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Informācija plašsaziņas līdzekļiem
2012.gada 27.janvārī, Rīgā
Latviju apciemo starptautiskās Award asociācijas EMAS reģiona direktore
Šī gada 23.–24.janvārī, Latvijā viesojās starptautiskās Award asociācijas Eiropas,
Vidusjūras un Arābu valstu (EMAS) reģiona direktore Melek Muderrisgil, lai iepazītos ar
programmas AWARD īstenošanu Latvijā un pārrunātu programmas nākotnes attīstības
perspektīvas.
Muderrisgil kundze tikās ar Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas
departamenta Jaunatnes politikas nodaļas pārstāvjiem, programmas AWARD Latvijā
īstenotājiem – Valsts izglītības satura centra pārstāvjiem, biedrības "Vārti ģimenei"
pārstāvjiem, un arī atsevišķā diskusijā – ar Award Zelta apbalvojuma ieguvējiem.
Kā atzina EMAS reģiona direktore, tad programmas Award Latvijā līdzšinējā
īstenošana ir bijusi sekmīga un tā sasaucas ar starptautiskās Award asociācijas līdzšinējiem
kritērijiem programmas Award īstenošanu valsts mērogā. EMAS reģiona direktore uzsvēra,
ka Valsts izglītības satura centrs līdz šim ir gājis pareizā virzienā īstenojot programmu Award,
un rosināja VISC pieņemt lēmumu Nacionālā Operatora licences iegūšanai.
Otrs galvenais vizītes mērķis bija iepazīties ar Starptautiskās Award asociācijas
gaidāmajām būtiskajām pārmaiņām – Vienotas Award alianses (angļu val. – One Award
Alliance (OAA)) izveidi un tās sekām pasaules valstīs, kurās tiek īstenota programma Award.
Darbs pie šīm pārmaiņām jau ir iesākts, un paredzēts, ka līdz 2012.gada septembrim visas
valstis, kas īsteno programmu Award tiks iepazīstinātas ar gaidāmajām pārmaiņām, ieskaitot
programmas Award brenda maiņu.
Vizītes ietvaros notika tikšanās arī ar Kandavas novada pašvaldības vadību un
izglītības speciālistiem, direktore iepazinās ar Kandavas novada jaunatnes politikas rīcības
programmu un prioritātēm, kā arī programmas AWARD ietvaros īstenotajām aktivitātēm
novadā, kam sekoja tikšanās Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā ar jauniešiem un
vadītājiem – programmas AWARD dalībniekiem no Kandavas, Jaunjelgavas un Ventspils.
EMAS reģiona direktore Melek Muderrisgil: "Latvijā jūtos ļoti gaidīta un priecājos
redzēt, ka Latvija aktīvi īsteno starptautisko Award programmu. Redzu šeit lielu potenciālu
arī turpmākai izaugsmei. Kopumā esmu ļoti apmierināta ar viesošanos Latvijā, jo iespēja
tikties ar programmas dalībniekiem vienmēr sniedz daudz plašāku ieskatu, it īpaši, ja tiek
rosināta diskusija un viedokļu apmaiņa."
AWARD ir starptautiska jauniešu pašizaugsmes programma, kas palīdz jauniešiem
atklāt savus talantus un pilnveidoties dažādās jomās. Programmas ideja – atbilstoši savām
spējām jaunietis sastāda savu individuālo programmu, kas sastāv no 4 jomām: Jaunas
prasmes, Labais darbs, Fiziskās aktivitātes, Piedzīvojumu pārgājiens jeb ekspedīcija.
Sasniedzot izvirzītos mērķus katrā no jomām, jaunietis tiek apbalvots ar starptautisko bronzas,
sudraba vai zelta nozīmīti un sertifikātu. Programmā AWARD ir iesaistījušies vairāk kā 7
miljoni jauniešu visā pasaulē un tā tiek īstenota 130 valstīs.
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