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Lieldienu ticējumi:

Ziņa. Viedoklis
Būs jaunas datorikas prasmju apguves iespējas pamatskolās no 1.septembra

• Lai būtu sārti vaigi, Lieldienu rītā
pirms saullēkta jāapēd vismaz 13
dzērveņu ogu.

Pasākums
Aizvadīts konkursa „Anekdošu virpulis 2015” fināls
Darbam noderīgi. Pieredze
Latvijas ķīmijas un fizikas pedagogi mācās kopā ar Itālijas kolēģiem
VISC aktualitātes
VISC pasākumi, sagatavotie materiāli, projektu darba aktualitātes un citi jaunumi
Sadarbības partneru aktualitātes
Maijā Rīgā būs skatāma Eiropas kosmosa izstāde
Latvijas skolas aicinātas iesaistīties UNESCO Asociēto skolu projektā
E-klase rīko vērienīgāko bezmaksas konferenci izglītības jomā
Izstāde "Iepazīsties - koks!"
Junior Achievement Latvija Starptautiskajā Skolēnu mācību uzņēmumu festivālā triumfē latvieši
un nīderlandieši

• Kurš Pirmajās Lieldienās pirmais
laukā iziet, tam tajā gadā laime
gaidāma.
• Ja Lieldienu rītā saule uzlēkusi
spoža, būs karsta vasara.
• Kas gribēja sev veiksmi
nodrošināt, tam Lielās dienas rītā
pār šūpoļu koku bija jāmet trīs olas
tā, lai nesasitas.

Valsts izglītības satura centrs vēl visiem priecīgas un gaišas Lieldienas!

Ziņa. Viedoklis
Būs jaunas datorikas prasmju apguves iespējas pamatskolās no 1.septembra
Aktualizējot datorikas prasmju apguves pilnveides nepieciešamību, Valsts izglītības satura centrs (VISC) no 2015.gada 1.septembra

piedāvā skolām aprobācijai piecu datorikas mācību programmu pilotprojektu.
Izstrādātās pilotprojekta programmas paredzētas dažādām klašu grupām ar atšķirīgu zināšanu un specializācijas līmeni:
mācību programma datorikas apguvei no 1. līdz 9. klasei skolām, kas realizē pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas
virziena programmu, piedāvājot datoriku kā atsevišķu mācību priekšmeta programmu (atsevišķi būtu aprobējamas klašu grupas 1.-3.,
4.-6. un 7.-9.);
- mācību programma integrētai datorikas jautājumu apguvei no 1. līdz 3. klasei;
- mācību programma datorikas jautājumu apguvei no 4. līdz 6. klasei;
- mācību programma datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei;
- mācību programma padziļinātai datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei (skolēnu grupai, kas izrādījusi padziļinātu interesi par
programmēšanu un algoritmiem).
Atbilstoši darba plānam Datorikas programmas paraugu aprobācijas nodrošināšanai VISC ir izveidojis darba grupu, kurā iekļauti ir
Latvijas informātikas skolotāji, darba devēju pārstāvji no Latvijas informācijas un telekomunikācijas asociācijas (LIKTA), Latvijas atvērto
tehnoloģiju asociācijas (LATA), kā arī Informātikas skolotāju asociācijas, VISC un Izglītības un zinātnes ministrijas speciālisti, kas līdz
š.g. 1. maijam izstrādās minēto mācību programmu paraugus.
Latvijas skolām ir liela interese aprobēt piedāvātās datorikas mācību programmas. Līdz š.g. 24.martam jau pieteikušās 53 izglītības
iestādes, tai skaitā trīs, kas realizē izglītības programmas bērniem ar speciālām vajadzībām.
VISC arī aicina izglītības iestādes izvērtēt savas iespējas un piedalīties vienas vai vairāku izstrādāto programmu aprobācijā, tostarp
izglītības iestādei kopā ar pašvaldību izvērtējot savas tehniskās un finansiālās iespējas.
Izglītības iestādes, kas izlēmušas piedalīties aprobācijas procesā, VISC lūdz līdz 2015.gada 15.maijam informēt par savu izvēli, atsūtot
rakstisku apliecinājumu, t.sk. precīzi norādot, kuras programmas tiks aprobētas.
Detalizētākai informācijai par paredzamo programmu aprobācijas gaitu lūgums kontaktēties ar VISC vecāko referentu Viesturu Vēzi, epasts: viesturs.vezis@visc.gov.lv

