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Uzņēmējdarbības izglītība — rokasgrāmata pedagogiem
Šī rokasgrāmata sagatavota 2013. gadā pēc Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta pasūtījuma.

Kopsavilkums
Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts un Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts 2012. gadā uzsāka
divus starptautiskus pasākumus ar mērķi sagatavot skolotājus uzņēmējdarbības izglītības sniegšanai. Šie pasākumi notika 2012. gada maijā (Dublinā, Īrijā) un 2012. gada
septembrī (Brdo, Slovēnijā). Pasākumu mērķis bija sapulcēt
skolotāju uzņēmējdarbības izglītībā un apmācībā iesaistītos
dalībniekus, lai demonstrētu labu praksi, apmainītos ar idejām un mācītos cits no cita.
Šajos divos pasākumos piedalījās aptuveni 170 pārstāvju
no vairāk nekā 30 valstīm — Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī no kandidātvalstīm un partnervalstīm. Eksperti
prezentēja sistēmas un vadlīnijas, un praktizējošie speciālisti
no skolām, skolotāju izglītības iestādēm, NVO un apmācības
nodrošinātāju pārstāvji iepazīstināja ar savām metodēm,
programmām un projektiem. Semināros un grupu darba sesijās tika izskatītas un apspriestas inovatīvas idejas. Kopumā tika apskatīts daudz un dažādu jomu attiecībā uz uzņēmējdarbības izglītības ieviešanu skolotāju apmācībā.

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir iepazīstināt plašāku sabiedrību
ar iedvesmojošas prakses piemēriem, kas tika aplūkoti šajos
divos pasākumos. Tajā minēti šo prakses piemēru īstenotāji
un vērsta uzmanība uz panākumu faktoriem, kā arī sniegta
kontaktinformācija sīkākas informācijas iegūšanai.
Pamatojoties uz šiem piemēriem, tajā sniegti praktiski ieteikumi, kas izstrādāti minētajos pasākumos, cerot iedvesmot
praktizējošos speciālistus rīkoties un turpināt savas aktivitātes, lai apmācītu skolotājus uzņēmējdarbības izglītības
jomā.
Sagatavotāja organizācija
Šo rokasgrāmatu 2013. gadā pēc Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta pasūtījuma
sagatavojis uzņēmums ICF GHK | GHK Consulting Ltd.
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Priekšvārds
Atbalsts uzņēmējdarbībai nekad nav bijis svarīgāks kā pašlaik. Uzņēmējdarbības izglītības stiprināšana skolās, profesionālās izglītības
iestādēs un augstskolās pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbības vides
dinamismu mūsu ekonomikā. Papildus sociālo uzņēmumu un jaunu
uzņēmumu izveides veicināšanai uzņēmējdarbības izglītība dos jauniešiem vairāk nodarbinātības iespēju un uzņēmējdarbības garu
darbā organizācijās gan sociālajā, gan sabiedriskajā un privātajā sektorā. Tāpēc ieguldījums uzņēmējdarbības izglītībā ir viens no ieguldījumiem ar vislielāko ieguvumu, ko Eiropa var īstenot — pētījumi
liecina, ka skolēni un studenti, kas ir saņēmuši uzņēmējdarbības izglītību, 3–6 reizes biežāk vēlāk dzīvē uzsāk uzņēmējdarbību salīdzinājumā ar tiem, kas to nav saņēmuši.
Izveidojot rīcības plānu “Uzņēmējdarbība 2020” un Paziņojumu par
izglītības pārvērtēšanu, Eiropas Komisija ir uzsvērusi vajadzību iekļaut
mācības, kas orientētas uz uzņēmējdarbību, visās izglītības jomās,
tostarp neformālajā apmācībā. Abos dokumentos dalībvalstis tiek
aicinātas nodrošināt visiem jauniešiem praktisku pieredzi uzņēmumā
pirms obligātās izglītības beigšanas, uzsverot principa “mācīties darot”
nozīmi izglītībā un apmācībā. Izglītība ir dalībvalsts kompetence, bet
rīcība Eiropas līmenī var sniegt atbalstu dalībvalstīm, pielāgojot un
uzlabojot veidus, kā pieņemt darbā un apmācīt savus skolotājus, un
nodrošināt viņu profesionālo pilnveidi. To var veikt ar finanšu darbībām,

kurām ir sistēmiska ietekme, jo īpaši, izmantojot ierosināto programmu
“Erasmus+”, kā arī veicinot savstarpēju zināšanu nodošanu par politiku
un praksi. Jaunizveidotais Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts arī
palīdz mainīt domāšanu, lai izveidotu uz uzņēmējdarbību vērstu kultūru, un tā zināšanu un inovācijas kopienas (ZIK) tagad vada pašas
savas maģistrantūras un doktorantūras programmas ar izteiktu uzņēmējdarbības profilu.
Skolotājiem ir galvenā loma, jo viņiem ir spēcīga ietekme uz skolēnu
sekmēm. Domājoši skolotāji pastāvīgi pārskata savu praksi un pielāgo to, ņemot vērā vēlamos mācību rezultātus un izglītojamo individuālās vajadzības. Nav būtiski, lai uzņēmējdarbība būtu konkrēts
mācību priekšmets. Drīzāk ir nepieciešams mācīšanas veids, kurā galvenā loma ir empīriskās mācīšanās principam un projektu darbam.
Skolotāji nesniedz audzēkņiem atbildes, bet palīdz viņiem pētīt un
apzināt pareizos jautājumus un rast labākās atbildes. Lai iedvesmotu
skolēnus un studentus un palīdzētu viņiem izveidot uzņēmēja pieeju,
skolotājiem nepieciešama plaša kompetence saistībā ar radošumu un
uzņēmējdarbību; tiem vajadzīga tāda skolas vide, kurā tiek veicināts
radošums un riska uzņemšanās un kļūdas tiek uzskatītas par mācīšanās iespēju. Dalībvalstu absolūtai prioritātei būtu jābūt skolu vadītāju
un skolotāju kompetences pilnveidei, to attiecinot gan uz jauniem skolotājiem, gan uz tiem, kas jau ir ilgi strādājuši šajā profesijā.

U Z Ņ Ē M Ē J D A R B Ī B A S

Palielinot savu atbalstu ar pedagoģiju saistīto profesiju stiprināšanai,
Komisija vienlaikus arī paaugstina prasības dalībvalstīm un pašas
skolotāja profesijas pārstāvjiem, aicinot tos iesaistīties reformā, kas
var sekmēt augstākas kvalitātes mācību apguvi, pateicoties efektīvākai mācīšanai un skolotāju izglītošanai — jo jebkura reforma būs
veiksmīga tikai tad, ja to no sākuma līdz pat beigām atbalstīs skolotāji
un personas, kas viņus apmāca.
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Šī rokasgrāmata izstrādāta, sapulcinot skolotājus un ekspertus divos
praktiskos semināros (“laboratorijās”) Eiropas līmenī, lai apmainītos ar
esošo praksi un apspriestu labākos veidus, kā izglītot un atbalstīt skolotājus uzņēmējdarbības projektu un metožu ieviešanā klasē. Šajos
semināros apkopotās idejas un piemēri ir iekļauti šajā rokasgrāmatā,
lai plašāk dalītos šajā iedvesmojošajā praksē. Mēs ceram, ka arī jūs tā
ieinteresēs un būs noderīga.
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Ievads
Lai veicinātu produktivitāti un izaugsmi Eiropā, ir būtiski ieguldīt izglītībā un
apmācībā. Eiropai vajadzīgi radoši un inovatīvi uzņēmēji, un tai vajadzīgs elastīgs un izturīgs darbaspēks ar nepieciešamajām prasmēm un pamatkompetencēm.

Ir pašsaprotams, ka skolotājiem un pedagogiem šajā procesā ir galvenā loma.
Viņi ir mācīšanās koordinatori un ideju vairotāji. Viņi nosaka mācīšanās procesu virzību un var palīdzēt audzēkņiem sasniegt uz uzņēmējdarbību orientētus
mācību rezultātus — konkrētas zināšanas, prasmes un attieksmi.

Eiropas Komisija uzskata, ka uzņēmējdarbības izglītība ir instruments, kas var
palīdzēt jauniešiem attīstīt uzņēmējiem raksturīgas spējas. Tā nozīmē ne tikai
mācīšanos veikt uzņēmējdarbību, bet vispārēju kompetenču kopuma apguvi,
kas piemērojamas visās dzīves jomās. Tā ietver visus mācīšanās, izglītības un
apmācības veidus, kas veicina uzņēmējdarbības garu, kompetenci un rīcību — ar
komerciālu mērķi vai bez tā.

Skolotājiem un pedagogiem arī nepieciešama iespēja iegūt vajadzīgās zināšanas, prasmes un attieksmi, lai ieviestu uzņēmējdarbības izglītību un sekmētu
mācīšanos, kas orientēta uz uzņēmējdarbību. Katram topošajam skolotājam un
katram jau strādājošam skolotājam karjeras laikā vismaz vienreiz būtu jāgūst
iespēja saņemt apmācību galvenajos tematos un metodēs, ko izmanto uz uzņēmējdarbību orientētās mācībās un uzņēmējdarbības izglītībā.

Eiropas Komisija 2012. gada novembrī publicēja paziņojumu “Izglītības pārvērtēšana — ieguldījums prasmēs labāku sociālekonomisko rezultātu sasniegšanai”. Šajā politikas iniciatīvā uzsvērts, ka, lai “izkoptu prasmes 21. gadsimtam”,
jāīsteno centieni attīstīt tādas transversālas prasmes kā uzņēmējdarbība, un
uzsvērta “spēja kritiski domāt, uzņemties iniciatīvu, risināt problēmas un sadarboties ar citiem”. Šīm “uzņēmējdarbībā vajadzīgajām prasmēm” ir jāpievērš
īpaša uzmanība, jo tās ne tikai palīdz veikt konkrētu ar uzņēmējdarbību saistītu
darbību, bet arī palielina jauniešu nodarbināmību.

Eiropas Komisija ir publicējusi vairākus politikas dokumentus par to, kā ieviest
uzņēmējdarbības izglītību (piemēram, “Oslo darba kārtība uzņēmējdarbības
izglītībai Eiropā”), un ir uzsākusi debates starp politikas veidotājiem vairākos
“augsta līmeņa pārdomu paneļos”. Visos šajos dokumentos un diskusijās
galvenā loma bijusi aktivitātēm saistībā ar skolotāju sākotnējo izglītību un pastāvīgu profesionālo izaugsmi visā Eiropā**.

