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Pansionātos un aprūpes centros būs iespēja izmantot īpašas datorprogrammas lasītā
teksta uztverei
Rīt, 8.oktobrī, plkst.11.30 Ministru kabineta 4.stāva bibliotēkā izglītības un zinātnes
ministrs Vjačeslavs Dombrovskis pasniegs labklājības ministrei Ilzei Viņķelei
datorprogrammas SymWriter2 diskus, kurus paredzēts tālāk nogādāt ārpusģimenes
aprūpes iestādēm un pansionātiem. Datorprogramma paredzēta cilvēkiem ar disleksiju un
tiem, kuriem ir grūtības saprast lasīto tekstu, tādējādi palīdzot izprast izlasīto.
Programma pakāpeniski tiek piešķirta arī Latvijas vispārējās izglītības iestādēm, to
paredzēts izmantot kopumā 5000 datoros. SymWriter2 ir īpaši noderīga skolēniem,
kuriem konstatēta disleksija, kā arī tiem, kuriem gausi veicas ar lasītprasmes apgūšanu, un
vecākiem cilvēkiem, kuriem ir grūti saprast izlasīto tekstu. Programma paralēli
izmantojama latviešu un angļu valodā, to papildus varēs izmantot arī angļu valodas
apguvei.
Disleksija ir neirobioloģiskas izcelsmes traucējums, kuru raksturo grūtības precīzi un/vai
tekoši izlasīt vārdus un vājas pareizrakstības prasmes. Disleksijas sekundārās sekas var
ietvert grūtības saprast lasīto un samazināt lasīšanas pieredzi, kas savukārt ietekmē
vārdu krājuma attīstību un vispārējās zināšanas. Saskaņā ar OECD lasītprasmes pētījuma
datiem 21% Latvijas 15-gadīgu skolu audzēkņu lasītprasmes līmenis ir ļoti zems.
SymWriter2 dod iespēju veidot dokumentus ar vienkārši pielāgojamiem simboliem, kā
arī palīdz pievienot dokumentam attēlus un fotogrāfijas atbilstošam vārdam. Izmantojot
SymWriter2, var veidot ilustrētus dokumentus specifiskiem mērķiem (dažādas atgādnes).
Simbolu izvēlne rāda vārdu nozīmi, pat ja raksta tikai tekstu. Programma ietver arī
ilustrētu pareizrakstības pārbaudi.
Programma latviešu valodā tapusi Eiropas Sociālā fonda projekta „Izglītojamo ar
funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” ietvaros. Programmu veidojuši
Lielbritānijas kompānijas „Symbols Worldwide Ltd T/A Widgit Software” speciālisti.
Latviešu valoda ir astoņpadsmitā valoda, kurā šobrīd ir pieejama šī programma.
Informācija medijiem: TV, foto un līdzdalības iespējas. Žurnālistus, kuriem nav
pastāvīgās akreditācijas kartes darbam Ministru kabinetā, aicinām iepriekš pieteikt dalību
pie Ministru kabineta preses sekretāres, Signes Znotiņas - Znotas: T.67082919; mob.t.
28803639; signe.znotina@mk.gov.lv.
Papildu informācijai:
Diāna Ļaha
VISC sabiedrisko attiecību speciāliste,
Tālrunis: 67212415
E-pasts: diana.laha@visc.gov.lv

Izglītības un zinātnes ministrija
Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa
prese@izm.gov.lv
67047834, 67047804