Pasākums
Aizvadīts konkursa „Anekdošu virpulis 2015” fināls
Prasme atcerēties anekdotes un īstajā brīdī izstāstīt vispiemērotāko tiek pārmantota paaudzēs un noder visdažādākajās dzīves
situācijās. 1. aprīlī Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē aizvadīts stāstnieku konkursa „Anekdošu virpulis 2015” fināla pasākums.
Jau vairāk nekā 15 gadus 1. aprīlī Rīgas Latviešu biedrībā notiek konkurss “Anekdošu virpulis”, kurā sacenšas bērni un jaunieši
galvenokārt no Latvijas folkloras kopām, bet apmēram viena trešā daļa dalībnieku ir bērni, kuri nedarbojas folkloras kopās. Tiesības
piedalīties finālā viņi izcīnījuši bērnu un jauniešu tradicionālās kultūras apgūšanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” novadu
pusfinālos.
Šogad konkursam bija pieteikti 45 dalībnieki no Aglonas, Bauskas, Gramzdas, Grobiņas, Izvaltas, Jaunlutriņiem, Kokneses, Kuldīgas,
Lielvārdes, Liepājas, Līvāniem, Pūres, Rāmuļiem, Priekuļiem, Riebiņiem, Turlavas un Vārkavas.
Atbilstoši konkursa nolikumam (http://visc.gov.lv/intizglitiba/folklora.shtml) dalībnieki uzstājas grupās pa trīs līdz pieciem, sākot ar
visjaunākajiem. Viņi pa kārtai stāsta vienu anekdoti, līdz katrs izstāstījis trīs vai vairāk anekdotes un žūrija ir gatava izteikt vērtējumu –
kuri no stāstītājiem tiek nākamajā kārtā. Konkursā var iegūt Mazā, Lielā, Dižā vai Ekselentā smīdinātāja nosaukumu.
Parasti konkursā tiek izstāstītas ap 300 – 550 anekdotes, no kurām gandrīz neviena neatkārtojas. Stāstīšana pēc iespējas tiek
pietuvināta “dabīgai” stāstīšanai – teksti nav iepriekš saskaņoti, tiek vērtēta māka veiksmīgi atbildēt uz iepriekš stāstīto anekdoti un
patiešām sasmīdināt klausītājus. Žūrija pievērš uzmanību arī jauno stāstnieku runas kvalitātei, neverbālo izteiksmes līdzekļu
gaumīgam lietojumam, repertuāra bagātībai, anekdošu piemērotībai konkrētai vecuma grupai un stāstīšanas situācijai un prasmei
veidot dialogu ar klausītājiem.
Klausītājiem savukārt ir iespēja ne tikai veselīgi izsmieties, bet arī iepazīties ar mūsdienu bērnu un jauniešu aktuālo mutvārdu
anekdošu repertuāru, tā tematiku, aktualitātēm un stāstīšanas tradīcijām.
Konkursu rīkoja Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisiju un tradicionālās kultūras
biedrību „Aprika”. Konkursu atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds. Balvas fināla dalībniekiem sarūpēja: SIA „A.M.L.”, izstāžu komplekss
“Rāmava”, “Nacionālais botāniskais dārzs” Salaspilī, biedrība “GORAĻ”, Rīgas Latviešu biedrība, Rīgas Latviešu biedrības un

nacionālās kultūras attīstības fonds, laikraksts „Latvijas Avīze”, Andris Tiļļa, Starpnozaru mākslas grupa „SERDE”, Latvijas
Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, SIA “Metsa Forest Latvia” un SIA “Markol”.

Darbam noderīgi. Pieredze
Latvijas ķīmijas un fizikas pedagogi mācās kopā ar Itālijas kolēģiem
2015. gada 10.-12.martā Rīgā notika pedagogu profesionālās pilnveides semināra „Zinātnes teātris” pirmā daļa.
Seminārā piedalījās 26 ķīmijas un fizikas pedagogi no 20 Latvijas skolām, un semināru vadīja pasniedzēji no Itālijas Roberto Mančīnī
un Džovanni Kasīnī, kuri iepazīstināja ar „Science at Theatre” metodi, dalījās pieredzē, kā veidot mācību stundas un pasākumus
bērniem par dabaszinātņu tēmām un demonstrēja praktiskus fizikas un ķīmijas eksperimentus.
Teātra biedrības „Moiselle Le Blanc” pārstāve Vittoria Rossi iesaistīja semināra dalībniekus improvizācijas uzdevumos aktiermākslas
iemaņu veidošanai, kuru izmantošana mācību stundās palīdz skolēniem pārvarēt nedrošību, veicina radošo domāšanu, sekmē
koncentrēšanos uzdevumiem un darbošanos komandā.
Atgriežoties savās skolās pedagogi kopā ar skolēniem veidos scenārijus par dabaszinātņu priekšmetu tēmām un sagatavos
teatralizētus uzdevumus.