“Dalībvalstīm ir jāveicina uzņēmējdarbībā vajadzīgo prasmju izkopšana, rodot
jaunus un radošus mācīšanas un mācīšanās veidus jau pamatskolā, vienlaikus
vidējās un augstākās izglītības posmā veltot īpašu vērību jauniešu iespējām
izveidot uzņēmumu, kas varētu būt viņu profesionālās karjeras mērķis. Reālajā
pasaulē iegūtā pieredze, veidojot saikni starp problēmu risināšanā pamatotu
mācīšanos un uzņēmumiem, ir jāiestrādā visās disciplīnās un jāpielāgo visiem
izglītības līmeņiem. Visiem jauniešiem ir jāgūst vismaz viena praktiska
pieredze uzņēmumā pirms obligātās izglītības beigšanas”. *
Izglītības un apmācības nozarē tas nozīmē, ka jārīkojas aktīvāk, lai nodrošinātu,
ka mūsdienu Eiropas izglītojamie apgūst uzņēmējdarbībā vajadzīgās prasmes
un tiem ir iespēja gūt “praktisku pieredzi uzņēmumā”. Tas attiecas uz visiem
izglītības līmeņiem — no pirmsskolas līdz pat augstākajai izglītībai.

Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts un Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts 2012. gadā uzsāka divus starptautiskus pasākumus ar
mērķi sagatavot skolotājus uzņēmējdarbības izglītības sniegšanai. Šie pasākumi
notika 2012. gada maijā (Dublinā, Īrijā) un 2012. gada septembrī (Brdo, Slovēnijā). Pasākumu mērķis bija sapulcēt skolotāju uzņēmējdarbības izglītībā un
apmācībā iesaistītos dalībniekus, lai demonstrētu labu praksi, apmainītos ar idejām un mācītos cits no cita.
Šajos divos pasākumos piedalījās aptuveni 170 pārstāvji no vairāk nekā 30 valstīm — Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī no kandidātvalstīm un partnervalstīm. Eksperti prezentēja sistēmas un vadlīnijas, un praktizējošie speciālisti
skolās, skolotāju apmācības iestādes, NVO un apmācības sniedzēji iepazīstināja
ar savām metodēm, programmām un projektiem. Semināros un grupu darba
sesijās tika izskatītas un apspriestas inovatīvas idejas. Kopumā tika apskatītas
daudz un dažādas jomas attiecībā uz uzņēmējdarbības izglītības ieviešanu skolotāju izglītībā.

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir iepazīstināt plašāku
sabiedrību ar iedvesmojošas prakses piemēriem, kas
tika aplūkoti šajos divos
pasākumos. Tajā minēti šo
prakses piemēru īstenotāji un vērsta uzmanība uz
panākumu faktoriem, kā
arī sniegta kontaktinformācija sīkākas informācijas iegūšanai.
Pamatojoties uz šiem piemēriem,
rokasgrāmatā
sniegti praktiski ieteikumi,
kas izstrādāti minētajos
pasākumos, cerot iedvesmot praktizējošos speciālistus rīkoties un turpināt
savas aktivitātes, lai apmācītu skolotājus uzņēmējdarbības izglītības jomā.
* Eiropas Komisija. Paziņojums
“Izglītības pārvērtēšana – ieguldījums prasmēs labāku sociālekonomisko rezultātu sasniegšanai”, 2012. gads.
** http://ec.europa.eu/enterprise/
policies/sme/promoting-entrepreneurship/education-training-entrepreneurship/index_
en.htm
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Kāds ir uzņēmējdarbīgs skolotājs?
Uzņēmējdarbīgs skolotājs
Skolotājiem, kam piemīt uzņēmējiem raksturīgs
domāšanas veids, mācīšana ir aizraujošs darbs. Viņi ir
iedvesmojoši, brīvi no aizspriedumiem un pārliecināti,
elastīgi un atbildīgi, bet reizēm var arī pārkāpt noteikumus. Viņi ieklausās, var izmantot un pārdot idejas
un strādāt, galveno uzmanību pievēršot gan audzēknim, gan darbībai. Viņi darbojas komandā, un viņiem
ir labi sakari.
Šādi skolotāji mēģina mazināt plaisu starp izglītību
un ekonomiku un piesaistīt mācīšanā ārējus ekspertus; viņi balstās uz reālās dzīves pieredzi. Viņi vienmēr
atsaucas uz temata ekonomisko aspektu, un viņu klasēs neatkarīgi no disciplīnas svarīga loma ir tematiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbību.
Uzņēmējdarbīgi skolotāji seko elastīgam un pielāgojamam mācību plānam un dod priekšroku starpdisciplinārai pieejai mācīšanā, kas balstās uz projektiem;
viņi vairāk izmanto mācību materiālus nekā mācību
grāmatas. Viņi uzsver grupas darba procesu un savstarpējas sadarbības nozīmi un klasi reizēm pārvērš
par “diskusiju telpu”, pieļaujot dažādību — viedokļu,
atbilžu un risinājumu dažādību un pārdomas par
mācīšanās procesu.
Uzņēmējdarbīgs skolotājs vairāk ir mentors nekā lektors. Viņš atbalsta audzēkņu individuālas mācīšanās
procesu un personīgo kompetenču attīstīšanu.

Pašreizējie uzskati par uzņēmējdarbībai raksturīga
domāšanas veida mācīšanu ir balstīti uz vairākām
tēzēm, kas parādās atkārtoti.
xx Uzņēmējdarbības izglītība ir plašāka un neaprobežojas tikai ar sagatavošanos uzņēmuma vadīšanai. Tā ir uzņēmējdarbības attieksmes, prasmju
un zināšanu attīstīšana, kam, īsi sakot, būtu jāiemāca audzēknim idejas pārvērst darbībā.
xx Skolotāji nevar mācīt audzēkņiem būt uzņēmīgākiem un apgūt uzņēmējiem raksturīgu domāšanas
veidu, ja viņi paši tādi nav.
xx Lai iegūtu uzņēmējdarbības kompetences, vajadzīgas aktīvas audzēkņu iesaistīšanas metodes,
lai ļautu vaļu to radošumam un inovācijai.
xx Uzņēmējdarbības kompetenci un prasmes var
iegūt vai izveidot tikai ar praktisku mācīšanās pieredzi reālajā dzīvē.
xx Uzņēmējdarbībā vajadzīgās prasmes var mācīt,
iesaistot tās visos mācību priekšmetos vai kā
atsevišķu mācību priekšmetu.
xx Uzņēmējdarbības izglītībā uzmanība būtu jāpievērš gan publiskajam, gan privātajam sektoram,
ņemot vērā to, ka lielākā daļa audzēkņu izmantos
uzņēmējdarbībā vajadzīgās prasmes uzņēmumos
vai publiskā sektora iestādēs.

xx Lai praksē ieviestu uzņēmējdarbības izglītību,
ir jāapzina ar uzņēmējdarbību saistītu mācību
rezultāti un jāizveido attiecīgās novērtēšanas
metodes un kvalitātes nodrošināšanas procedūras
visos izglītības līmeņos. Tās būtu jāizveido tā, lai
tās palīdzētu skolotājiem pastāvīgi gūt uzņēmējdarbības zināšanas, prasmes un attieksmi.
xx Uzņēmējdarbības izglītības programmu ieviešana
būtu jāveicina ne tikai skolotāju izglītības iestādēm, bet arī uzņēmumiem un plašākai sabiedrībai.
xx Skolotāji un skolas nevarēs realizēt savas ieceres šajā jomā bez sadarbības un partnerības ar
kolēģiem, uzņēmumiem un citām ieinteresētajām
personām.
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Uz kādiem elementiem balstīsies uzņēmējdarbības izglītība skolotājiem?
Lai realizētu visu iepriekš minēto, jāievēro vairāki svarīgi nosacījumi.

Laba skolotāju sākotnējā izglītība

Kvalitatīva pastāvīgā profesionālā izaugsme

Topošajiem skolotājiem savā sākotnējā apmācībā būtu jābūt iespējai gūt pieredzi
mācībās, kas orientētas uz uzņēmējdarbību. Mācoties iestādē, kas īsteno uzņēmējdarbības izglītību plašā nozīmē, topošie skolotāji attīsta dažādas prasmes un apgūst
metodes, kas ļauj tiem pašiem būt inovatīviem un uzņēmīgiem. Skolotāji, kas iegūst
profesiju, apzinoties uzņēmējdarbības principus, spēj iedegt “uzņēmējdarbības dzirksteli” un iedvesmot savus audzēkņus jau no savas profesionālās karjeras sākuma.

Ir nepieciešamas augstas kvalitātes programmas strādājošo skolotāju pastāvīgai
profesionālajai izaugsmei, lai atbalstītu uzņēmējdarbīgos skolotājus un nodrošinātu, ka tie, kuriem sākotnējā apmācībā nebija iespējams iegūt uzņēmējdarbības
izglītību, var apgūt jaunākās tendences šajā jomā.

Skolotāju izglītības iestādes ar uzņēmējdarbības stratēģiju
un virzību
Skolotāju izglītības iestādēm būtu jābūt misijai un skaidram redzējumam par to,
kā uzņēmējdarbības stratēģijas var noderēt iestādes mērķiem. Uzņēmējdarbības
izglītību var iestrādāt kā horizontālu pieeju visā mācību programmā, uzskatot to
par vienu no pamatkompetencēm, kas ir svarīga katra skolotāja kvalifikācijai, nevis
ieviest to kā atsevišķu mācību priekšmetu.

Skolotāju uzņēmējdarbības izglītības programmas, kas
veidotas saskaņā ar jauno pedagoģiju
Lai rīkotos uzņēmējdarbības garā, nepieciešama aktīva mācīšanās. Jāpiemēro
mūsdienīga pedagoģija (piemēram, balstīta uz projektiem, aktīvu mācīšanos vai
neatkarīgu mācīšanos). To var uzsākt konkrētās programmās, un skolotāju pedagogiem jāapmainās ar jau izveidotu labu praksi, lai to varētu iestrādāt ikdienas
pedagoģijā. Visiem audzēkņiem jābūt pieejamai netradicionālai mācīšanās videi
(reālās dzīves situācijas, mācības ārpus mācību telpas).

Skolas, kas novērtē uzņēmējdarbības garu, un piemērots
efektīvu skolu vadītāju sniegts atbalsts
Uz uzņēmējdarbību orientētai skolai ir skaidrs redzējums par savām nākotnes vajadzībām un skaidra izpratne par to, kā uzņēmējdarbības izglītība iederas plašākā
mācību programmā un attīstības plānā. Uzņēmējdarbības ieviešanai skolotāju
sākotnējā izglītībā nebūs būtiskas ietekmes, ja skolotāji pēc tam nokļūs skolās, kas
neīsteno uzņēmējdarbības izglītības koncepciju. Uzņēmējdarbīgiem skolotājiem
piemērotu atbalstu sniedz efektīvi skolu vadītāji.

