Projekts
„Mēs cits citam Brocēnos”
:
Gadu no gada Brocēnu novada iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties
kāda projekta ietvaros organizētās aktivitātēs. Arī šogad ir kāds jauns
projekts, kas radīs jaunas iespējas piedalīties un arī pilnveidot sevi.
Novembrī Brocēnu novada pašvaldība un Brocēnu vidusskolas sabiedrības atbalsta metodiskais centrs iesniedza savu projekta pieteikumu Sorosa fonda – Latvija (SFL) iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” otrās kārtas konkursā „Skola kā kopienas attīstības resurss” un
guva atbalstu. Konkursā atbalstīja 41 projektu, kas saņems atbalstu
jaunu skolas pastāvēšanas modeļu attīstīšanai un nostiprināšanai.
Brocēnu vidusskola ar projektu „Mēs cits citam Brocēnos” un vēl 29
skolas turpinās jau pirmajā kārtā uzsākto attīstību, savukārt 11 skolu
projekti pievienosies iniciatīvai no jauna.
Projekta ietvaros ir plānotas dažādas interesantas aktivitātes. Lai dokumentētu projekta norisi un mudinātu iedzīvotājus ieraudzīt, novērtēt un izvērtēt to, kas īpašs ir Brocēnu novadā un ar ko
varam lepoties, jauniešus apmācīs filmu veidošanā. Iecerēts izveidot
arī iedzīvotāju blogu un vēsturisko fotoizstādi.
Iedzīvotajiem atvērto durvju dienās būs iespēja apmeklēt
pašvaldības iestādes, lai kliedētu stereotipus, nezināšanu un maldus
par notiekošo tajās. iedzīvotājiem būs iespēja ne tikai iepazīties ar
iestādes darbu, bet arī izteikt savus priekšlikumus un saņemt atbildes uz saviem jautājumiem.
Projekta ietvaros tiks organizēta arī Sabiedrības diena Brocēnu vidusskolā, kas dos iespēju ikvienam interesentam iepazīties ar
jaunumiem skolas dzīvē, apmeklēt integrētās priekšmetu darbnīcas,
lai iepazītos ar jaunākajām mācīšanas un mācīšanās metodēm.
„Mēs cits citam Brocēnos” – šis projekts dos iespēju pilnveidot neklātienes un tālmācības programmu, kas Brocēnu vidusskolā
darbojas jau otro gadu. Arī par mazajiem Brocēnu novada iedzīvotajiem ir padomāts- viņiem tiks organizēti atbalsta pasākumi.
Mūžizglītības jomai projektā pievērsta īpaša uzmanība. Brocēnu novada iedzīvotāji varēs apgūt sava tēla veidošanas un pasniegšanas prasmes, izstrādāt projektus un iesniegt tos finansējuma saņemšanai, apgūt e- pakalpojumu iespējas un veiksmīgāk strādāt ar
fotoaparātiem, viedtālruņiem, e- grāmatu lasītājiem, tiks apmācītas
arī auklītes.
Brocēnu novada iedzīvotājus gaida interesants un iespējām
bagāts gads. Svarīgi, ka projekta varēs iesaistīties gan bērni, gan
jaunieši, gan seniori. Atcerēsimies- „Mēs cits citam Brocēnos” !
Sagatavoja Mairita Neilande

Projekts „Mēs cits citam Brocēnos” īstenots ar Atvērtās
sabiedrības fondu ( Open
Society Foundations – OSF)
finansējumu

Sorosa fonds Latvija apstiprinājis Brocēnu novada pašvaldības projektu „Mēs cits citam Brocēnos”, kurā, kā vienu no projekta aktivitātēm,
piedāvājam Projektu vadības apmācību 20
stundu apjomā.
Tiksimies laika posmā no 7. janvāra līdz 15.
martam otrdienās no 18.00 līdz plkst. 20.00
Brocēnu vidusskolā
Apmācību mērķis: izveidot projekta vadītāja
kompetenci biedrību un nodibinājumu izstrādātiem projektiem; apgūt zināšanas un prasmes analizēt projekta dzīves
cikla posmus, identificēt projekta ideju, prast izvērtēt projektu, apgūt pamatprasmes par projekta ieviešanu, uzraudzību, novērtēšanu, veikt projekta izstrādi iesniegšanai
Saldus rajona attīstības biedrībā un Cemex Iespēju fondā.
Apmācības vadīs Sandra Fridrihsone – Saldus rajona attīstības biedrības izpilddirektore. Pieteikties lūdzam pa e-pastu
sandra.fridrihsone@kurzemesregions.lv

:

Projekta „MĒS CITS CITAM BROCĒNOS” ietvaros no š.g. 7.decembra
20 Brocēnu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un
pirmsskolas grupu skolotāja
palīgi piedalīsies pieaugušo
neformālās izglītības programmas

„Aukles darbs” apmācībā.

Kursi: ‘’E – pakalpojumu izmantošana”
No 15.01.2013. divas reizes nedēļā Brocēnu vidusskolā
notiks datorkursi par tēmu E – pakalpojumi Latvijā:
(Valsts iestāžu elektroniskie pakalpojumi. E – pasta izveidošana un izmantošana, internetbankas izmantošana, e- komercijas izmantošana. E- komunikācija: čats,
diskusiju grupas, skype u.c. Informācijas meklēšana:
ziņu portāli un informācijas iegūšanas iespējas, interneta resursu lejupielāde, u.c.) Kursu apjoms 16 stundas.
Minimālās prasības kursantiem – jebkuras internetbankas pieslēguma esamība. Par nodarbību laiku un
dienām vienosimies.
Kursus vadīs Irēna Brēdiķe. Vietu skaits ierobežots.
Pieteikšanās pa tālr.29105288.

Programmas apjoms:
teorija+prakse

158h,

Apmācības ilgums 5 mēneši
un tās notiks Brocēnu novada
pirmsskolas izglītības iestādē
„ Mūsmājas” .
Programmā ietverti sekojošas
tēmas: ievads pedagoģijā, ievads psiholoģijā, bērna aprūpe, bērna radošā darbība un
zināšanu apguve, rotaļas un
spēles, aukles profesija, pirmās palīdzības sniegšanas pamatprincipi.
Apmācības vadīs Brocēnu novada pašvaldības izglītības
darba speciāliste Daila Frīdmane

