Aktualitātes un prioritātes
audzināšanas darbā un interešu izglītībā
2011./2012.mācību gadā

Lai nodrošinātu pēctecību un tradīciju pārmantojamību audzināšanas darbā
un interešu izglītībā, Valsts izglītības satura centrs 2011./2012.mācību gadā
izvirzījis šādas galvenās prioritātes:
• Sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma
nostiprināšanos, radot skolēniem iespējas līdzdalībai tautas tradīciju un
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un savas skolas, novada/pilsētas
sabiedriskās un kultūras dzīves veidošanā,
• Veicināt skolēnu atbildību un rīcību saskaņā ar saviem pienākumiem un
tiesībām, akcentējot cieņpilnu saskarsmi un savstarpējo attiecību kultūru;
• Aktualizēt skolēnu pašpārvalžu lomu izglītības iestādes darbībā un skolas
vides veidošanā;
• Rosināt skolēnus iesaistīties labdarībā un brīvprātīgo kustībā, veicinot
paaudžu sadarbību un vienotību sabiedrībā.
Interešu izglītības un audzināšanas darba plānošanai un īstenošanai
novados/pilsētās un izglītības iestādēs iesakām pievērst uzmanību šādiem
jautājumiem:
1) savlaicīga informācijas aprite (Valsts izglītības satura centrs – pašvaldības
izglītības pārvalde/speciālists - izglītības iestāde) un pārstāvniecības
nodrošināšana informatīvi izglītojošos pasākumos (semināri, darba
grupas, diskusijas, aptaujas, konferences u.c.),
2) pedagogu pieredzes apmaiņas veicināšana un labās prakses
popularizēšana, organizējot pieredzes apmaiņas pasākumus izglītības
iestādēs un novados/pilsētās,
3) iespēju robežās iesaistīšanās valsts nozīmes pasākumos interešu izglītībā
un audzināšanas darbā un atbalsts to organizēšanai un norisei
(novada/pilsētas/reģiona/valsts līmenī).
Informējam, ka izstrādāti vairāki normatīvie
audzināšanas darbības un interešu izglītības īstenošanā:

akti,

kas

nozīmīgi

• Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumi Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības
iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja
izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”,
• Izglītības un zinātnes ministrijas „Ieteikumi kārtības, kādā izglītības
iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja
izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi,

piemērošanai” (www.izm.gov.lv, sadaļa nozaru politika – izglītība –
vispārējā izglītība – aktuālā informācija).
• Izglītības un zinātnes ministrijas 16.10.2009. rīkojums Nr.425 „Par
pedagoga darba pienākumu aprakstu paraugu apstiprināšanu” ar 24
pielikumiem (www.izm.gov.lv, sadaļa pedagogiem – pedagogu darba
pienākumu aprakstu paraugi).
Plānojot audzināšanas darbu izglītības iestādēs un sekmējot skolēnu
pilsonisko izglītību, aicinām ņemt vērā, ka saskaņā ar Eiropas Savienības
Padomes lēmumu 2012.gads ir pasludināts par Aktīvu vecumdienu un paaudžu
solidaritātes gadu.
Vienlaikus atgādinām, ka veiksmīgākai un ātrākai informācijas
saņemšanas un aprites nodrošināšanai interešu izglītības un audzināšanas darba
jomā regulāri izmantojama Valsts izglītības satura centra mājas lapa
www.visc.gov.lv .

