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Ziņa. Viedoklis
25.marta notikumu atcere skolās
Šogad aprit 65 gadi, kopš komunistiskā režīma veiktajām represijām pret Latvijas pilsoņiem 1949.gada 25.martā.
1949. gada marta deportācijas bija Padomju Savienības okupācijas iestāžu veikta masveidīga Baltijas valstu iedzīvotāju izsūtīšana uz
attāliem PSRS reģioniem. Deportācijās tika izsūtīti vairāk nekā 90 000 Baltijas valstu iedzīvotāju, gandrīz puse no viņiem bija no
Latvijas.
Deportāciju apjoms
Republika

Ģimenes

Cilvēki

Vilcienu sastāvi

Igaunija

7488

20 713

15

Latvija

13 624

42 149

31

Lietuva

9518

31 917

20

Kopā

30 630

94 779

66

Avots: Kalnciema, Aija. Šķiņķe, Iveta. 1949.gada 25.marta deportācijas skaitliskais raksturojums. // Latvijas arhīvi. 2010. Nr.2. 158.196. lpp. ISSN 1407-2270
Kā ik gadu arī šogad Latvijas Politiski represēto apvienība organizē atceres pasākumu Rīgā 25.martā plkst.13:00 ar gājienu no

Okupācijas muzeja, svinīgo Goda sardzes maiņu pie Brīvības pieminekļa, Latvijas Politiski represēto apvienības priekšsēdētāja un
Valsts prezidenta uzrunām.
Atsaucoties Latvijas Politiski represēto apvienības lūgumam, Valsts izglītības satura centrs aicina organizēt piemiņas pasākumus arī
Latvijas novados un pilsētās, iesaistot vietējo sabiedrību un īpaši skolu jaunatni, izglītības iestādēs veltot šiem vēsturiskajiem
notikumiem dažādas ārpusstundu aktivitātes, vēstures un klases stundas. Rosinām īpaši uzmanību pievērst pašvaldības teritorijā
esošo piemiņas zīmju sakopšanai.
1949.gada deportāciju piemiņas pasākumu, mācību un klases stundu veidošanai var izmantot videofilmas:
- dokumentālā videofilma “Sibīrijas bērni”, 2001. g., rež. Dz.Geka, filma vēsta par izsūtīto bērnu likteņiem Latvijā un Sibīrijā, sižets
balstās uz izsūtīto bērnu un aculiecinieku atmiņām;
- dokumentālā videofilma “Latvijas okupācija 3.daļa 1946.-1953. g”, 2001.g., rež. Dz.Geka, filmā atspoguļotas arī 1949. gada
represijas;
- dokumentālā filma “Ardievu, divdesmitais gadsimt!”, 2006.g., rež. U. Brauns, filma ir vēsturisko notikumu, saimnieciskās dzīves un
cilvēku likteņu hronika no 1905.gada revolūcijas līdz trešajai Atmodai 20.gs. 90.gados.
Veiksmīgi labās prakses piemēri vērojami Latvijas novados un pilsētās. Piemēram, Amatas novada kultūras centrā Ģikšos 2014.gada
24.martā tiek organizēta konference jauniešiem, izglītības un kultūras darbiniekiem, Sibīrijas bērniem un visiem, kuri vēlas zināt „Kāpēc
jāzina par padomju deportācijām?”. Vienlaikus konferences dalībniekiem un citiem interesentiem ir iespējas apmeklēt izstādi „Padomju
deportāciju liecības”.
Domājot par metodisko atbalstu pedagogiem, aicinām izmantot muzeju piedāvātos informatīvos materiālus un iesaistīties muzeju
organizētajās aktivitātēs un pasākumos, piemēram :
Latvijas Okupācijas muzejs www.okupacijasmuzejs.lv;
Latvijas Kara muzejs www.karamuzejs.lv;
Evija Pelša,
Valsts izglītības satura centra
Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas
vecākā referente

