pie
ūdens”, kuru iespējams noskatīties: https://www.youtube.com/watch?v=Ea63ewQxelM.
Jaunāka vecuma bērniem noderīgas būs spēles “Īsi stāsti drošai dienai”, “Vesels un drošs” un citas, kas pieejamas vietnē:
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/metmat_speles.shtml
Par drošību internetā bērniem un jauniešiem pieejami video, prezentāciju ieraksti un Drošāka interneta centra veidotas filmiņas:
http://drossinternets.lv/page/19
Jaunāka vecuma bērniem multiplikācijas filmiņas par drošību un riskiem interneta vidē: http://drossinternets.lv/page/340
Gan bērniem, gan pieaugušajiem noderīgs ir Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sagatavotais informatīvais materiāls “Vai tu
zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?”: http://vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi/vai_tu_zini__ka_rikoties_arkartas_gadijumos_ .
Bērni mācās no pieredzes un atdarina pieaugušos, taču bērnu prasmes ne vienmēr ir pietiekamas, lai rīkotos droši, un viņu uzvedība
un praktiskā rīcība bieži nesakrīt ar teorētiskajām zināšanām par drošu uzvedību un rīcību. Tāpēc būtisks ir arī pieaugušo rīcības
piemērs un konsekvence – vienmēr rīkoties atbildīgi, nepakļaujot briesmām ne savu, ne citu cilvēku veselību un drošību!
Inta Stīpniece,
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas
konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos

prese@izm.gov.lv
tālr. 67047704, 25728536

Jūs saņemat šo e-izdevumu, jo esat VISC informatīvā e-izdevuma abonents.
E-izdevumā ietvertās informācijas pārpublicēšanas gadījumā obligāti jāatsaucas uz informācijas avotu.
E-izdevumos aktīvās hipersaites ir aktuālas to publicēšanas brīdī, vecākos izdevumos tās var būt neaktīvas un nepieslēgties tobrīd publicētajai
informācijai.
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:

