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Ārpusģimenes aprūpes iestādēm un sociālās aprūpes centriem piešķir
datorprogrammu lasītā teksta izpratnei
Otrdien, 8.oktobrī, izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis pasniedza
labklājības ministrei Ilzei Viņķelei datorprogrammas SymWriter2 diskus, kas paredzēti
lasītā teksta izpratnei, kurus paredzēts tālāk nogādāt ārpusģimenes aprūpes iestādēm
un sociālās aprūpes centriem.
Programma 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. SymWriter2 būs liels atbalsts arī bērniem ar autismu un
cilvēkiem pēc insulta un smagām avārijām, kuriem runāšanas un lasīšanas prasmes
jāapgūst no jauna.
„Esmu gandarīts, ka ar datorprogrammu SymWriter2 Izglītības un zinātnes ministrija
atvieglos apgūt lasītprasmi ne tikai tiem 2000 Latvijas bērniem, kuri sirgst ar disleksiju un
saskaras ar grūtībām lasīt, rakstīt un arī saprast uzrakstīto, bet visiem, kuriem mācīšanās
procesā nepieciešamas īpašas atbalsta programmas,” pauda izglītības un zinātnes
ministrs Vjačeslavs Dombrovskis.
Pēc datorprogrammas prezentācijas Ministru kabineta bibliotēkas zālē V.Dombrovskis
pasniedza I.Viņķelei 30 SymWriter2 programmas diskus (kopā 90 programmu licences).
„Šie diski tiek saņemti īstā laikā un vietā. Mēs šobrīd reorganizējam sociālās aprūpes
centrus, un šī datorprogramma ļaus cilvēkiem dzīvot patstāvīgi”, minēja labklājības
ministre I.Viņķele.
Programma jau pakāpeniski tiek piešķirta arī Latvijas vispārējās izglītības iestādēm,
un to paredzēts izmantot kopumā 5000 datoros.
Programma paralēli izmantojama latviešu un angļu valodā, tāpēc to papildus varēs
izmantot arī angļu valodas apguvei.
„Tie bērni, kuri vēlu sāk runāt, var kontaktēties caur simbolu valodu. Bērniem rodas
interese par lasīšanu, jo ar šiem simboliem viņi saprot izlasīto tekstu. Daudzi nesaprot
vārda jēdzienus ‘augšā’, ‘lejā’, ‘pa labi’, tad šī simbolu valoda turpmāk atvieglos mācību
procesu arī pašiem skolotājiem. Ja iepriekš skolotāji meklēja atbilstošus attēlus dažādās
grāmatās, tad šajā programmā tas viss ir vienkopus”, programmas nozīmi novērtēja Rīgas
1.speciālās internātpamatskolas skolotāja Antra Krauce.
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.

Programmas SymWriter2 iespējas

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.
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