Pasākums
Aicinām piedalīties projekta LOGI-N konferencē "Atbalsts jauniešiem vietējā kopienā – No
idejas līdz īstenošanai"
VISC aicina piedalīties projekta „LOGI-N” konferencē "Atbalsts jauniešiem vietējā kopienā – No idejas līdz īstenošanai", kas notiks
26.martā 2014.gada, plkst.10:30, Tallink Hotel, Elizabetes ielā 24, Rīgā.
Pasākuma mērķis ir iepazīstināt ar projektā gūto pieredzi darbā ar jauniešiem, kā arī projekta ietvaros izstrādāto metodisko materiālu
par jauniešu atbalstu un sadarbības tīkla veidošanu projektā iesaistītajos novados. Konferences laikā notiks diskusija par iespējām
veicināt jauniešu atbalstu Latvijas novados, attīstot lokālpatriotismu un saikni ar savu novadu.
Lūdzam pieteikties elektroniski, sūtot ziņu uz e-pastu: marta.spruge@visc.gov.lv līdz 21.martam 2014.gada. Vietu skaits ierobežots.
Konferences programma
Pieteikuma anketa [DOC]

Darbam noderīgi. Pieredze
Kā pareizi lietot „eiro” mācību procesā un mācību literatūrā
Latvija ir pievienojusies eirozonai, un kopš 2014.gada 1.janvāra tās oficiālā valūta ir eiro. Lai sekmētu ar eiro valūtu saistīto terminu,
saīsinājumu un simbolu vienotu un konsekventu lietojumu mācību procesā un mācību literatūras izdevumos, VISC, konsultējoties ar
Valsts valodas centru un Latviešu valodas aģentūru, ir izstrādājis ieteikumus pedagogiem un mācību literatūras izdevējiem "Par
Latvijas oficiālās valūtas nosaukuma lietojumu mācību procesā un mācību literatūrā."
Ieteikumi