VISC aktualitātes
Vācu valodas 45.valsts olimpiādes rezultāti un laureātu apbalvošana
Krievu valodas (dzimtās) un literatūras 30.atklātās olimpiādes rezultāti
Aicinām pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas moderno valodu centra rīkotajā seminārā
Matemātikas 65.valsts olimpiādes rezultāti
Informātikas (programmēšanas) 28.valsts olimpiādes rezultāti
Franču valodas 45.valsts olimpiādes rezultāti un laureātu apbalvošana
Noticis seminārs novadu/pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem

Sadarbības partneru aktualitātes
Maijā Rīgā būs skatāma Eiropas kosmosa izstāde

No 30.aprīļa līdz 10.maijam Rīgā, Esplanādē apmeklētājiem durvis vērs ceļojošā izstāde European Space Expo. Izstāde, kas
iepazīstinās ar Eiropas kosmosa programmas sasniegumiem, visiem interesentiem būs pieejama bez maksas.
Esplanādes parkā uzstādītā iespaidīgā kupolveida paviljonā tiks izvietoti eksponāti, kas interaktīvā veidā iepazīstinās ar to, kā Eiropas
Savienības investīcijas kosmosa izpētē sniedz labumu iedzīvotāju ikdienas dzīvē.
Space Expo ir lielākā ceļojošā kosmosa izstāde Eiropā. Tā iepriekš izrādīta lielākajās pilsētās un jau pulcējusi vairāk nekā 510
tūkstošus apmeklētāju. Paviljona īpašais noformējums ar levitējošiem satelītiem un zvaigžņoto debess velvi ļaus apmeklētājiem
sajusties kā kosmosa sastāvdaļai. Centrā novietotā interaktīvā zemeslode kompaktā veidā sniegs izpratni par cilvēku blīvumu uz
Zemes, temperatūras izmaiņām gadu gaitā, lidmašīnu daudzumu debesīs un citiem saistošiem faktiem. Interaktīvos stendus papildinās
aizraujošas ekspertu prezentācijas, kas ļaus apmeklētājiem uzzināt vairāk par kosmosa tehnoloģijām, Latvijas pieredzi kosmosa izpētē
un kosmosa jomas potenciālu nākotnē.

Ārpus paviljona aizraujošu programmu piedāvās bērnu zinātnes centrs Z(in)oo no Cēsīm. Katram apmeklētājam būs iespēja izgatavot
pašam savu gaisa raķeti un izmēģināt dažādus Z(in)oo centra eksponātus. Kā stāsta Z(in)oo centra vadītājs un kosmosa entuziasts
Pauls Irbins, izstāde ir lielisks veids kā atklāt sabiedrībai, ka kosmoss nav tikai raķetes un gaisa kuģi – kosmosa izpētei nepieciešamās
tehnoloģijas tiek izmantotas arī ikdienā.
Space Expo tradicionāli īpašu uzmanību pievērš skolniekiem un izstādē Rīgā būs pieejamas izsmeļošas ekskursijas klasēm. Skolu
grupas aicinām laicīgi pieteikt savu dalību izstādē, reģistrējoties mājaslapā –
http://spaceexpo.spacetecpartners.eu/riga
Eiropas Kosmosa izstādi organizē Eiropas Komisija. Latvijā tās norisi nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar bērnu
zinātnes centu Z(in)oo, Rīgas domi un Valsts izglītības satura centru.

Pauls Irbins, bērnu zinātnes centra Z(in)oo vadītājs
Tālr.: 29423324
E-pasts: pauls@zinoo.lv