Partneri sabiedrības pārstāvju vidū
Atbalsta sistēmām ir nozīmīga loma progresa sasniegšanā. Skolām un skolotāju
izglītības iestādēm savas uzņēmējdarbības mācību programmas atbalstam būtu
jāizveido saiknes un sadarbības struktūras ar uzņēmumiem un sabiedrības organizācijām.

Uz uzņēmējdarbību orientētas mācīšanas tīkli
Lai nodrošinātu pastāvīgu kvalitāti, skolotājiem, kas ir iesaistīti uzņēmējdarbības
mācīšanas un mācību apguves procesā, jāizveido tīkls, regulāri satiekoties un
apmainoties ar pieredzi, zināšanām un mācību materiāliem.

U Z Ņ Ē M Ē J D A R B Ī B A S

Visi šie komponenti ir savstarpēji saistīti. Lai sasniegtu ilgtspējību un ilgmūžību,
nepieciešama darbība visās jomās. Vadība, skaidrs redzējums un stimuli ir galvenie elementi visos līmeņos.
Šie ir vispārēji principi, un tie ir jāievēro visām iestādēm un jāpielāgo savai situācijai. Valdības, iestādes, skolas un ieinteresētās personas visā Eiropā atrodas dažādās attīstības pakāpēs attiecībā uz uzņēmējdarbības mācīšanas un mācību apguves ieviešanu. Dažas valstis jau pirms daudziem gadiem ir ieviesušas visaptverošu
stratēģiju attiecībā uz uzņēmējdarbības izglītību visos izglītības līmeņos, bet citas
atrodas tikai sākuma pozīcijā, kurā mācīšanas un mācību apguves procesā uzņēmējdarbības principi pārsvarā netiek ievēroti un atbalsts šīm darbībām institucionālā līmenī ir zems. Tas nozīmē, ka visās iepriekš minētajās jomās ir jāizveido īpaši
pielāgoti risinājumi katrai atsevišķai situācijai.
Risinājumi var būt arī atšķirīgi. Vienā valstī var būt iespējami risinājumi valsts
līmenī, savukārt citās maza apjoma darbība izmēģinājuma skolās jau varētu būt
ievērojams solis uz priekšu.
Iedvesmojošu piemēru apkopojums šajā rokasgrāmatā parāda, ka neviens projekts vai darbība nav pārāk maza. Daudzi izcili piemēri tikuši aizsākti kā maza
apjoma darbība, kas tikusi paplašināta pēc tam, kad tā izrādījusies veiksmīga.

Tāpēc šī rokasgrāmata būtu jāuztver kā aicinājums uzņemties
risku, būt radošiem un inovatīviem, attīstīt idejas un rīkoties,
citiem vārdiem sakot —

esiet uzņēmīgi!
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Skolotāju sākotnējās izglītības
prakses piemēri
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Skolotāju sākotnējā izglītība — galvenie secinājumi no piemēriem
Lai sasniegtu mērķi ilgtspējīgi ieviest uzņēmējdarbības izglītību skolotāju sākotnējā izglītībā, Eiropai vajadzīgi…

Uz uzņēmējdarbību orientētas skolotāju izglītības iestādes ar skaidru
redzējumu un stratēģiju
xx Uz uzņēmējdarbību orientētai skolotāju izglītības iestādei ir skaidra izglītojoša koncepcija — censties
dot topošajiem skolotājiem spēju mācīt skolēnus nākotnes pasaulē. Šī koncepcija ir iestrādāta visā
mācību programmā.
xx Uzņēmējdarbības pieeja ir iestrādāta izglītības iestādes kultūrā un misijā.
xx Uz uzņēmējdarbību orientētai skolotāju izglītības iestādei ir skaidrs savu nākotnes vajadzību redzējums
un skaidra izpratne par to, kā uzņēmējdarbības izglītība iederas plašākā mācību programmā
un attīstības plānā.
xx Uz uzņēmējdarbību orientēta iestāde cenšas atrast īstos cilvēkus, pieņemt tos darbā un dot tiem
iespēju realizēt savas idejas.
xx Uz uzņēmējdarbību orientēta skolotāju izglītības iestāde liek pastiprinātu uzsvaru uz mācīšanās praktisko pusi, kas balstīta uz stabila teorētiskā pamata.
xx Uzņēmējdarbības izglītība kā horizontāla pieeja un starpdisciplīnu priekšmets ir integrēta visā
mācību programmā. Tas tiek uzskatīts nevis par atsevišķu mācību priekšmetu, bet drīzāk par kompetenci un talantu, kas ir svarīgākais jebkura skolotāja kvalifikācijā.
xx Līdzdalība uzņēmējdarbības izglītības kursos un darbībās drīzāk ir mācību programmas prasība,
nevis fakultatīva aktivitāte.
xx Pastāvīga uzmanība jāpievērš mācīto kursu un mācību priekšmetu pielāgošanai darba tirgus vajadzībām.
xx Uz uzņēmējdarbību orientētas iestādes dod iespēju eksperimentēt. Tiek veicinātas un atbalstītas
jaunas mācīšanas metodes un inovatīvi projekti. Pedagogi var īstenot eksperimentālu attieksmi, pieņemot, ka reizēm kaut kas var arī neizdoties, kā bijis iecerēts.
xx Uz uzņēmējdarbību orientētai skolotāju izglītības iestādei ir spēcīgs tīkls.
xx Būtisks ir vadības atbalsts.

U Z Ņ Ē M Ē J D A R B Ī B A S

Pedagogi, kas apmāca skolotājus uzņēmējdarbības jomā
xx Skolotāju pedagogiem arī jāizveido uzņēmējdarbības pieeja mācīšanai un mācīšanās procesam. Viņiem jārada vide, kas veicina inovāciju skolotāju izglītībā un mācīšanas praksē.
xx Pilnveidojot savu uzņēmējiem raksturīgo domāšanu, skolotāju pedagogiem reizēm jāpārvar
negatīvais priekšstats par jēdzienu “uzņēmējdarbība”. Sociālās uzņēmējdarbības “peļņas
veidošanas” koncepcijas pieņemšana salīdzinājumā ar “peļņas saņemšanas” koncepciju labi saskan ar mācīšanas vispārējiem ideāliem un var palīdzēt pārvarēt aizspriedumus.
xx Skolotāju pedagogi izmanto priekšrocības, ko sniedz konkrēti un precīzi definēti mācīšanās rezultāti uzņēmējdarbības mācīšanā.
xx Skolotāju pedagogi izmanto priekšrocības, ko sniedz labi izstrādātas un kvalitāti nodrošinošas
novērtēšanas metodes uzņēmējdarbības izglītības pedagoģijā.
xx Pedagogiem, kas apmāca skolotājus uzņēmējdarbības jomā, ir izveidoti tīkli, kuros dalīties
pieredzē — gan labā, gan sliktā. Viņi izmanto savus tīklus arī tam, lai informētu valdību un
veiktu augšupēju ietekmi.
xx Pedagogi, kas apmāca skolotājus uzņēmējdarbības jomā, atbalsta praktisku un konkrētu
mācību materiālu izstrādi, lai palīdzētu ieviest uzņēmējdarbības izglītību.
xx Pedagogi, kas apmāca skolotājus uzņēmējdarbības jomā, sistemātiski apkopo studentu
atsauksmes, jo viņi zina, ka to entuziasms ir būtisks stimuls uzņēmējdarbības izglītības
ieviešanai.

Uz uzņēmējdarbību orientētas skolotāju apmācības programmas un
metodes topošajiem skolotājiem
xx Uz uzņēmējdarbību orientētas skolotāju apmācības programmas motivē topošos skolotājus
paplašināt savas uzņēmējdarbības zināšanas, attīstīt prasmes un veidot attieksmi.
xx Uz uzņēmējdarbību orientētas skolotāju apmācības programmas palīdz topošajiem skolotājiem izveidot savu misiju mācīšanā un savu “portfeli”, formulējot atbildes uz šādiem
jautājumiem — “Ko es gribu sasniegt kā pedagogs?” “Kādas metodes, pieredze un resursi
man jāpiedāvā?”
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xx Tiek atbalstīta aktīva mācīšanās, praktiska pieredze un princips “mācīties darot”.
Topošajiem skolotājiem ir dažādas iespējas noteikt savus mērķus, plānot mācīšanās metodes
un darboties.
xx Topošajiem skolotājiem ir iespēja diskutēt, pārdomāt un novērtēt savu mācīšanās procesu — attiecībā uz metodēm un zināšanām. Kā mēs apgūstam to, ko mācāmies?
xx Uzņēmējdarbības izglītības pamats ir teorētiskais modelis, kas padara to saprotamāku
un vieglāk ieviešamu.
xx Uz uzņēmējdarbību orientētas skolotāju apmācības programmas un metodes atbalsta
izpratni par skolotāja kā atbalstītāja un koordinatora lomu, kas nevis vienkārši sniedz
audzēkņiem atbildes, bet ļauj tiem rast atbildes pašiem.
xx Uz uzņēmējdarbību orientētas metodes dod laiku pārdomām, piemēram, rakstot pārdomu
dienasgrāmatas, un viedokļu apmaiņai mācību procesa laikā un pēc tam. Pārdomām jābūt
virzītām uz mācīšanās procesu, kā arī uz rastajiem risinājumiem.

Partnerības starp izglītības nozari, uzņēmēju kopienu un radošo
nozari
xx Uz uzņēmējdarbību orientētas skolotāju apmācības programmas izmanto priekšrocības, ko
sniedz saiknes starp izglītības iestādēm un uzņēmēju kopienu. Uzņēmumu pārstāvji
var daudzos veidos atbalstīt uzņēmējdarbības mācīšanu un apguvi: kā eksperti, atbalstītāji,
padomdevēji vai kritiski draugi.
xx Izglītības iestādes no radošām mākslas nozarēm var mācīties, kā veicināt un novērtēt radošo
procesu — kā radīt idejas un pārvērst tās darbībā.
xx Partnerības ar skolām palīdz pārbaudīt praksē un kvalitatīvi novērtēt inovatīvas idejas, projektus un mācību materiālus. Turklāt šāda pieeja palīdz izplatīt un “pārdot” uzņēmējdarbības
izglītības ideju vairotājiem, kas ir skolotāji.
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Uz uzņēmējdarbību orientēta pieeja skolotāju izglītībā
Jiveskiles Universitāte ir ieviesusi uzņēmējdarbības izglītību kā obligātu vairākos
skolotāju izglītības moduļos.

