Konkursa tematiskās
prioritātes 2010. gadam
SVEŠVALODU APGUVE MANĀ DZĪVES VIETĀ
VALODU PRASMES DARBAM

Pieteikšanās termiņš: 2010. gada 2. augusts.
Pieteikumu veidlapas var atrast Valsts izglītības attīstības aģentūras
mājas lapā www.viaa.gov.lv

Vai jūs esat iesaistīti procesā, kurā izmēģina jaunas un
aizraujošas pieejas svešvalodu apguvē?
Vai jūs gribat, lai par jūsu interesantajām un efektīvajām
valodu mācīšanas metodēm uzzina arī citi?
Vai jūsu uzņēmums iegulda resursus darbinieku valodu
zināšanu uzlabošanā?
Vai jūs savu audzēkņu valodu prasmes paaugstināšanā
darāt vairāk un mācāt citādāk nekā citi skolotāji?

Ja jūs varat atbildēt ar "jā" uz vienu vai vairākiem
iepriekšminētajiem jautājumiem, jūs varat pretendēt uz
Eiropas atzinības zīmi valodu apguvē.

Ļaujiet, lai jūsu darbu novērtē!

Pieteikums jānosūta pa pastu vai uz e-pastu: info@viaa.gov.lv.

Papildu informācija un konsultācijas

EUROPEAN LANGUAGES LABEL

Valsts izglītības attīstības aģentūra
Ārējās sadarbības un korporatīvās vadības departaments
Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050
Tālrunis: 67814331
E-pasts: info@viaa.gov.lv
Mājas lapa: www.viaa.gov.lv

Eiropas Atzinības zīme
valodu apguvē 2010

Eiropas atzinības zīme valodu
apguvē (EAZVA)

Eiropas Komisijas EAZVA
ieguvušie projekti

ir balva, ko piešķir novatoriskiem valodu mācīšanas
un apguves projektiem neatkarīgi no institūcijas
veida un valodas apguvēju vecuma;

2008. gadā
Mālpils pagasta padomes
draudzīgs pagasts”;

projekts

„Valodām

ir Eiropas Komisijas atbalstīta iniciatīva;
Ventspils
latviešu
valodas
skolotāju
mazākumtautību skolās metodiskās apvienības
projekts „Valodas svētki”;

atbalsta inovatīvu un efektīvu valodu apguves veidu
apzināšanu, paaugstinot valodu mācīšanas
standartus visā Eiropā.
Konkursam var pieteikties tie, kas īsteno valodu
apguves projektu vai nodrošina saviem darbiniekiem
valodu apguves iespējas:

Eiropas kritēriji konkursa
projektu vērtēšanai

Rīgas Teikas vidusskolas projekts „Ieklausies manī
– uzrunā mani!”;
Rīgas 25. vidusskolas projekts „Starpkultūru
mijiedarbība dažādu valstu skolu partnerattiecībās”.

iestādes;
Atzinības zīmi piešķir projektiem, kurus pieteikšanas
brīdī īsteno vai tie tuvojas nobeigumam. To nepiešķir
pilnībā pabeigtiem projektiem.

personas;
neformālās
izglītības
sniedzēji,
bibliotēkas, radio, televīzija;

piemēram,
Lai pretendētu uz Eiropas atzinības zīmi valodu apguvē,
projektiem ir jāatbilst šādiem vienotiem kritērijiem:

uzņēmumi.
Konkursa uzvarētāji saņem:

projekti ir visaptveroši, tie nodrošina valodu apguvēju
vajadzību apzināšanu un to maksimālu īstenošanu;

Eiropas Komisijas diplomu;

projekti nodrošina to vērtību nacionālā kontekstā;

Valsts izglītības attīstības aģentūras speciālbalvu;

projekti veicina valodu apguves motivāciju un jaunas
– oriģinālas un radošas – metodikas izmantošanu;

tiesības izmantot EAZVA simboliku.
akcentē eiropeiskās vērtības, uzlabo sapratni starp
kultūrām, veicinot valodu prasmes;
nodrošina iespēju projekta potenciālu un idejas
izmantot tālāk citās valstīs, atšķirīgā kontekstā, citu
valodu apguvei vai citās vecumgrupās.

2009. gadā
A/s „Datorzinību centrs” projekts „Bēgļu un
patvēruma meklētāju interaktīvā elektroniskā
latviešu
valodas
apguves
mācību
kursa
papildinājums izglītības pieejamības veicināšanai”.