Noslēdzies ESF projekts „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas
izveide”
Pagājušā gada nogalē noslēdzās Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas
izveide”, ko īstenoja Valsts izglītības satura centrs (VISC). Projektu 85% finansēja ESF un 15% Latvijas valsts.
ESF projekta mērķis bija izveidot atbalsta sistēmu izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai,
tādejādi sekmējot viņu iekļaušanos sabiedrībā. Lai īstenotu minēto mērķi, projektā darbība notika trijos virzienos.
Latvijas Universitāte profesores M.Raščevskas vadībā sagatavoja piecus diagnostikas instrumentus, kurus var izmantot speciālisti, lai
vērtētu bērnu psiholoģisko attīstību un uzvedību, mācību sasniegumus, lasītprasmi un izvērtētu potenciālos riskus un traucējumus. Šie
instrumenti ir:
- Vekslera bērnu intelekta tests (WISC-IV);
- Adaptīvās uzvedības novērtēšanas sistēma (ABAS-II);
- Ahenbaha bērna uzvedības novērtēšanas aptauja (CBCL/6-18);
- Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu tests (LMST-II);
- Agrīnās lasītprasmes novērtēšanas tests (DIBELS Next).
Projekta ietvaros ir sagatavoti 50 psihologi darbam ar šiem diagnostikas instrumentiem, kā arī 96 logopēdi un speciālie pedagogi
apguvuši darbu ar Agrīnās lasītprasmes novērtēšanas testu DIBELS Next.
Projekta laikā tika izveidotas arī trīs Speciālās izglītības laboratorijas Latvijas Universitātē (LU), Liepājas Universitātē (LiepU) un
Rēzeknes Augstskolā (RA). Minēto augstskolu mācībspēki kopā ar 25 atbalsta izglītības iestāžu pedagogiem izstrādāja un aprobēja
metodiskos un mācību materiālus, kā arī informatīvos materiālus vecākiem par dažādām speciālām vajadzībām. Kopumā ir izstrādāti 6
metodiskie materiāli :
1) darbam ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un redzes traucējumi (LU),
2) darbam ar izglītojamiem, kuriem ir jaukti attīstības traucējumi (LU),
3) darbam ar izglītojamiem, kuriem ir autisms (LiepU),
4) darbam ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības traucējumi (LiepU),
5) darbam ar izglītojamiem, kuriem ir kohleārie implanti (RA),
6) darbam ar izglītojamiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi (RA).
Sadarbībā ar projekta partneriem - Velku biedrību, Izglītības atbalsta centru un Izglītības iniciatīvu centru par minētajām speciālajām
vajadzībām ir izstrādāti pieci informatīvie materiāli vecākiem un aprūpētājiem.
Tiešsaistē VISC mājaslapā ir pieejami trīs augstskolu izstrādātie interaktīvie materiāli: interaktīvs mācību materiāls izglītojamo aktīvās
runas un lasīšanas spēju attīstīšanai izglītojamiem ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (LiepU) un atbalsta materiāls
skolotājiem (LiepU); interaktīvs mācību materiāls valodas prasmju veidošanai un attīstīšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām un
atbalsta materiāls skolotājiem (LU); interaktīvs mācību materiāls matemātikas prasmju veidošanai un attīstīšanai skolēniem ar
speciālām vajadzībām un atbalsta materiāls skolotājiem (RA).
Visi augstskolu izstrādātie materiāli ir pieejami VISC mājaslapā e-mācību vidē. Drukātā veidā šie materiāli ir nogādāti 865 iestādēm –
skolām, pirmsskolām, pašvaldību pedagoģiski medicīniskajām komisijām, projekta sadarbības partneriem.
2013.gada augusta beigās augstskolu pārstāvji trīs semināros Liepājā, Rēzeknē un Rīgā iepazīstināja izglītības iestāžu pārstāvjus ar
izstrādātajiem materiāliem un darbu ar tiem.
Tāpat augstskolas ir izstrādājušas un novadījušas 36 stundu tālākizglītības kursus: 1) „Inovatīva pieeja mācīšanās traucējumu
mazināšanā” (LU); 2) „Bērns ar dzirdes traucējumiem vispārējās izglītības iestādē” (RA); 3) „Speciālās izglītības procesa plānošana un
īstenošana izglītojamiem ar uzvedības traucējumiem” (LiepU), kurus ir apmeklējuši 363 pedagogi.
Sākot no 2011.gada augusta projektā tika izveidoti 8 Iekļaujošas izglītības atbalsta centri (IIAC) – Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā,
Liepājā, Valmierā, Rīgā, Balvos un Jūrmalā. Iekļaujošas izglītības atbalsta centru uzdevums bija nodrošināt pedagoģiski medicīniskās
komisijas darbu, izvērtēt izglītojamo spējas, attīstību un veselības stāvokli, sniegt konsultatīvu atbalstu novadu pedagoģiski
medicīniskām komisijām, izglītības iestādēm, pašvaldībām un izglītojamo ģimenēm, kā arī veicināt iekļaujošas izglītības vides
veidošanu. Iekļaujošas izglītības atbalsta centru 294 organizētajos semināros ir piedalījušies 7450 dalībnieki, bet klātienē konsultācijas
ir saņēmušas 8308 personas. VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar projektu „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem
atbalsta sistēmas izveide” ir izveidojusi mūsdienīgu datu bāzi pedagoģiski medicīnisko komisiju darbam. No 2012.gada ar šo datu bāzi
sāka strādāt pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas pie astoņiem Iekļaujošās izglītības atbalsta centriem. 2013.gadā vienotā
datu bāzes sistēmā ar Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju sāka strādāt visas pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas.
2013.gada 19.jūnijā projekta ietvaros interesentiem tika piedāvāta Sidnejas Notre Dame Universitātes lektores Ilonas Bruveris publiskā
lekcija "Skolotāj, izproti savu reakciju izaicinājumam". Izdevību noklausīties šo lekciju izmantoja 134 interesenti. Pēc klausītāju
reakcijas lekcijas noslēgumā bija saprotams, ka lektore pieskārās ļoti aktuālām tēmām izglītības procesā un izglītības iestādes dzīvē.
Tāpēc sadarbības turpinājumā ar I.Bruveris tapa trīs video sižeti, kas saistīti ar publiskajā lekcijā aplūkotajām tēmām, kuri tiek piedāvāti
pedagogiem ierosmei izglītības procesa organizēšanai: „Disciplīnas nozīme mācību un audzināšanas procesā”, „Vides organizācija un

uzvedības standartu kopsakarības”, „Uzvedības traucējumu izpausmes un idejas pedagoģisko attiecību veidošanai”.
Papildus minētajiem trīs darbības virzieniem projektā tika izstrādāta un visām Latvijas pašvaldībām nodota simbolu valodas
datorprogramma SymWriter 2, kas paredzēta visām izglītības iestādēm (izņemot ģimnāzijām), lai palīdzētu bērniem apgūt lasītprasmi
un izprast izlasīto.

