CURRICULUM VITAE
PERSONAS DATI:
Gints Ročāns
dzim. 1973. gada 06. decembrī, Liepājā
dzīv. Kviešu 47c, Liepājā, LV-3405
tālr. 29187734
IZGLĪTĪBA:
1998.-2000. studijas LPA Maģistrantūrā, 2000.g. 12. jūlijā ieguvis pedagoģijas Maģistra grādu.
1996. ieguvis pedagoģijas Bakalaura grādu.
1992.-1996. studijas LPA pamatskolas pedagoģijas specialitātē, 1996.g. 12. jūnijā piešķirta sākumskolas
skolotāja un pamatskolas vācu valodas un vizuālās mākslas skolotāja kvalifikācija.
1981.-1992. Liepājas 5. vidusskola.
DARBA PIEREDZE:
No 2012. gada 1. janvāra, līdz 2013.gada 31.maijam Latvijas Universitāte projekta pasniedzējs.
No 2007.gada, līdz šim brīdim Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas direktors.
No 2005. gada, līdz šim brīdim zvejnieka saimniecības Riediņi īpašnieks.
No 1997. gada Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas skolotājs.
SABIEDRISKĀ AKTIVITĀTE:
No 2014.g. 5. novembra līdz šim brīdim esmu iesaistījies Zemessardzē.
Regulāri iesaistos "Liepājas 15. vidusskolas atbalsta biedrības" organizētajās aktivitātēs.
No 29.06.2004. līdz šim brīdim biedrības „Vērgales zvejnieku apvienība” dibinātājs un vadītājs.
Esmu piekrastes zvejnieks Pāvilostas novadā. Regulāri iesaistos pasākumos, kas saistīti ar zvejniecības nozari,
pārstāvu Vērgales zvejnieku apvienības biedru viedokli un intereses dažādos publiskos pasākumos, kā arī valsts
iestādēs.
Darbojoties biedrībā „Liepājas rajona partnerība” esmu piedalījies projektu izvērtēšanā Eiropas Savienības
fondu līdzfinansējuma saņemšanai.
PAPILDU IZGLĪTĪBA, KURSI:
2015.g ERASMUS Profesionālās pilnveides kursi Dienvidtirolē .
2012.-2013.g. „Iespējamās misijas” direktoru kluba biedrs.
2012. martā COMENIUS Profesionālās pilnveides kursi Somijā.
2011.g.- 19., 20. augusts dalība brīvprātīgā darba dienās Darmštatē, Vācijā.
2011. 36 stundu pedagogu profesionālās pilnveides programma „Pedagogu kompetenču pilnveide darbā ar
talantīgiem un apdāvinātiem bērniem”, vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītības programmas ietvaros
2008.g. – attestēts vispārizglītojošās izglītības iestādes vadītāja amatam.
2007.g. B-2 kursi 72 stundu programmā ”Mācīšanas un audzināšanas speciālo metodiku pamati izglītojamiem
ar izziņas darbības traucējumiem speciālās izglītības programmās vispārizglītojošās skolās”.
2006.g. B-1 kursi „Korekcijas un kompensācijas darba būtība speciālās izglītības programmā vispārizglītojošās
skolās, tā organizēšana un nepieciešamie pedagoģiskie nosacījumi”.
VALODU ZINĀŠANAS:
Latviešu valoda-dzimtā valoda
Krievu valoda- pārvaldu brīvi
Vācu valoda- pārvaldu brīvi
Angļu valoda – sarunvalodas līmenī
AUTORDARBI:
Grāmatas Tehnika. Kas? Kur? Kad? nozīmīgi dati, fakti, notikumi un ievērojamas personas tulkošana ( no
vācu valodas – latviešu)[Rīga] Avots [2008]. Jelgavas tipogrāfija