`` Bērnu Parlaments: efektīvs veids, kā īstenot starpdisciplināru pieeju skolā un attīstīt bērnos uzņēmējdarbībā raksturīgu attieksmi pret dzīvi. Tā ir skolēnu iespēja
ietekmēt un piedalīties.

Pamatzināšanas par uzņēmējdarbību un uzņēmumiem
`` Ievada kurss uzņēmējdarbības izglītībā “Aktīvs pilsoniskums un uzņēmējdarbība”.
Topošie skolotāji apgūst uzņēmējdarbības izglītības koncepciju un pamatus, uzņēmējdarbības literatūru un projektu plānošanu un īstenošanu skolā vai vietējā NVO.
Var minēt divus projektu piemērus skolās, kuros piedalījās topošie skolotāji.

Aktivitātes veids: uz uzņēmējdarbību orientētas skolotāju izglītības iestādes
Īstenošanas valsts: Somija
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Jiveskiles Universitāte
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi: http://www.jyu.fi
Galvenā kontaktpersona: Sonja Virtanen
Galvenā e-pasta adrese: sonja.virtanen@jyu.fi
Tālr. +358 408053378
Iestādes tālrunis: +358 142601211
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: topošie skolotāji
Mērķa izglītības līmenis: pamatskolas skolotāji (Somijā 1.–6. klase)

`` Pret “mašinēriju”: aktīva pilsoniskuma atbalstīšana. Projekta mērķis bija palīdzēt
vidusskolas studentiem izteikt savu viedokli par aktuālu politisku jautājumu. Šajā
gadījumā tie sagatavoja priekšnesumu. Topošo skolotāju loma bija rūpēties par
darba kārtību un atļaujām, kā arī sniegt atbalstu procesa laikā.

U Z Ņ Ē M Ē J D A R B Ī B A S

`` Uzņēmējdarbība mājturībā un tehnoloģijās un fiziskajā audzināšanā.

I Z G L Ī T Ī B A

—

R O K A S G R Ā M A T A

Panākumu priekšnosacījumi

ÌÌ Uzņēmējdarbības pieeja mājturībā un tehnoloģijās: kā piemēru var minēt
“putnu būra” grupu. Tajā uzmanība tika pievērsta spējai pārvērst idejas darbībā, mācīšanās procesam sadarbībā, radošumam, problēmu risināšanai.

`` Uzņēmējdarbības izglītība jāiestrādā iestādes misijā un mācību programmā.

ÌÌ Uzņēmējdarbības izglītība fiziskajā audzināšanā — šis piemērs ir sporta
turnīrs starp fakultātēm, un tas piesaistīja vietējo uzņēmumu līdzdalību.

Aktivitātes ietekme

`` Kvalifikācijas paaugstināšanas mācību kurss “Organizācijas, no kurām mācīties, un uzņēmējdarbības izglītība”. Studentu uzmanība no pedagoģijas kopienas tiek pārvirzīta uz uzņēmumiem, un studenti novēro uzņēmumus kā organizācijas, no kurām mācīties.
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`` Nav veikts oficiāls pētījums par projekta ietekmi, bet studentu atsauksmes
bija ļoti pozitīvas, un viņi ir atzinuši, ka tagad uzņēmējdarbības izglītības
nozīme viņiem ir daudz saprotamāka.

ÌÌ Grupa pavada iepriekš noteiktu laiku uzņēmumā, veicot novērojumus, intervējot darbiniekus un iespēju robežās piedaloties uzņēmuma aktivitātēs, lai
savāktu noderīgu pedagoģisko materiālu.

Atslēgvārdi

ÌÌ Studentu uzdevums ir veikt analīzi un izveidot ieteikumus mācību sistēmas
izveidošanai saistībā ar konkrēto uzņēmumu.
`` 2013./14. mācību gadā tiks uzsākta Starptautiskā pedagoģijas maģistra programma, un viens no obligātajiem kursiem tajā būs “Izglītības inovācijas un
uzņēmējdarbība”.

SSI
UZŅĒMĒJDARBĪBAS IZGLĪTĪBA
PROJEKTU DARBS
IESTRĀDĀTS
SOMIJA

Noderīgas saites un avoti:
Sonja Virtanen izstrādātā izglītības iestādes prezentācija pieejama tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/files/education/dublin/sonja_virtanen_en.pdf
Universitātes tīmekļa vietnē ir vispārīga informācija par aktivitātēm un dažas PowerPoint prezentācijas par projektiem, kas ir izveidoti pēdējos 2 gados (šobrīd tikai somu valodā):
https://www.jyu.fi/edu/laitokset/okl/opiskelu/yrittajyys
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“Kustīgās statujas” — māksla skolotāju izglītībā
Valsts mākslas un dizaina koledža Dublinā piedāvā vairākas skolotāju izglītības
programmas. Pirmsdiploma līmenī studenti var iegūt kopīgo divdisciplīnu grādu
(Joint Honours Degree) vai nu vizuālajā mākslā un pedagoģijā, vai dizainā un pedagoģijā. Pēcdiploma līmenī Pedagoģijas fakultāte piedāvā iegūt maģistra, doktora,
profesionālo un 2. līmeņa augstākās izglītības diplomu mākslas pedagoģijā.
Mākslu un dizainu var lieliski izmantot kā modeli mācībās, kas orientētas uz uzņēmējdarbību. No tā, kādā veidā mākslinieks vai dizainers aplūko problēmu un meklē
tās risinājumus, var mācīties un attīstīt būtiskas spējas, ko vēlams apgūt visiem
studentiem. Mākslas mācību iestādes rosina kritisku domāšanu un atdevi jebkurā
darbā, kas ir svarīgas prasmes veiksmei uzņēmējdarbībā. Ir daudz veidu, kā uzņēmējdarbības izglītību un mācīšanos var uzlabot, iesaistot mākslu un dizainu. Viens

Aktivitātes veids: uz uzņēmējdarbību orientētas skolotāju izglītības iestādes
Īstenošanas valsts: Īrija
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Valsts mākslas un dizaina koledža Dublinā
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi: http://www.ncad.ie/
Galvenā kontaktpersona: Gary Granville
Galvenā e-pasta adrese: granvilleg@ncad.ie
Piemērošana / darbības mērķauditorija: skolotāju sākotnējā apmācība un
audzēkņi Dublinas skolās
Mērķa izglītības līmenis: visi līmeņi

konkrēts piemērs no Valsts mākslas un dizaina koledžas Dublinā ir “sadarbības prakse
skolotāju sākotnējā izglītībā”.
Visiem pedagoģijas studentiem ir jāpiedalās sadarbības praksē. Viens no programmas uzdevumiem bija izveidot “kustīgas statujas”, kas ļāva studentiem sasaistīt Īrijas
vēsturi, performances raksturu un spēku un runātā vārda iedarbīgumu. Izstāde tika
izvietota Īrijas Nacionālajā muzejā, kurā bija skatāmas milzīgas lelles, kas veidotas,
iedvesmojoties no statujām O’Connell ielā Dublinā un stāstiem par to vēsturi. Tas ir
skaidrs sadarbības piemērs — mācību iestādes līmenī starp studentiem un skolotājiem un plašākā mērogā ar skolām, kultūras iestādēm un sabiedrības grupām.
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Panākumu priekšnosacījumi

Aktivitātes ietekme

Vide, kas veicina inovāciju skolotāju izglītībā un mācīšanas praksē.

Sadarbības praksei skolotāju izglītībā ir vairākas priekšrocības.

Īrija nesen ir sākusi pārskatīt skolotāju izglītību, radot iespēju Valsts mākslas un
dizaina koledžai Dublinā pārveidot skolotāju izglītības koncepciju. Peļņas veidošanas koncepcija (nevis peļņas saņemšanas koncepcija) labāk sader ar sociālās
uzņēmējdarbības priekšstatiem un ieguldījumu, ko izmanto Valsts mākslas un
dizaina koledža Dublinā.

`` Komandas darba izveidošana, sadarbība un sarunu prasmes.

Mācību programmu un novērtēšanas valsts padome veic arī plašāku mācību programmas reformu, kas pašlaik ir modernizācijas posmā, kurā uzsvērta nepieciešamība jauniešu izglītībā iestrādāt galvenās prasmes, kā arī īpašu īso kursu uzņēmējdarbībā.

Šāda pieeja ir saderīga ar Īrijas Mācību programmu un novērtēšanas valsts
padomes nesen norādītajām plašākām «pamatprasmēm»: informācijas
apstrādi, komunikāciju, individuālu aktivitāti, strādāšanu kopā un kritisku
domāšanu.

Pašā Valsts mākslas un dizaina koledžā Dublinā arī tiek veiktas ievērojamas izmaiņas un nesen ir izveidota stratēģiska savienība ar Dublinas Universitātes koledžu.
Grādi tiek mainīti saskaņā ar sistēmu “trīs plus divi”, lai ļautu vairāk iesaistīt reālās dzīves pieredzi pirmsdiploma un pēcdiploma līmenī. Paredzams, ka pētniecība
pēcdiploma līmenī varēs sniegt vairāk un konkrētākus piemērus pirmsdiploma studentiem.
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`` Uzticības veidošana vienam pret otru, kas tiek nostiprināta ar vērtēšanas
veidu — viena atzīme komandai kopumā — visiem jāuzvar vai jāzaudē
kopā.

Plāni, kā turpināt šo praksi
Dublinas Valsts mākslas un dizaina koledžas
Pedagoģijas fakultāte plāno izveidot ar sabiedrību un uzņēmējdarbības prasmēm saistītu atbalsta punktu savai darbībai, ieviešot jaunu maģistra programmu “Sociāli aktīva mākslas prakse”
(Socially Engaged Art Practice), kurā tālākizglītības ietvaros varēs saņemt skolotāja kvalifikāciju.