Latvijas skolas aicinātas iesaistīties UNESCO Asociēto skolu projektā
Latvijas vispārējās, profesionālās, speciālās un interešu izglītības iestādes aicinātas iesaistīties starptautiskajā UNESCO Asociēto
skolu projektā un pieteikties vai turpināt dalību jaunajā 2015.–2018. gada sasaukumā.
UNESCO ASP aicinātas pieteikties Latvijas skolas, kas gatavas integrēt mācīšanas un mācīšanās procesos četrus 21. gadsimta
izglītības balstus – mācīties zināt, mācīties darīt, mācīties būt, mācīties dzīvot kopā –, atbalstot izglītību, kas rosina personības
attīstību, radošu un inovatīvu domāšanu, veiksmīgu socializāciju, ilgtspējīgu dzīvesveidu un zināšanu un prasmju tālāknodošanu.
Lai pieteiktos UNESCO ASP, skolām jāaizpilda pieteikuma anketa un kopā ar UNESCO LNK ģenerālsekretāres p.i. Baibai Moļņikai
adresētu skolas motivācijas vēstuli līdz šī gada 31. maijam jānosūta UNESCO LNK.
UNESCO Asociēto skolu projekts (ASP) ir UNESCO izveidots starptautisks skolu sadarbības tīkls ar mērķi bagātināt mācību saturu,

ieviest modernas mācību metodes un pilnveidot mācību vidi, kas veicina radošumu un piederības sajūtu savai valstij un pasaulei. Tajā
šobrīd iesaistījušās 10 000 izglītības iestādes no 181 valsts. Latvijā ASP līdz šim iesaistījušās 20 aktīvas un radošas mācību iestādes
no visiem reģioniem.
No 2012. līdz 2015. gadam UNESCO Asociēto skolu projektā Latvijā mantojuma izglītības virzienā darbojās septiņas izglītības
iestādes: privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola, Daugavpils Valsts ģimnāzija, Jaunsilavas pamatskola, Kuldīgas novada Bērnu
un jauniešu centrs, Riebiņu vidusskola, Rīgas Klasiskā ģimnāzija un Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums. Cilvēktiesību un
vērtībizglītības virzienā aktivitātes īstenoja sešas izglītības iestādes: Brocēnu vidusskola, Daugavpils Vienības pamatskola, Jēkabpils
pamatskola, Rīgas 74. vidusskola, Sabiles vidusskola un Valmieras sākumskola. Izglītība ilgtspējīgai attīstībai bija tematiskais pamats
projektiem septiņās izglītības iestādēs: Rīgas Dabaszinību skolā, Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestādē, Jelgavas Amatu
vidusskolā, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, Priekuļu novada Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē, Talsu Valsts
ģimnāzijā un Valmieras Valsts ģimnāzijā.
UNESCO ASP skolas Latvijā organizē radošus un izglītojošus pasākumus ANO un UNESCO noteiktajās starptautiskajās dienās,
iesaistās vietējos un starptautiskos sadarbības projektos, kā arī pašas organizē un piedāvā aktivitātes – konferences, konkursus,
tematiskas nodarbības – skolām Latvijā un pasaulē. Savukārt UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK), kas koordinē ASP skolu
darbību Latvijā, organizē iedvesmojošus seminārus skolotājiem un skolu direktoriem, koordinē starptautiskus sadarbības projektus un
nodrošina informāciju par metodiskajiem materiāliem, digitālām izglītības platformām un citiem UNESCO izglītības un kultūras
resursiem. Ieskatu UNESCO ASP aktivitātēs Latvijā var gūt mājas lapā www.skolas.unesco.lv.

Ilze Dalbiņa,
UNESCO ASP nacionālā koordinatore Latvijā
Tālr.: 67325109
E-pasts: i.dalbina@unesco.lv

