Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā aicina Jūs piedalīties
akcijā „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2019”!
Akciju „Atpakaļ uz skolu” 2007. gadā uzsāka Vācija, un kopš 2008. gada tā katru gadu tiek
rīkota arī citās Eiropas Savienības valstīs, tai skaitā Latvijā. Akcijas mērķis ir sniegt
jauniešiem unikālu iespēju pārrunāt ES jautājumus ar Eiropas lietu ekspertiem cilvēkiem, kuru darba pienākumi ir saistīti ar dažādām Eiropas Savienības darbības
jomām un aktuālajiem notikumiem. 2019. gadā akcija „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz
universitāti” norisinās no 18. marta līdz 10. maijam.
Kā Eiropas lietu eksperts akcijā „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti” var iesaistīties
ikviens, kurš savā ikdienā saskaras ar Eiropas Savienības tematiku, strādājot Eiropas Savienības
institūcijās, valsts vai pašvaldības iestādēs, vai nevalstiskajā sektorā. Eksperta pieredze ES
lietās var būt ne tikai politisko jautājumu ziņā, bet arī savā konkrētajā darba jomā pārstāvot
Latvijas intereses Eiropas Savienībā, tai skaitā sadarbojoties ar citu ES valstu partneriem un
īstenojot ES finansētus projektus.
Piedaloties akcijā, Eiropas lietu eksperti var viesoties akcijai pieteiktajās izglītības iestādēs,
apciemot savu dzimto skolu, vai apmeklēt jebkuru citu Latvijas izglītības iestādi pēc savas
izvēles, piemēram, skolu, kurā mācās eksperta bērni. Parasti katrs eksperts akcijas ietvaros
apmeklē vienu izglītības iestādi, tomēr katru gadu mēdz būt eksperti, kuri dodas arī uz vairākām
izglītības iestādēm vai arī tiekas ar vienas skolas vairākām klasēm, tikšanās rīkojot vienā dienā.
Eiropas lietu eksperti akcijai „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2019” var
pieteikties no 25. februāra līdz 5. aprīlim, aizpildot tiešsaistes pieteikuma anketu
https://ej.uz/AUS19-eksperti
Pēc anketas aizpildīšanas akcijas koordinatori sazinās ar ekspertu un palīdz vienoties ar
izvēlēto izglītības iestādi par abpusēji ērtāko vizītes norises laiku. Eksperti var saņemt padomus
vizītes norises plānošanai un vairākas jau sagatavotas prezentācijas, kuras pēc izvēles var tikt
izmantotas vizītes laikā vai piemērotas konkrētā runātāja vajadzībām. Kā arī ekspertiem tiek
piedāvāta iespēja apmeklēt apmācību semināru, kas 4. aprīlī norisinās ES Mājā Rīgā, Aspazijas
bulvārī 28 (pieteikšanās semināra apmeklēšanai notiek vienlaikus ar eksperta pieteikuma
anketas aizpildīšanu).
Akciju „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2019” rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
sadarbībā ar jaunatnes organizāciju „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”
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sadalījums pa veidiem (pēc ekspertu skaita)
2018. gadā eksperti akcijas ietvaros viesojās vairāk nekā 80 izglītības iestādēs Rīgā, Valmierā,
Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā un vēl 50 citās apdzīvotās vietās visā Latvijā, tiekoties ar aptuveni 6000
skolēniem un studentiem. Akcijas izvērtējuma anketās lielākā daļa ekspertu un skolu pārstāvju atzina,
ka pieredze ir bijusi pozitīva un apliecināja, ka akcijā vēlas piedalīties arī nākamajā gadā. Izglītības iestāžu
pārstāvji atzinīgi novērtēja sniegto iespēju tikties ar ekspertiem, jo tas jauniešiem palīdz ne tikai uzzināt
par Eiropas Savienības aktualitātēm un
Latvijas ES līdzdalības praktiskajiem
aspektiem, bet arī iepazīties ar iestādēm
un profesijām, par kurām jaunieši iepriekš
nav zinājuši. Savukārt eksperti, kuri
akcijas ietvaros viesojās izglītības
iestādēs, kā pozitīvu aspektu atzīmēja
jauniešu ieinteresētību vizītes norisē un
iespēju atkal tikties ar savas dzimtās
skolas pedagogiem, kuri ir atsaucīgi un
lepojas par savu audzēkņu karjeras
izaugsmi un pieredzi.
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gadā 2018. gada akcijas „Atpakaļ uz skolu” vizītes Latvijas izglītības iestādēs
notikušajām ekspertu vizītēm aplūkojamas ES Mājas Facebook lapā.
Kontaktpersona papildu jautājumiem:
Eduards Gaušis, Akcijas „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2019” koordinators
Tel. 26328212, E-pasts: aus@klubsmaja.lv
Jaunatnes organizācija „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”
Plašāka informācija par pieteikšanos akcijai „Atpakaļ uz skolu / Atpakaļ uz universitāti 2019”
https://ej.uz/AUS19-infoEkspertiem