Atslēgvārdi
SSI
UZ UZŅĒMĒJDARBĪBU
ORIENTĒTA IESTĀDE
MĀKSLA UN DIZAINS
SADARBĪBA
ĪRIJA

Noderīgas saites un avoti:
Kustīgo statuju fotoalbums: http://www.flickr.com/photos/ncadeducation/sets/72157627803126142/
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Māksla mācīt ar attieksmi
T grupas Lēvenes Pedagoģijas koledžā ir aptuveni 1000 studentu un 85 pasniedzēji. Iestādes misijas moto ir “Mācīt būtiskāko, iepazīstot esamību” (Educating
essence by experiencing existence). Iestādes mērķis ir attīstīt personību kopumā.
Tajā pievērš uzmanību “3 E”:
`` izglītošana (Educating): attīstīt studentu spējas saistībā ar UNESCO četriem
izglītības pīlāriem: mācīties būt, mācīties zināt, mācīties darīt un mācīties dzīvot kopā;

Kopumā šīs iestādes mērķis ir sagatavot uzņēmīgus, radošus un elastīgus skolotājus
klasē, skolā un sabiedrībā. Tajā izmanto dažādas inovatīvas pedagoģijas metodes, lai
izveidotu uz uzņēmējdarbību vērstu domāšanu, tostarp — konkurenci un uz talantu
balstītu mācīšanos; profesionālu praksi; komandas darbu projektos; virzības un misijas
izjūtu; studenti ir atbildīgi par savu mācīšanās procesu; mācībspēki rīkojas kā mentori;
būtisks ir novērtējums; pārdomas un “portfelis”; IKT un jaunie plašsaziņas līdzekļi; elas
tīgi mācīšanās veidi; nekādu garīgu vai ģeogrāfisku robežu.

`` projektēšana (Engineering): ļaut skolotājiem izveidot spēcīgas mācīšanās vides,
izmantojot atjautību un radošumu;

T grupa — Lēvenes Pedagoģijas koledža ir izveidojusi dažādus projektus un iniciatīvas ar mērķi stiprināt uzņēmējdarbības un radošo mācīšanas praksi. Divi no tiem ir
aprakstīti turpmāk.

`` uzņēmība (Enterprising): sasniegt mērķus, izmantojot vadības spējas, inovāciju
un uzdrīkstēšanos.

`` Pirmais — pēcdiploma programma attīstības studijās (IEC) ir izveidota, balstoties
uz UNESCO izglītības pīlāriem, un tā ir paredzēta visiem studentiem, kuriem ir

Aktivitātes veids: uz uzņēmējdarbību orientētas skolotāju izglītības iestādes
Īstenošanas valsts: Beļģija
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: T grupa — Lēvenes Pedagoģijas koledža
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi: https://my.groupt.be/
Kontaktinformācija: Thu Dang Kim (dekāna asistenta inovācija)
E-pasts: Thu.dang@groept.be
Kontaktpersonas tālrunis: +32 16301172

Citi iesaistītie dalībnieki vai partneri: T grupas Lēvenes Pedagoģijas koledža ir UNESCO asociēto skolu
projektu sadarbības tīkla locekle
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: pedagoģijas bakalaura profesionālās programmas studenti
Mērķa izglītības līmenis: dažādi izglītības līmeņi; konkrēti, pirmsskolas izglītība, pamatskolas izglītība,
vidusskolas zemāko klašu izglītība, pamatskolas un vidusskolas izglītība un pēcdiploma padomdošana un
attīstības studijas (International Educating Classes (IEC))

© Eyecandy Images/Thinkstock

Iestādes tālrunis: +32 16301030

U Z Ņ Ē M Ē J D A R B Ī B A S

bakalaura grāds. Tās dalībnieki ir dažādu tautību studenti, tostarp no Nigērijas,
Pakistānas, Kamerūnas, Nīderlandes, Ēģiptes, Ķīnas, Ganas, Īrijas, Indonēzijas,
Turcijas, Spānijas, Lielbritānijas, Etiopijas utt. Rudens semestrī studenti iepazīstas ar uzņēmējdarbības izglītību. Mērķis ir izveidot izglītības projektus piecās
lielākajās UNESCO jomās (izglītība, dabaszinātnes, sociālās un humānās zinātnes, kultūra, komunikācija un informācija). Pavasara semestrī viņi vispārīgāk
pievēršas pedagoģijas studijām.
`` Otrs labas prakses piemērs ir “pārdomas un “portfelis””; tas ir izveidots, balstoties uz T grupas 1995./96. mācību gadā izveidoto “portfeļu” koncepciju. Tas ir
obligāts 3 gadu mācību kurss, kurā studenti izveido savu personīgo “portfeli”.
Pirmajā gadā studenti mācās atklāt un pārdomāt savus talantus. Otrajā gadā
viņi veic personīgo SVID analīzi un trešajā gadā pievēršas savu personīgo kompetenču un talantu izcelšanai. Pēdējā gadā viņi piedalās pārbaudē “ES ESMU”
(integrālā novērtēšana), kurā viņiem, beidzot šo programmu, jāpierāda eksāmena žūrijai, ka viņi ir spējīgi skolotāji, iesniedzot pieteikumu un piedaloties
intervijā.

Panākumu priekšnosacījumi
Skola uzsver trīs galvenos elementus, kas bija īpaši nozīmīgi, lai gūtu panākumus.
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`` Atrast pareizos cilvēkus: T grupa — Lēvenes Pedagoģijas koledža daudz
strādā, lai pieņemtu darbā spējīgus jaunos pasniedzējus, lai pēc tam varētu
paļauties, ka viņi savu darbu izdarīs ļoti kvalitatīvi; tie ir profesionāļi ar
labām idejām, ja viņiem ir iespēja tās realizēt. Viņi ir radoši, atjautīgi, un
viņiem ir uzņēmējdarbībā vajadzīgās prasmes.
`` Ļaut eksperimentēt: jaunajām mācīšanas metodēm un ambicioziem projektiem, lai tie būtu veiksmīgi, nepieciešama atbilstoša vide un atbalsts;
skolotājiem jāapgūst eksperimentāla attieksme, un tam nepieciešama arī
sapratne, ka reizēm kaut kas var neizdoties, ka bijis iecerēts.

Aktivitātes ietekme
`` T grupa — Lēvenes Pedagoģijas koledža
ir saņēmusi ļoti pozitīvas atsauksmes no
skolām, kurās strādā tās absolventi. Tajās
uzsvērts, ka jaunie skolotāji ir inovatīvi (piemēram, atrodot darbu jaunattīstības valstīs).
Studējošo skaits 15 gados ir pieckāršojies, un
topošajiem skolotājiem tagad ir labākas zināšanas un prasmes, kā sagatavot nākamos
audzēkņus pārmaiņām.

`` Definēt iestādes misiju un redzējumu: skola izstrādāja skaidru izglītības koncepciju, kas balstīta uz “3 E” un UNESCO pīlāriem, un mēģināja iestrādāt
šo misiju savā mācību programmā. Iestāde izmanto horizontālu pieeju visā
mācību programmā; uzņēmējdarbības izglītība tiek uztverta nevis kā atsevišķs
mācību priekšmets, bet drīzāk kā jebkura skolotāja kvalifikācijai būtiska kompetence un talants.

Atslēgvārdi
SSI
UZ UZŅĒMĒJDARBĪBU
ORIENTĒTA IESTĀDE
PIEEJA, KAS VĒRSTA UZ
VISU SKOLU KOPUMĀ
IESTRĀDĀTS
BEĻĢIJA

Noderīgas saites un avoti:
Thu Dang izstrādātā koledžas prezentācija pieejama tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/files/education/dublin/thu_dang_en.pdf
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Kvalitatīvu mācīšanās rezultātu novērtēšana
Sv. Marijas universitātes koledža piedāvā pirmsdiploma mācību kursus pedagoģijā
un humanitārajās zinātnēs, kā arī dažādas pēcdiploma programmas pedagoģijas jomā. Sv. Marijas universitātes uzņēmējdarbības izglītības politika ir izveidota,
balstoties uz koledžas misiju un akadēmiskajām, profesionālajām un pilsoniskajām vērtībām. Visiem studentiem ir dota iespēja attīstīt un pārbaudīt uzņēmējdarbības idejas intensīvā un interaktīvā darbnīcu, semināru un lekciju programmā.
Programma ir izveidota divos posmos: I posmā (2007.–2012. gads) tika strādāts
pie darbinieku apmācīšanas, veicinot uz uzņēmējdarbību orientētu mācīšanos un
izveidojot mentorēšanas sistēmu uzņēmējdarbīgiem skolotājiem. II posmā (2012.–
2017. gads) uzmanība tiks pievērsta mācību programmas inovācijai un pilnveido-

šanai, pedagoģijas bakalaura grādu pārstrukturēšanai un pedagoģijas maģistra programmas izveidošanai.
Sv. Marijas universitātes koledža veicina uzņēmējdarbības izglītību, sagatavojot skolotājus mācību programmu un mācīšanas pielāgošanas iespējamībai, lai nodrošinātu
jauniešu labāku sagatavotību darba tirgum. Koledža piedāvā iegūt Uzņēmējdarbības
mācību sertifikātu, šo programmu var apgūt vienlaikus ar koledžas bakalaura izglītību.
Apmācība sertifikāta iegūšanai tiek pabeigta pirmajos trijos bakalaura programmas
gados, un pēdējā kursa studentiem tiek piedāvāta intensīva programma. Tā piedāvā
studentiem iespēju apkopot zināšanas un izpratni, kā arī iespēju veikt saistītu un kritisku savas mācīšanas prakses novērtēšanu uzņēmējdarbības mācīšanās kontekstā.

Aktivitātes veids: uz uzņēmējdarbību orientētas skolotāju izglītības iestādes
Īstenošanas valsts: Apvienotā Karaliste — Ziemeļīrija
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Sv. Marijas universitātes koledža Belfāstā
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi: http://www.smucb.ac.uk
Galvenā kontaktpersona: Frank Hennessey

Tālr. +44 2890268282; iestāde: +44 2890327678
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: topošie skolotāji
Mērķa izglītības līmenis: dažādi līmeņi
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Galvenā e-pasta adrese: f.hennessey@smucb.ac.uk
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Uzņēmējdarbības mācību sertifikāta programmā ietilpst četras daļas:

Panākumu priekšnosacījumi

`` vispārējā izglītība (darba daļa, kas notiek skolā, liekot uzsvaru uz pārdomām);

`` Uzņēmējdarbība ir iestrādāta koledžas kultūrā un misijā

`` uz uzņēmējdarbību orientēta mācīšanās (pamatzināšanas ekonomikas jomā,
uz darbu balstīts profils, Erasmus vai studijas ASV);

`` Holistiska un integrēta pieeja uzņēmējdarbībai

`` sociālā uzņēmējdarbība (ziņojumi un pārdomas vai brīvprātīgu aktivitāšu veikšana) un

Aktivitātes ietekme

`` izvēles aktivitātes (rakstiskas esejas vai projekti).

`` Apmācība uzņēmējdarbības jomā un attiecīga sertifikāta saņemšana palielinās studentu nodarbināmību.

