
EIROPAS LATVIEŠU APVIENĪBA
ELA izglītības nozares darbu Eiropā koordinē nozares vadītājs, kuru atbalsta izglītības grupa un kurš pārstāv Eiropu PBLA izglītības padomē

2020

LATVISKĀ IZGLĪTĪBA

Valodas nometnes
Eiropas Vasaras skola
Citas tematiskas nometnes

Nometnes Latvijā
un ārvalstīs

Eiropas Savienības valstīs, ja ir 
pietiekams bērnu skaits 

Mītnes zemes skolās

2013 – 2019. gadam nokārtojuši 
478 diasporā dzīvojošie

Latviešu valodas centralizētais
eksāmens ārvalstīs

Izzini un iesaisties: /EiropasLatviesuapvieniba/www.ela.lv izglitiba@ela.lv

MĒRĶIS:

DARBĪBAS VIRZIENI:

izveidot un uzturēt kvalitatīvu, mūsdienīgu un 
diasporas savpatībai piemērotu latviskās 
izglītības sistēmu visiem vecumposmiem, kas 
ilgtspējīgi atbalsta latviešu valodas prasmju 
un latviskās piederības kopšanu ģimenēs un 
atvieglo iekļaušanos Latvijā atgriežoties.

Diasporas skolu darbības atbalsts

Diasporas izglītotāju profesionālā pilnveide

Eiropas Vasaras skola un citas tematiskas 
nometnes

Diasporas pārstāvība izglītības rīcībpolitikas 
veidošanā

SASNIEGTAIS 2010 - 2020
FINANSĒJUMS
pieaudzis 3 reizes

2010

34k
2020

104k

BĒRNI SKOLĀS
skaits pieaudzis 4,5 reizes

SKOLOTĀJI
skaits pieaudzis 6 reizes

2010

400
2020

2200

SKOLAS
skaits palielinājies

3 reizes

2010
23

2020
76

Classflow vidē
66 skolotāji (40 diasporā)
240 bērni visā pasaulē

Tālmācība

76 skolas
320+ skolotāji 
2200+ bērni klātienes un 
attālinātas mācības 

Diasporas skolas Eiropā

2010

50 skolotāji
(brīvprātīgie vecāki)

2020

320 skolotāji un

40 apmācīti darbam
Classflow sistēmā

SKATS NĀKOTNĒ
Daudzveidīgas mācību iespējas diasporā 

Veicināt un attīstīt klātienes mācību darbu un 
tālmācību, lai pēc iespējas vairāk bērnu diasporā 
apgūtu latviešu valodu

Attīstīt jauniešiem pievilcīgu līdzdarbošanās 
piedāvājumu

Izglītotāju atbalsts
Turpināt izglītot un apmācīt skolotājus visā Eiropā, 

lai pilnvērtīgi mācītu skolās

Eiropas Vasaras skolas un nometnes 
Turpināt attīstīt Eiropas Vasaras skolu un 
vasaras nometnes, lai bērnu un jauniešu 
socializēšanās notiktu latviskā vidē ar 
augstu pievienoto vērtību un atdevi

Finansējums
Stabila un apjomam atbilstīga 

finansējuma nodrošināšana diasporai 
Latvijas bāzes budžetā

Diasporas izglītības sistēma
Skaidra, secīga koncepcija, kas ietver 
mācību akreditāciju, līmeņus un 
apmaksu kvalificētu izglītotāju darbam 

Infografika ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild Eiropas Latviešu apvienība