VISC aktualitātes
Atklāta Finanšu izglītības nedēļa 2014
Krievu valodas (svešvalodas) 20.valsts olimpiādes rezultāti
Ģeogrāfijas 31.valsts olimpiādes rezultāti
Konkursa "Balsis 2014" rezultāti Vidzemē un Kurzemē
Vides projektu 19.valsts olimpiādes rezultāti
Republikas pilsētu un novadu izglītības pārvalžu pirmsskolas speciālistu seminārs
Vēstures 20.valsts olimpiādes rezultāti un laureātu apbalvošana
3.atklātās filozofijas olimpiādes dalībnieku saraksts
Jaunie vides pētnieki tiekas forumā
Seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem
Vides izglītības koordinatoru seminārs
Vēl ir iespēja pieteikties dalībai seminārā "Uzņēmējspēju attīstība skolu jauniešiem inovāciju veicināšanai"
Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss "Tūrisma pakalpojumi"
"Jauno finanšu ekspertu" titulu jau otro gadu pēc kārtas iegūst Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolēni
Matemātikas 64.valsts olimpiādes rezultāti
Skaidrojums par autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu mācību procesā. Atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem
Noslēdzies jauno vides pētnieku forums "Skolēni eksperimentē"
Latvijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo profesionālās meistarības konkursi Būvniecības profesijās. Konkursu rezultāti

Sadarbības partneru aktualitātes
Aicina piedalīties starptautiskā eseju konkursā „Mana kā planētas Zeme pilsoņa loma”
Ārlietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Republikas vēstniecību Japānā informē par iespēju jauniešiem piedalīties starptautiskā eseju
konkursā „Mana kā planētas Zeme pilsoņa loma”. Konkursu rīko UNESCO sadarbībā ar Goi miera fondu (The Goi Peace Foundation).
Eseju var iesniegt angļu, franču, spāņu, vācu vai japāņu valodā. Konkursa rīkotāji norāda, ka angļu, franču, spāņu vai vācu valodā
rakstītās esejas apjomam nevajadzētu pārsniegt 700 vārdus, savukārt japāņu valodā rakstītā darba apjomam – 1600 zīmes.
Konkursā var piedalīties dalībnieki līdz 25 gadu vecumam. Eseju iesniegšanas termiņš ir 2014.gada 15.jūnijs.
Labākajiem darbu autoriem paredzētas naudas balvas.
Nolikums angļu valodā un eseju iesniegšana šeit - http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1401.html

Aicina skolēnus piedalīties konkursā "Darini ābeci"
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, uzņēmums „Lielvārds” un „Lielvārds IT”, kā arī Latviešu valodas aģentūra un Valsts izglītības
satura centrs aicina bērnus, jauniešus un viņu skolotājus, kā arī nevalstiskās organizācijas visā Latvijā iesaistīties konkursā „DARINI
ĀBECI”, iepazīstoties ar G.F.Stendera „Bildu ābici”, tās valodu, veidošanas principiem un vēsturisko kontekstu. Pēc līdzīga parauga
konkursa dalībnieki aicināti radīt 21.gadsimta ābeci ar mūsdienīgām pamācībām, ko nodot nākamajām paaudzēm, tādējādi atstājot
liecību par savu laiku un tam raksturīgajām vērtībām.
Darbus konkursam var iesniegt līdz 2014. gada 4. aprīlim, augšupielādējot interneta vietnē darini.lv
Konkursa nolikums vietnē darini.lv

Piesaki savu video konkursā „Naida runai internetā-NĒ!” un laimē 600 eiro vērtu datortehniku
Eiropas Padomes kampaņas „Naidam - Nē!” ietvaros Sabiedrības integrācijas fonds organizē video konkursu jauniešiem ar Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” un Norvēģijas vēstniecības Latvijā finansiālu atbalstu.
Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu interesi un izpratni par naida runu internetā, tās formām, negatīvo ietekmi, sekām, kā arī veicināt
iecietību internetā un sabiedrībā kopumā.
Konkursā aicināti piedalīties 16-20 g.v. jaunieši un savus darbus iesniegt Sabiedrības integrācijas fondā līdz 2014.gada 23.aprīlim.
Konkursa nolikums būs pieejams www.sif.lv mājas lapā.
Konkursa pieteikumi tiks vērtēti 2 kategorijās:
- izglītojošs video par naida runu internetā;
- Latvijas nacionālās kampaņas „Naidam nē!” reklāmas video.
Konkursa uzvarētājiem būs iespēja iegādāties datortehniku 600 eiro apmērā, kā arī izkopt savas prasmes pie kāda Latvijā pazīstama
reklāmas vai sabiedrisko attiecību speciālista.
Eiropas Ekonomikas zonas donorvalstis cieši sadarbojas ar Eiropas Padomi un tās iniciēto Kustību pret naida runu Eiropā, jo Eiropas
Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros (2009-2014) viena no horizontālām prioritātēm ir naida runas (hate
speech) mazināšana.
Kustība pret naida runu ir kampaņa pret jebkāda veida naida runu internetā (tiešsaistē), īpaši to, kuras visvairāk skar jauniešus.
Kampaņa iestājas par līdztiesību, cieņpilnām attiecībām, cilvēktiesībām un dažādību. Kampaņa vērsta pret naida runas, rasisma un
diskriminācijas izpausmēm internetā (tiešsaistē).
Papildus informāciju var iegūt, zvanot uz Sabiedrības integrācijas fonda kampaņas pret naida runu koordinatorei Gundegai Rupenheitei
pa tālruni: 67078214, vai rakstot uz e-pastu: Nohate@sif.lv
Informāciju sagatavoja:
Ralfs Spāde,
Sabiedrības integrācijas fonda
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. 67078211,
E-pasts: ralfs.spade@sif.lv
www.sif.lv