Studenti piedalās vairākos projektos un pārdomā savu pieredzi, balstoties paši uz
savām zināšanām un izpratni par mācīšanos, kas orientēta uz uzņēmējdarbību,
savu skolēnu zināšanām un izpratni vai abiem. Mācības ir cieši saistītas ar teorētisku un akadēmisku kontekstu un vienlaikus piedāvā iespēju koncentrēt mācīšanos un novērtēšanu uz kvalitatīvo pārdomu jomu.
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`` Ilgtermiņa ieguvumi — šie jaunie skolotāji mācīs saviem audzēkņiem uzņēmējdarbībā vajadzīgās prasmes, kam, iespējams, būs liela ekonomiska un
sabiedriskas nozīmes atdeve.

Atslēgvārdi
SSI
UZ UZŅĒMĒJDARBĪBU
ORIENTĒTA IESTĀDE
SERTIFIKĀCIJA
IESTRĀDĀTS
ZIEMEĻĪRIJA

Noderīgas saites un avoti:
Frank Hennessey izstrādātā koledžas prezentācija pieejama tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/files/education/dublin/frank_hennessey_en.pdf
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Programmas mācību priekšmets — “Personīgā un sociālā izglītība”
Guardas Politehniskais institūts ir dibināts 1980. gadā, un Izglītības augstskola
sāka savu darbību 1986. gadā. Skola piedāvā apgūt bakalaura kursu vispārējā
pedagoģijā, kurā uzņēmējdarbības izglītība ir atsevišķs mācību priekšmets “Personīgā un sociālā izglītība” (45 stundas teorija/prakse un 7,5 stundas konsultācijas — 3 kredītpunkti (ECTS)). Ar šo mācību priekšmetu institūts izmanto uz projektu
balstītu mācīšanos (PBL) kā metodoloģiju uzņēmējdarbības izglītības attīstīšanai.
Mērķis: studenti sociālo, kultūras vai ekonomikas jautājumu risināšanā izmanto
PBL:
`` mācoties būt paši savas dzīves autori/dalībnieki;

Aktivitātes veids: uz uzņēmējdarbību orientētas skolotāju izglītības iestādes
Īstenošanas valsts: Portugāle
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Izglītības, komunikācijas un sporta
augstskola, Guardas Politehniskais institūts (GPI)
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi: http://www.ipg.pt
Galvenā kontaktpersona: Carlos Francisco de Sousa Reis
Galvenā e-pasta adrese: creis@ipg.pt
Tālr. +351 964057023; +35 271220115
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: topošie skolotāji
Mērķa izglītības līmenis: pamatizglītība

`` attīstot spēju izmainīt (sevi un vidi), lai saskatītu iespējas un būtu aktīvi pilsoņi.
Studentiem ir jāiesniedz projekts, kas ietver aktuālas problēmas, kuras jāpārdomā,
jāizpēta un jāizmanto problēmu risināšanas kompetences un lēmumu pieņemšanas
prasmes. Studentiem ir centrālā loma procesā, kas sākas ar personīgu/sociālu jēgpilnu
jautājumu izskatīšanu, kam nepieciešama sadarbība, lai tos efektīvi risinātu. Skolotāji
uzņemas koordinētāju lomu projektos, ko izstrādā studenti, kuri savukārt uzņemas
autora/dalībnieka lomu kā pilsoņi un pedagoģijas jomas speciālisti.
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Panākumu priekšnosacījumi

Plāni, kā turpināt šo aktivitāti

`` Lai turpmāk attīstītu SSI / uzņēmējdarbības izglītību, būtu jāizveido saikne
starp uzņēmējdarbības garu un būtisko spēju mainīt sevi pašu un pasauli.

`` Guardas Politehniskais institūts (GPI) ar turpmāko mācību programmas
reformu, kuru jau ir plānots īstenot nākamajā mācību gadā, gatavojas
ieviest uzņēmējdarbības izglītību skolotāju sākotnējā izglītībā kā neatkarīgu mācību priekšmetu.

`` Uzņēmējdarbības izglītība jāiestrādā institūta misijā. Guardas Politehniskais
institūts pievēršas spēcīgas praktiskās puses apguvei, kas balstīta uz stingru
teorētisko pamatu, un pastāvīgu mācību kursu un mācību priekšmetu pielāgošanu darba tirgus vajadzībām un mūsdienu pasaules jaunajai realitātei.

25

Aktivitātes ietekme
`` Aktivitāte ietekmē iesaistītās personas un konkrētās situācijas, turklāt tā
ietekmē arī studentu kā pilsoņu un speciālistu autonomijas un dinamisma
izveidošanu.

Atslēgvārdi
SSI
UZ UZŅĒMĒJDARBĪBU
ORIENTĒTA IESTĀDE
PROJEKTU DARBS
IESTRĀDĀTS
PORTUGĀLE
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Didaktiska starpdisciplīnu mācīšanās darbnīca
Xios Universitātes koledža atrodas Flandrijā. Tajā ir 5 nodaļas, 2 universitātes
pilsētiņas un aptuveni 3000 studentu. Uzņēmējdarbība ir starpdisciplīnu mācību
priekšmets. “Didaktisks starpdisciplinārs darbs semināros un komandas darbs” ir
iekļauts bakalaura programmā vidusskolas pedagogiem. “Starpdisciplīnu mācīšanās procesa” pieeja ir šāda:
`` pirmkārt, “mudināt mācīties” — uzņēmējdarbības izglītības teorētiskais
pamats;
`` otrkārt, didaktisks seminārs (6 studentu grupas no dažādām specializācijām);

Programmas ietvaros notiek turpmāk minētās darbības.
`` Otrajā gadā notiek starpdisciplīnu seminārs, kurā piedalās visi studenti kopā (ekonomikas, vēstures, fiziskās audzināšanas utt.). Tad tos sadala grupās pa 6 studentiem no dažādām specializācijām, tādējādi uzsverot starpdisciplināru darbu. Viņi
izveido projektu par izglītību ilgtspējīgai attīstībai (ESD — tūkstošgades mērķi).
Mentoru dienā šo projektu rezultāti tiek prezentēti auditorijai, kurā ir arī pārstāvji
no vidusskolām.
`` Trešajā gadā starpdisciplīnu apmācības studenti īsteno savu vidusskolā izveidoto
projektu, pārvēršot teoriju praksē.

`` treškārt, starpdisciplīnu apmācība.

Aktivitātes veids: programmas, kurās sagatavo skolotāju pedagogus
uzņēmējdarbības izglītības pasniegšanai
Īstenošanas valsts: Beļģija
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Xios Universitātes koledža Beļģijā
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi: http://www.xios.be
Galvenā kontaktpersona: Michel Janssens
Galvenā e-pasta adrese: michel.janssens@xios.be

Iestādes tālrunis: +32 11370781
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: topošie skolotāji
Mērķa izglītības līmenis: vidusskolas izglītība

© Karen Roach/Fotolia

Tālr. +32 497269666
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`` Aktivitāte veicina skolotāju sagatavošanu uzņēmējdarbības izglītībai, apmeklējot iestādes, kas ir iesaistījušās ilgtspējīgā attīstībā. Uzaicinot ESD iesaistītos
cilvēkus, viņi izveido zināšanu trīsstūri: skola — darbs — augstskola.
Šo aktivitāti var uzskatīt par “labu praksi”, jo tā ir starpdisciplināra, radoša un obligāta. Tajā gūtais rezultāts atspoguļo mācīšanās ciklu un sniedz iespēju savstarpēji
sadarboties ar organizācijām, kas ir iesaistītas ESD, un vidusskolām.

Panākumu priekšnosacījumi
`` Skolotāju pedagogu prasmes — mācībspēku kompetences ESD (tūkstošgades
mērķi).
`` Skaidrs redzējums un misijas formulējums, kas visiem skolotājiem jāpieņem
un jāpiemēro.
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Aktivitātes ietekme
`` Skolotājiem. Projektā iesaistītie skolotāji attīsta erudīciju un sistēmisko
domāšanu. Netieši iesaistītie skolotāji (kas ir skolotāju apmācības nodaļas
pasniedzēji): apzinās, ka starpdisciplīnu mācīšanās (nodarbināmības prasmes) mācību programmā ir svarīga, un viņi tiek motivēti kļūt par daļu no
šīs “kopienas”.
`` Studentiem. Viņi mācās cits no cita; viņi apzinās, ka viņiem jāapgūst visa
mācību programma; viņi iegūst labu sagatavotību turpmākam darbam
(kurā viņiem būs jāpraktizē sistēmiskā domāšana); un viņi iemācās strādāt
kopā.
`` Praktizējošiem speciālistiem. Tā ļauj viņiem iegūt labu praksi starpdisciplīnu mācīšanās procesā.

Atslēgvārdi
SSI
TOPOŠO SKOLOTĀJU
SAGATAVOŠANA
ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA
STARPDISCIPLĪNU MĀCĪŠANĀS
BEĻĢIJA
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Mentorēšanas programma universitātē
Topošie skolotāji akadēmiskā gada laikā piedalās apmācības kursā (2–3 nedēļas).
Viņi iet uz skolām un sadarbojas ar strādājošiem skolotājiem. Tā ir daļa no viņu
programmas prasībām.

Aktivitāte veicina skolotāju sagatavošanu uzņēmējdarbības izglītībai:

`` Tajā ietilpst uz skolu balstīta mācīšanās, ziņošana par aktivitātēm, atbalsts
strādājošiem skolotājiem palīdzēt uzlabot/risināt problēmas attiecīgajā skolā,
sazināties ar uzņēmumiem, lai sadarbotos skolas projektā.

`` mācoties par problēmām skolas reālajā dzīvē un iegūstot praktiskas zināšanas;

Aktivitātes veids: programmas, kurās sagatavo skolotāju pedagogus
uzņēmējdarbības izglītības pasniegšanai
Īstenošanas valsts: Grieķija
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Joanninas Universitāte, Pirmsskolas
pedagoģijas nodaļa
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi:
http://www.uoi.gr/oldsite/main.html
Galvenā kontaktpersona: Polyxeni Jenny Pagge
Galvenā e-pasta adrese: pagge@cc.uoi.gr; jennypagge@yahoo.gr
Tālr. +30 6936131810
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: topošie skolotāji
Mērķa izglītības līmenis: dažādi līmeņi

`` sadarbojoties ar skolu skolotājiem un direktoriem;

`` izveidojot inovatīvus “portfeļus”.
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Lai turpinātu darboties šajā jomā, nepieciešams:

Aktivitātes ietekme

`` novērtēt visu skolotāju apmācības rezultātus saskaņā ar ietekmi, kāda viņiem
ir savās kopienās;

`` Izglītības ieguvumu apzināšana, iepazīšanās ar ikdienas aktivitātēm skolā.

