
 
 

 

P Prioritārais pasākums 2019.-2021. gadam “Diasporas likuma normu 

īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai 

“Reģionālās remigrācijas koordinators”)” 

 

VEBINĀRU CIKLA “ES ATGRIEŽOS LATVIJĀ” 1. VEBINĀRS 

Izglītības iespējas diasporas un remigrantu bērniem: mācību rīki online un klātienē 

 
Vebināra laikā būs iespējams uzzināt, kādas ir online mācību iespējas un alternatīvas diasporas un 

remigrantu bērniem, uzklausot šādu spīkeru runas (prezentācijas): 

 

 Ērika Pičukāne, Latviešu valodas aģentūras (LVA) metodiķe; 

 Ieva Reine, Ziemeļvalstu diasporas izglītības un kultūras grupas vadītāja; 

 Inese Wallenberg, latviešu skoliņas skolotāja (video uzruna); 

 Evita Ruļuka, Daugavpils 9. vidusskolas skolotāja; 

 Aleksejs Mackevičs, Facebook lapas "Dīvānu skolotājs" izveidotājs, Daugavpils novada 

Biķernieku pamatskolas direktors. 

 

Vebinārs sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem: 

 izaicinājumi un iespējas latviešu valodas apguvē bērniem, kuri dzīvo ārzemēs vai ir atgriezušies 

Latvijā (bērniem - remigrantiem) pašmācības ceļā un online/ klātienes skolotāju uzraudzībā; 

 Ziemeļvalstu diasporas izglītības un kultūras grupas mērķis un ieguvumi; 

 labās prakses piemērs skolēnu – remigrantu integrācijā Latvijas skolās: izaicinājumi un 

risinājumi; 

 Facebook lapas “Dīvānu skolotājs” idejas rašanās un attālinātās izglītības nodrošināšana 

mūsdienu kontekstā. 

 

13.00 - 13.05 IEVADS: Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore 

Astrīda Leščinska  

                                   Iepazīsties ar vebināru ciklu "Es atgriežos Latvijā" 

 

13.05 - 13.25  Ērika Pičukāne, Latviešu valodas aģentūras (LVA) metodiķe 

    

13.25 - 13.45 Ieva Reine, Ziemeļvalstu diasporas izglītības un kultūras grupas 

vadītāja 

Biedrība sniedz latviešu valodas izglītību tiem, kuri netiek uz 

diasporas nedēļas nogales skolām attāluma, veselības vai skolotāju 

nepieejamības dēļ (3 min video, projekti sadarbībā ar Latvijas 

skoliņām) 
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13.45 - 14.05 Inese Wallenberg, latviešu skoliņas skolotāja 

Latviešu skoliņas pieredze, aktivitātes, sadarbība ar Latvijas 

iestādēm, mācību materiāli, projekti 

 

14.05 - 14.25 Evita Ruļuka, Daugavpils 9. vidusskolas skolotāja 

Labās prakses piemērs darbam ar remigrantu bērniem, atbalsta 

mehānisms 

 

14.25 - 14.45 Aleksejs Mackevičs Facebook lapas "Dīvānu skolotājs"  

izveidotājs, Daugavpils novada Biķernieku pamatskolas direktors 

 Projekts “Dīvānu skolotājs”  

 

14.45 - 14.55 Diskusijas, atbildes uz jautājumiem 

 

14.55 - 15.00 Noslēgums 

 

 

   

 

 

 