Latviešu skolotājas Briselē apgūst jaunas mācību metodes uzņēmējspēju attīstīšanai

120 skolotāji no 22 Eiropas valstīm 7.martā pulcējās Beļģijas galvaspilsētā Briselē, kur iepazinās ar jauno virtuālo ceļvedi skolotājiem
uzņēmējspēju attīstīšanai dažādu mācību priekšmetu ietvaros. Viens no jaunās interneta vietnes autoriem, starptautiskā biznesa
izglītības organizāciju tīkla JA – YE Europe vecākais konsultants Jarle Tømmerbakke (Norvēģija) 7.aprīlī viesosies Latvijā ar lekciju
Junior Achievement – Young Enterprise Latvija Starptautiskajā skolotāju konferencē „101 metode uzņēmējspēju un līderības attīstībai”.
Ar biznesa izglītības organizācijas Junior Achievement – Young Enterprise Europe iniciatīvu nesen izveidotais virtuālais ceļvedis
uzņēmējspēju attīstībā www.tesguide.eu jau izpelnījies vairāku valstu skolotāju atzinību. Tajā apkopoti ap simt dažādu rīku, metožu un
labās prakses piemēru skolotājiem uzņēmējspēju attīstīšanā, ko praktizē Eiropas skolās un dažādu industriju pārstāvji. Vietne ir angļu
valodā, un tā ir brīvi pieejama ikvienam skolotājam. Tur pieejamās metodes un labās prakses piemēri sadalīti 35 tematiskās pakās un
tās ērti atlasīt pēc apmācāmās vecuma grupas, attīstāmās prasmes vai mācību tēmas. Praksē pārbaudītas kolēģu metodes atradīs
gan pirmsskolas skolotāji, gan pamatskolas, vidusskolas un pat augstskolas pasniedzēji. Būtiski, ka vietnē var reģistrēties ikviens
skolotājs un arī pievienot papildus rīkus, kā arī ar palīdzēt kolēģiem pilnveidot esošos, komentējot un iesakot uzlabojumus.
Pasākumā Briselē dažādu industriju pārstāvji, politikas veidotāji un izglītības praktiķi dalījās viedokļos par uzņēmējspēju apguvi skolās,
iedrošinot skolotājus tai pievērsties vēl vairāk. „Skolotājiem ir visnozīmīgākā loma uzņēmējspēju apguvē, lai jaunieši kļūtu par
inovatoriem un darbiniekiem, kas veicina nākotnes ekonomiku,” norādīja starptautiskās kompānijas Accenture vadītājs Jo Deblērs (Jo
Deblaere).
Latviju pasākumā pārstāvēja trīs Junior Achievement – Young Enterprise Latvija dalībskolu skolotājas – Rīgas Centra
Daiļamatniecības pamatskolas direktora vietniece 5.-9. klašu mācību darbā, matemātikas skolotāja Inga Riemere, Talsu Valsts
ģimnāzijas ekonomikas, komerczinību un biznesa ekonomisko pamatu skolotāja Ieva Sebre un Bauskas sākumskolas skolotāja Solvita
Lauzēja.
„Bija ļoti vērtīgi iegūt informāciju par citu valstu skolotāju pieredzi, salīdzināt to ar Latviju. Pateicoties pasākumam Briselē, esam
izveidojuši sadarbība ar skolu Vācijā, Leipcigas reģionā, vienīgi izbrīnu rada tas, ka viņiem visā reģionā ir tik skolēnu mācību
uzņēmumi, cik pie mums vienā skolā. Ārzemju kolēģi savukārt bija izbrīnīti par to, ka Latvijā ir daudz skolotāju, kuriem pašiem ir hobiji,
talanti un kuri ar savām rokām rada praktiskas un radošas lietas, kas iedvesmo darboties arī skolēnus,” iespaidos par Briselē
pieredzēto dalās S.Lauzēja.
„Šodien skolēni izglītojas daudz radošākā, inovatīvākā un patīkamākā veidā. Līdz tam esam gājuši garu ceļu, un mēs nebūtu to
paveikuši bez skolotājiem, kuri ir īstie pārmaiņu aģenti, taču joprojām ir daudz ko darīt, lai aptvertu visas Eiropas skolas,” uzrunā
norādīja Eiropas Komisijas pārstāvis Marko Kuravičs (Marko Curavić).