`` izmantot mācīšanās modeli “Tuvākie kaimiņi” sadarbības kontekstā, kurā studenti izvēlas savas grupas, un viņi var mainīt grupu, ja uzskata to par “garlaicīgu”;
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`` Studenti iegūst praktiskas zināšanas.
`` Studenti sadarbojas ar skolu skolotājiem un direktoriem (ieinteresētajām
personām).

`` apbalvot par labu praksi.

Panākumu priekšnosacījumi
`` Labas teorētiskās zināšanas mācību priekšmetā.
`` Labas sadarbības prasmes.
`` Pareiza IKT izmantošana.

Atslēgvārdi
SSI
TOPOŠO SKOLOTĀJU
SAGATAVOŠANA
PROBLĒMU RISINĀŠANA
SADARBĪBA
GRIEĶIJA

Noderīgas saites un avoti:
Grieķu valodā: http://www.pee.gr/wp-content/uploads/praktika_synedrion_files/e27_11_03/sin_ath/th_en_viii/ntoliopoyloy.htm
Angļu valodā: http://ecr.sagepub.com/content/3/3/299.short?rss=1&ssource=mfc&patientinform-links=yes&legid=specr;3/3/299
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Reģionāls uzņēmējdarbības mācīšanās projekts īpaši topošo skolotāju
apmācībai un skolotāju apmācībai darbavietā
Astoņas reģiona valdības 2008. gadā vienojās izveidot Uzņēmējdarbības mācīšanās Dienvidaustrumeiropas centru (SEECEL) ar Horvātijas Republiku kā uzņēmējvalsti. SEECEL mērķis ir dalīties ar standartiem, lai veicinātu lielāku apmācību
ietaupījumu.

Process tika uzsākts ar obligātu un izvēles mācību kursu 32 ISCED 2 skolās un 16 augstākās izglītības iestādēs (HEI) 8 valstīs, kas piedalās projektā.

Šis konkrētais projekts ir starptautisks modelis skolotāju apmācībai ar noteiktiem
mācīšanās rezultātiem studentiem un skolotājiem. Tas ir saņēmis finanšu atbalstu
no ES Komisijas un Horvātijas valdības.

`` uzņēmējdarbības skolas virzību un stratēģiju;

Līdz šim ir veiktas darbības, lai attīstītu:

`` vadītāju (skolu direktoru) mērķus saskaņā ar stratēģiju;

Aktivitātes veids: programmas, kurās sagatavo topošos skolotājus, skolotājus un skolu vadītājus
uzņēmējdarbības izglītībai
Īstenošanas valsts: starptautisks
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: SEECEL (Uzņēmējdarbības mācīšanās Dienvidaustrumeiropas centrs)
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi: http://www.seecel.hr
Galvenā kontaktpersona: Maja Ljubić
Galvenā e-pasta adrese: maja.ljubic@seecel.hr

Citi iesaistītie dalībnieki vai partneri: SEECEL dalībvalstis (Albānija, Bosnija un Hercegovina, Horvātija,
Kosova (*), bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne, Serbija un Turcija)
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: topošie skolotāji, skolotāji un skolu vadītāji
Mērķa izglītības līmenis: dažādi izglītības līmeņi
(*) Šis nosaukums neskar viedokļus par statusu un ir saskaņā ar UNSCR 1244 un ICJ viedokli par Kosovas neatkarības deklarāciju.

© Usetrick/iStock/Thinkstock

Tālr. +385 13040260
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`` skolotāju mērķus saskaņā ar stratēģiju;
`` noteiktus mācīšanās rezultātus skolēniem;

I Z G L Ī T Ī B A

—

R O K A S G R Ā M A T A

P E D A G O G I E M

31

vadības komandai jābūt pieredzei projektu īstenošanā un budžeta iesaistīšanā;
skolotāji un skolas vadība ir informēti par pašnovērtēšanu un ārējo novērtēšanu). Citi priekšnosacījumi ietver citu valstu iesaistīšanu (starptautiskā
dimensija) un atbalsta saņemšanu no valstu valdībām un ES.

`` organizētus resursus saskaņā ar stratēģiju;
`` skolotāju, citu darbinieku un “tīkla skolotāju” apmācības plānu uzņēmējdarbības mācīšanās procesā;
`` atbalstu no vietējās sabiedrības, vietējiem uzņēmumiem un citām uzņēmējdarbības skolā ieinteresētām personām;
`` kopējus uzskatus par uzņēmējdarbības skolu un pastāvīgu darbu kultūras
attīstīšanā;
`` zināšanu apmaiņas stratēģiju un “bāku” citām skolām.

Panākumu priekšnosacījumi
Lai kļūtu par eksperimentālo skolu šajā projektā, bija jāizpilda kritēriju kopums
(piemēram, piekļuve ar sabiedrisko transportu; izveidot vismaz divas klases katrā
skolas izglītības vecuma grupā; IT aprīkojums, un lielākajai daļai skolotāju un skolas vadītāju jāizmanto IT aprīkojums profesionālajā darbā; skolas tīmekļa vietnei
jābūt funkcionālai; jābūt iepriekš izveidotai sistemātiskai pieejai skolas un vecāku
un skolas un vietējo iestāžu sadarbībai; skolas darbiniekiem ir pozitīva attieksme
pret uzņēmējdarbības mācīšanos; skolotāji zina modernās mācīšanas metodes;
skolas vadības komandas loceklim(-ļiem) jāspēj komunicēt angļu valodā; skolas

Aktivitātes ietekme
`` Studenti, skolotāji un skolas vadītāji ir guvuši labumu no piedalīšanās projektā.
`` Daloties ar standartiem, dažādas valstis mācās cita no citas un tādējādi tās
izveido lielāku apmācību ietaupījumu.
`` Izmantojot vispusīgu ieviešanu, ir izveidots un pārbaudīts instruments, ko
izmanto, lai novērtētu uzņēmējdarbības mācīšanās aktivitāšu ietekmi uz
skolotāju un skolu vadības uzņēmējdarbības kompetenci.

Turpmāka attīstība
Stratēģiska pieeja topošo skolotāju apmācībai
un skolotāju apmācībai darbavietā tiks izveidota,
balstoties uz iepriekšēju pieredzi un sasniegumiem. Īpaša uzmanība tiks pievērsta mentorēšanas procesam un par skolotāju apmācību atbildīgo valsts iestāžu iekļaušanai.

Atslēgvārdi
SSI
TOPOŠO SKOLOTĀJU UN
SKOLOTĀJU PEDAGOGU
SAGATAVOŠANA
MĀCĪŠANĀS REZULTĀTI
IESTRĀDĀTS
STARPTAUTISKS

Noderīgas saites un avoti:
http://www.seecel.hr
http://www.seecel.hr/default.aspx?id=14
http://www.seecel.hr/UserDocsImages/Documents/Documents
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Skolotāju profesionālās izglītības programma
HAMK PTEU ir lielākā skolotāju izglītības iestāde Somijā. Tā tika izveidota
1959. gadā, un 1996. gadā tā tika apvienota ar HAMK Lietišķo zinātņu universitāti.
Tā dod iespēju iegūt oficiālu pedagoģisko kvalifikāciju skolotājiem, kas strādā kā
pedagogi augstākās izglītības iestādēs, profesionālās apmācības iestādēs, pieaugušo izglītības un apmācības iestādēs, publiskā sektora organizācijās, cilvēkresursu vadībā, kā arī uzņēmumos un nozarēs.
Profesionāļiem, kas vēlas apgūt ļoti konkurētspējīgo skolotāju izglītības programmu, jābūt vismaz bakalaura grādam vai augstākajam iespējamajam grādam
savā profesijā, kā arī vismaz trīs gadu pieredzei attiecīgajā darbā. Lielākā daļa
studējošo skolotāju vienlaicīgi strādā, apgūstot skolotāju izglītības programmu, un
30 % no viņiem nav iepriekšējas pieredzes mācīšanā.

Profesionālās skolotāju izglītības mērķi ir sniegt studējošiem skolotājiem:
`` zināšanas un kompetences, lai virzītu un atvieglotu mācīšanās procesu studentiem
ar dažādu sagatavotības līmeni;
`` spēju attīstīt savas mācīšanas kompetences, atjauninot savas profesionālās prasmes un uzzinot par nākotnes tendencēm un attīstību nodarbinātības jomā.

Aktivitātes veids: programmas, kurās sagatavo topošos skolotājus uzņēmējdarbības izglītībai
Īstenošanas valsts: Somija
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: HAMK Profesionālās skolotāju izglītības nodaļa
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi:
http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/In_English

Galvenā e-pasta adrese: heikki.hannula@hamk.fi
Tālr. +358 36463377
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: topošie skolotāji tādās jomās kā tehnoloģijas,
inženierzinātnes un sociālās zinātnes
Mērķa izglītības līmenis: vidusskolas izglītība, augstākā izglītība un turpmāka izglītība

© ThorstenSchmitt/iStock/Thinkstock

Galvenā kontaktpersona: Heikki Hannula
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Profesionālā skolotāju izglītības programma ietver šādus moduļus:

Aktivitātes ietekme

`` pedagoģijas pamatteorija un profesionālā apmācība;

Kopš 2012. gada uzņēmējdarbības izglītība ir iekļauta turpmāk minēto četru
kursu mērķos.

`` profesionālās apmācības pedagoģija;
`` skolotāju apmācība darbavietā — studējošā skolotāja attiecīgajā organizācijā,
galvenokārt izglītības iestādēs;
`` diplomdarbs.
Kopš 2006. gada tiek piedāvāts arī izvēles kurss uzņēmējdarbības izglītībā: Uzņēmējdarbības pamati (3 kredītpunkti).
Profesionālā skolotāju izglītības programma ir bijusi ļoti veiksmīga. Programmai bija pieteikušies ļoti daudz dalībnieku, no kuriem bija iespējams uzņemt tikai
33 procentus.

`` Sabiedrība, darba dzīve un izglītība (4 kredītpunkti): studējošie skolotāji ir
kompetenti noteikt uzņēmējdarbības izglītības nozīmi darba dzīves izglītībā.
`` Mācīšanās virzīšana (7 kredītpunkti): studējošie skolotāji spēj iekļaut uzņēmējdarbību dažādās mācīšanās vidēs.
`` Izglītības tīkli (3 kredītpunkti): studējošie skolotāji spēj izveidot sadarbību
starp dažādiem uzņēmumu un citu ieinteresēto personu tīkliem.
`` Skolotāju apmācība (15 kredītpunkti): studējošie skolotāji ir kompetenti
attīstīt savu mācīšanu un kompetenci ar virzību uz mērķi un uzņēmējdarbību.