E-klase rīko vērienīgāko bezmaksas konferenci izglītības jomā
Jau piekto gadu Latvijā lielākais izglītības portāls E-klase rīko vērienīgāko pasākumu izglītības nozarē - konferenci “E-KLASE 2015”,
kas 17.aprīlī norisināsies Rīgas Kongresu namā, pulcējot aptuveni 1000 mācību iestāžu un pašvaldību pārstāvju.
Šogad konferencē piedalīsies direktori, direktoru vietnieki, mācību daļu vadītāji, skolotāji, izglītības pārvalžu vadītāji un interešu
izglītības pārstāvji no visas Latvijas.
Konferences laikā notiks četras lekcijas, kas skars izglītības jomā aktuālus jautājumus un rosinās dalībniekus iesaistīties diskusijās par
tādām tēmām kā efektīva saziņa starp skolu un ģimeni, komunikācijas barjeras un piemēri, kā tās pārvarēt, E-klases lietošanas
specifika un iespējas pirmsskolas un sākumskolas vecuma grupās, kā arī E-klases rīku efektīva izmantošana veiksmīgas saziņas
veidošanā. Vienā no lekcijām, kuru vadīs izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, tiks ieskicēti vairāki priekšnoteikumi, lai radītu
tādu izglītību, kas veido stabilu bāzi personības vispusīgai attīstībai, kā arī izteikti priekšlikumi, lai Latvijas izglītības sistēma būtu starp
izcilākajām pasaulē.
Dalība konferencē ir bez maksas, un noslēgumā dalībnieki saņems sertifikātus par metodisko darbu lekcijās.
Kā norāda E-klases redaktore Dita Lapsa, šogad konferences tēma ir „Efektīva saziņa”. Tās ietvaros konferences dalībnieki uzzinās,
kā pilnvērtīgi izmantot pieejamos E-klases resursus savā ikdienas darbā, lai veidotu veiksmīgu komunikāciju starp skolu un ģimeni: „Eklasi izmanto ne tikai teju visās Latvijas skolās, bet arī pirmsskolas un interešu izglītības iestādēs. Konferencē iegūtās zināšanas
palīdzēs uzlabot skolotāju ikdienas darbu un padarīs E-klases lietošanu vēl jēgpilnāku ikvienā izglītības iestādē. Lai konferencē iegūtās
zināšanas būtu ne tikai teorētiskas, bet arī praktiskas, esam parūpējušies arī par dažādiem pārsteigumiem konferences dalībniekiem,”
stāsta D. Lapsa.
Konferenci atklās, kā arī vienu no lekcijām vadīs izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile. Lekcijas dalībniekiem vadīs arī
Zaķumuižas pamatskolas direktors Igors Grigorjevs, Rīgas Centra humanitārās vidusskolas sociālā pedagoģe Anna Zaula un E-klases
pārstāvji - izstrādes daļas vadītājs Jānis Kaģis un projektu vadītājs Kārlis Putāns.
Pauzēs starp izglītojošajām lekcijām konferences dalībnieki varēs atpūsties un patīkami pavadīt laiku ar E-klases sarūpētajām
izglītojošajām izklaides iespējām. Konferences dalībnieki varēs klātienē redzēt 3D printeri, RTU robotikas kluba radītos robotus,
virtuālās realitātes brilles, Greynut hēlija LED balonus, inovatīvus velosipēdu sargus un citus pārsteigumus.
Konferenci organizē Latvijā lielākais izglītības portāls E-klase. Lietotāju vidū E-klase pierādījusi sevi kā neaizstājamu palīgu mācību
procesā. Nepārtraukti tiek ieviesti jauni papildinājumi, uzklausot lietotāju ierosinājumus, priekšlikumus un prasības. E-klasē ir reģistrēti
vairāk nekā 92% Latvijas skolu. Ik dienu to izmanto aptuveni 200 000 lietotāju.

Mediji ir laipni aicināti piedalīties konferencē.
Papildu informācija par konferenci un lekciju laikiem: http://www.e-klase.lv/lv/lapa/konference/e-klase-2015/.
Pieteikties uz konferenci var mācību iestāžu un pašvaldību pārstāvji. Visām iestādēm uz e-pastu ir nosūtīta pieteikšanās forma, ja tāda
nav saņemta, tad, lūdzu, rakstiet e-pastu uz info@e-klase.lv.
Konference notiks piektdien, 17.aprīlī plkst. 09:00 – 15:00 Rīgas Kongresu namā, Kr. Valdemāra ielā 5.

Informāciju sagatavoja:
E-klases portāla žurnāliste
Anete Kluce
SIA „Izglītības sistēmas”
Tālr.: 67072176
e-pasts: AKluce@e-klase.lv

Izstāde "Iepazīsties - koks!"
Meža nozares izstāde "Iepazīsties - koks!" ir atsākusi darbu Mežaparkā! Ikviens interesents - liels vai mazs ir aicināts bez maksas
apmeklēt izstādi un iepazīt Latvijas meža nozari (mežsaimniecība, mežizstrāde, koks kā moderns materiāls u.tml.).
Pieteikties bezmaksas izstādes apmeklējumam varat rakstot uz e-pastu: koksirlabs@koksirlabs.lv vai zvanot: 26594141. Izstāde
pieejama darba dienās no 10:00 - 15:30 iepriekš piesakot, līdz maija beigām, kā arī nākamajā mācību gadā.