Latviešu skolotājas priecājas par produktīvajām diskusijām kopā ar citu valstu skolotājiem parto, kā uzlabot mācību procesu klasēs,
padarīt to vēl efektīvāku. Viņas atzīst, ka jaunais virtuālais rīks ir parocīgs un tur ir daudz jaunu noderīgu mācību metožu, ko izmantot
komerczinību un ekonomikas, kā arī citās mācību stundās, tomēr šķērslis varētu būt tas, ka rīks pieejams tikai angļu valodā. Tādēļ
viņas aicina dažādu priekšmetu skolotājus veidot sadarbību ar angļu valodas pedagogiem metožu apguvē, jo tas var būt palīgs arī
angļu valodas stundās, jo pieejamās tēmas ceļvedī ir ļoti dažādas. Skolotājas Briselē gūtās prasmes un zināšanas šogad nodos tālāk
vēl 90 JA-YE Latvija dalībskolu kolēģiem Latvijā.
Šī iniciatīva ir daļa no projekta The Entrepreneurial School (www.entrepreneurialschool.eu), kas ir atbalsta rīks Eiropas skolotāju
profesionālajai izaugsmei, lai veicinātu skolu pievēršanos uzņēmējspēju attīstīšanai dažādos mācību priekšmetos. Projekts tiek
līdzfinansēts ar Eiropas Komisijas Konkurētspējas un inovāciju ievadprogrammas (CIP) finansiālu atbalstu.
Sintija Lase,
JA-YE Latvija mārketinga vadītāja
Tālrunis: 22088990;
E-pasts: sintija@jal.lv
Seko un uzzini vairāk: www.draugiem.lv/jal

Latvijas skolēni pētīs IKT profesiju noslēpumus
No 25. - 27. martam jau trešo reizi „E-prasmju nedēļas” ietvaros Latvijā notiks IKT karjeras dienas. Šo dienu mērķis ir dot iespēju 9. līdz
12. klašu skolēniem iepazīties ar IKT nozari saistīto profesiju noslēpumiem, apmeklējot ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām
saistītos uzņēmumus un organizācijas. Skolēniem būs iespēja iepazīties ar konkrētām profesijām un amatiem, gan semināru veidā
uzzināt plašāku informāciju par karjeras iespējām. IKT karjeras dienas ietvaros tiks organizēti arī uzņēmumu izbraukumi uz skolām,
novadot lekcijas/stundas, bet augstskolās būs atvērto durvju dienas. Tāpat skolēniem „E-prasmju nedēļas 2014” laikā būs iespēja
piedalīties akcijā „ECDL karte - tikai par 10 eiro”.
Eiropas datorprasmes sertifikāts ir pasaulē lielākā datorprasmju sertificēšanas programma, kas ir izplatīta vairāk nekā 148 pasaules
valstīs. Šādus sertifikātus ieguvuši jau vairāk kā 9 miljoni cilvēku visā pasaulē. Visaptverošs Eiropas datorprasmes sertifikāta
programmas mērķis ir uzlabot zināšanu līmeni par informācijas tehnoloģiju, paaugstināt prasmi personālo datoru lietošanā un
parastāko datoru lietotņu izmantošanā kā Eiropā, tā visā pasaulē. Šīs akcijas ietvaros no 2014. gada 24. marta līdz 28. martam ir
iespēja iegādāties ECDL sertifikācijas karti par 10 eiro. Sekmīgi nokārtojot testus jebkurā no ECDL autorizētajiem testēšanas centriem
Latvijā, ir iespējams saņemt atbilstošu Eiropas datorprasmju sertifikātu. Uzzināt vairāk par Eiropas datorprasmju sertifikāciju iespējams
šeit: www.ecdl.lv
Lasīt vairāk eprasmes.lv
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