Ieva Erele
Tālr.: 26594141

Junior Achievement Latvija Starptautiskajā Skolēnu mācību uzņēmumu festivālā triumfē
latvieši un nīderlandieši
Starptautiskajā Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) gadatirgū 11 valstu un 59 uzņēmumu konkurencē šogad triumfēja SMU Simple+ no
Latvijas, Madonas Valsts ģimnāzijas. Savukārt SMU Re-Mixx un SMU Double Tray no Nīderlandes attiecīgi ieguva balvas nominācijā
Inovatīvs produkts un Labākais stends. Turklāt SMU Re-Mixx vēl saņēma Junior Achievement Latvija ALUMNI balvu International
Potential Award.
Nominācijā Sociāli atbildīgs bizness balvu ieguva SMU SMEJ UF no Zviedrijas, par labāko pārdošanas komandu tika atzīts SMU
Eureka no Turcijas, labākā video reklāma – SMU T-Inves no Turcijas.
Junior Achievement Europe vadītāja Kerolaina Dženere (Caroline Jenner) uzsver: „Aptuveni 14 miljoniem jauniešu Eiropā nav izglītības
un pastāv ļoti augts jauniešu bezdarba līmenis, vidēji ES valstīs tas ir 21%. Pētījumi rāda, ka jauniešiem, kuri skolas laikā četras reizes
ir saņēmuši kādu uzņēmējdarbības izglītības vai karjeras izglītības pieredzi, iespējas kļūt par bezdarbniekiem samazinās attiecīgi
piecas reizes nekā tiem, kuri nav saņēmuši nekādu praktiskās izglītības pieredzi. Tāpēc tādas praktiskās biznesa izglītības metodes kā
Skolēnu mācību uzņēmumu programma ir kritiski nozīmīgas jauniešu bezdarba mazināšanā un labklājības veicināšanā.”
Savukārt Junior Achievement Latvija Valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns atzīst: ”Mēs esam patiesi gandarīti, ka šī gada festivāla
galveno balvu saņēma Latvijas SMU Simple+. Tas apliecina, ka Latvijā ir ļoti augsts SMU programmas dalībnieku līmenis un mēs
rādām pārliecinošu sniegumu starptautiskajā konkurencē. Īpašs paldies Simple+ skolotājai Ivetai Vabulei, kura ir īstena SMU
programmas patriote un daudzus gadus palīdzējusi jauniešiem attīstīt dzīvotspējīgas biznesa idejas.”
Šogad Starptautiskajā SMU festivālā, kura ietvaros notika gan skolotāju konference, gan SMU gadatirgus, kopumā piedalījās 214
jaunieši ar 59 SMU no Bulgārijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Izraēlas, Krievijas, Lietuvas, Somijas, Spānijas, Turcijas, Zviedrijas un
Latvijas. Latviju gadatirgū pārstāvēja 19 SMU. Savukārt skolotāju konferenci apmeklēja 90 skolotāji.
SMU tika vērtēti sešās galvenajās nominācijās – Inovatīva biznesa ideja, Sociāli atbildīgs bizness, Labākā pārdošanas komanda,
Labākais stends, Labākā video reklāma un festivāla galvenais uzvarētājs - 2015. gada labākais SMU, kā arī simpātiju balva no JAL
programmu iepriekšējo gadu absolventiem.
SMU izvērtēšanu veica pieredzējusi vietējā un starptautiskā biznesa profesionāļu un akadēmisko spēku komanda, kurā bija pārstāvēts
Hansaworld, Swedbank, Rīga Plaza, Microsoft Latvia, Glimstedt un partneri, Latvijas Valsts Meži, LDDK, LTRK, Latvijas Apdrošinātāju

asociācija, Biznesa augstskola Turība, Banku augstskola, RTU Riga Business School, Inspired Academy, SIA Flora, DavanuServiss.lv,
LETA, Dienas mediji un JAL programmu absolventi.
Kā jau informējām, laikā no 30. marta līdz 1. aprīlim, biznesa izglītības biedrība Junior Achievement Latvija jau septīto gadu organizēja
Starptautisko Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) festivālu.
Fotogrāfijas no festivāla pasākumiem:
Starptautiskā skolotāju konference http://bit.ly/1ECEqYZ
Komandas veidošanas pasākumi festivāla dalībniekiem: http://bit.ly/1OYA413
Festivāla dalībniekiem veltītais Latvijas vakars Latvijas Nacionālajā bibliotēkā: http://bit.ly/1G4T6Aj
Festivāla Apbalvošanas ceremonija: http://bit.ly/1NIqvSB

Antra Laumane,
JAL Mārketinga vadītāja
Tālrunis: 29565758;
E-pasts: antra@jal.lv
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