`` Uzņēmējdarbības mērķi būtu jāietver mācīšanās novērtējuma kritērijos.

Atslēgvārdi
SSI

Panākumu priekšnosacījumi
`` Uzņēmējdarbības izglītība jāiestrādā iestādes misijā un mācību programmā.

33

TOPOŠO SKOLOTĀJU
SAGATAVOŠANA
SERTIFIKĀCIJA
IESTRĀDĀTS
SOMIJA

Noderīgas saites un avoti:
Heikki Hannula izstrādātā koledžas prezentācija pieejama tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/files/education/dublin/heikki_hannula_en.pdf
Universitātes tīmekļa vietnē ir vispārīga informācija par programmu: http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/In_English/Education/professional_teacher_education
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Skolu beidzēji veicina skolotāju apmācību
Swansea Metropolitan universitāte ir ieviesusi vairākas inovatīvas metodes, lai
sagatavotu topošos skolotājus reālajam darbam klasē un atbalstītu viņus attīstīt
uzņēmējdarbības spējas. Viens piemērs — universitāte piesaista bijušos studentus
un absolventus pašreizējo noteikumu un programmu pilnveides darbam. Absolventi var palīdzēt arī pasniegšanā klasē un jauno topošo skolotāju novērtēšanā.
Tas ir pazīstams kā “Pastāvīgas konceptuālās pārskatīšanas modelis”, kas ļauj
bijušajiem studentiem sniegt informāciju par pašreizējo izglītības praksi.
Šīs iniciatīvas bija uzsākusi šī universitāte — sākotnēji Mākslas un dizaina nodaļas
vizuālās komunikācijas kursos pastāvīgi tika piesaistīti bijušie studenti, lai novērtētu tās specializētos mācību kursus. Pēc tam šo pieeju pārņēma universitātes

Aktivitātes veids: programmas topošo skolotāju sagatavošanai
Īstenošanas valsts: Apvienotā Karaliste
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Swansea Metropolitan universitāte
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi: http://www.smu.ac.uk/
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: topošie skolotāji
Mērķa izglītības līmenis: dažādi līmeņi

Pedagoģijas nodaļa savās skolotāju apmācības programmās. Tiek piesaistīti bijušie
studenti, kas ir izveidojuši savus uzņēmumus, lai veicinātu un uzraudzītu topošo skolotāju mācīšanās progresu. Par šo projektu universitāte ieguva godalgu konferencē
“Uzņēmējdarbības izglītības un apmācības starptautiskošana” 2006. gadā Brazīlijā.
Programma tiek uzskatīta par labu praksi tāpēc, ka skolotāji var iepazīt uzņēmēju
pieredzes pasauli, un cita starpā saprast, kā sagatavot studentus sastrādāties ar tiem
nākotnē.

U Z Ņ Ē M Ē J D A R B Ī B A S

Panākumu priekšnosacījumi
`` Pieredzes vērtības atzīšana un mācīšanās no nozares.
`` Skolotāju pedagogi apzinās bijušo studentu novērtējuma nozīmi un iespējas, ko
tas dod pašreizējai izglītības praksei.
`` Neskatoties uz to, cik nosacīti viegli pedagogi mūsdienās var sazināties ar
saviem bijušajiem studentiem, tam nepieciešams īpašs ilgtermiņa ieguldījums
no tādas personas puses, kuru studenti ciena un vēlas atbalstīt. Veicināt un
vadīt šo kursu ir vienkārši arī laikietilpīgi.

Aktivitātes ietekme
`` Galvenā aktivitātes ietekme universitātē ir, ka mācību programmas tiek regulāri atjauninātas un ka, ņemot vērā atsauksmes, studenti ir apmierināti ar
mācību procesu. Velsā ir viens no augstākajiem absolventu mazo jaunizveidoto
uzņēmumu izdzīvošanas rādītājiem uz vienu iedzīvotāju, un Svonzi Metropoli
tēna universitāte pastāvīgi ir bijusi šā saraksta augšgalā. Tas palīdz arī uzturēt
vispārējo uzticamību universitātei, “jo mēs darām to, ko mēs sakām”.
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`` Tā darbojas kā pašreizējās prakses kvalitātes kontroles mehānisms (salīdzinājumā ar alternatīvu praksi vai iepriekšējo praksi).
`` Tā ir ļāvusi bijušajiem studentiem iesaistīties pašreizējā praksē, kas ir
palielinājis pašreizējo studentu motivāciju, kā arī pierādījis, kā tā darbojas
reālajā pasaulē salīdzinājumā ar teoriju, kas tiek mācīta klasē.
`` Tā deva iespēju “reālā laikā” mainīt mācību kursa pasniegšanas aspektus,
jo tajā bija iespējams ietvert visaktuālākos bijušo studentu pedagoģiskos
ieteikumus.

Atslēgvārdi
SSI
TOPOŠO SKOLOTĀJU
SAGATAVOŠANA
IESAISTĪT ABSOLVENTUS
MĀCĪTIES NO NOZARES
APVIENOTĀ KARALISTE

Noderīgas saites un avoti:
Penaluna, A. & Penaluna, K. (2006) Business Paradigms in Einstellung: A Creative industries perspective on enhancing entrepreneurship education. Konference “Uzņēmējdarbības izglītības un apmācības starptautiskošana”,
Sanpaulu, Brazīlijā. (Godalga “Labākais empīriskais referāts” — īpaša atzinība vecākajiem pētniekiem.)
Penaluna, A. & Penaluna, K. (2008) Business Paradigms in Einstellung: Harnessing Creative Mindsets for Entrepreneurship Education, Journal of Small Business and Entrepreneurship 21, Nr. 2, 231.–250. lpp. Pieejams
tīmekļa vietnē: http://www.freepatentsonline.com/article/Journal-Small-Business-Entrepreneurship/204931981.html
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Obligātais mūzikas mācību kurss ar uzņēmējdarbības pieeju
(pedagoģiska pieeja)
Pedagoģijas fakultāte Lapzemes Universitātē tika izveidota 1979. gadā, un tā ir
vecākā universitātes fakultāte. Fakultātē ir aptuveni 700 pamatprogrammas studenti, 80 pēcdiploma studenti un 60 darbinieki. Uzņēmējdarbība un uzņēmējdarbības izglītība ir galvenais fakultātes stratēģijas pamats.
“Obligātā mūzikas mācību kursa ar uzņēmējdarbības pieeju” mācīšanas pamatā
ir mācīšanās ar uzņēmējdarbības pieeju un ietveroša pedagoģija. Tas ir tāpēc,
ka no tādiem uz uzņēmējdarbību balstītiem elementiem kā atklāšanas un radīšanas iespējas, eksperimentēšana, pārdomāšanas un vadīšanas zināšanas katrs

students var iemācīties kaut ko citu, izmantojot savas spēcīgās puses, ieradumus un
citas individuālas iezīmes.
Mācību kursā apvienota mūzikas mācīšanās un uzņēmējdarbības domāšana un rīcība,
jo īpaši pieņemot lēmumus izvēlēties no dažādām alternatīvām mūzikā. Skolotājs ir
koordinators, integrējot topošo skolotāju eksperimentus un pārdomātās zināšanas
mācību programmas mērķos un saturā. Šajā mācību kursā studenti iegūst zināšanas par mūziku kā fenomenu un zināšanas par to, kā mācīt mūziku. Turklāt galvenā
uzmanība tiek pievērsta dažām uzņēmējdarbībā vajadzīgām īpašībām un prasmēm:

Aktivitātes veids: uz uzņēmējdarbību orientētas mācīšanas metodes un
pedagoģija
Īstenošanas valsts: Somija
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Lapzemes Universitāte
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi:
http://www.ulapland.fi/InEnglish/Units/Faculty_of_Education.iw3
Galvenā kontaktpersona: Lenita Hietanen

Tālr. +358 404844164
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: topošie skolotāji
Mērķa izglītības līmenis: dažādi līmeņi

© Monkey Business

Galvenā e-pasta adrese: lenita.hietanen@ulapland.fi
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pašapziņa, neatlaidība, riska uzņemšanās, lēmumu pieņemšana, sarunu prasmes,
nedrošības pielaide un mācīšanās no kļūdām.
Dažas no veiktajām aktivitātēm, lai to sasniegtu, minētas turpmāk.
`` Skolotājs dod studentiem iespēju pieņemt lēmumus par mācību saturu, apmēru
un to, kad un ar ko kopā mācīties. Tādējādi skolotājs mudina studentus uzņemties riskus, pārvarēt nedrošību un pašiem vadīt savu mācīšanās procesu, tātad
būt atbildīgiem par savu mācīšanās procesu.
`` Kursa laikā tiek uzsvērta mācīšanās no līdziniekiem, un jo īpaši kopīga lēmumu
pieņemšana un problēmu risināšana interaktīvās diskusijās.
`` Katrs students veic piezīmes savā pārdomu dienasgrāmatā. Skolotājs sniedz
uzņēmējdarbībā vajadzīgo īpašību un prasmju piemērus. Pēc katras mūzikas
mācību stundas studenti novērtē, kādas uzņēmējdarbībā vajadzīgas īpašības
un prasmes viņi visspēcīgāk sajutuši mūzikas mācīšanās procesā, un pieraksta
savā dienasgrāmatā novērtējumu.

Panākumu priekšnosacījumi
Skolotājs uzsver četrus galvenos elementus, kas ir īpaši nozīmīgi, lai gūtu panākumus.
`` Kopīga lēmumu pieņemšana: mācīšanās procesa laikā un pēc tam — skolotājs
un studenti diskutē, pārdomā un novērtē gan metodi, gan zināšanas: “Kā iemācīties to, ko mācos?” Jāpārdomā katrs mācīšanās procesa posms: plānošana,
darbība un rezultāts.
`` Mācīties darot. Skolotāji dod studentiem dažādas iespējas, lai ļautu tiem inovatīvos veidos piedalīties mērķu izvirzīšanā, mācīšanās metožu plānošanā un
darbībā. Pārdomājot, studenti var iegūt jaunas zināšanas no savas pieredzes
un novērtēt gan mācīšanās procesu, gan rezultātus.
`` Skolotāja loma ir būt atbalstītājam un koordinatoram. Skolotājs nevis vienkārši sniedz studentiem atbildes, bet ļauj tiem rast atbildes pašiem. Tomēr
skolotājam jāpiedāvā savlaicīgs atbalsts arī studentiem, kuri atrodas dažādās
situācijās.

Noderīgas saites un avoti:
Somu valodā: https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/76736/Lenita_Hietanen.pdf?sequence=1
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`` Laiks pārdomām. Skolotājam jādod pietiekams laiks gan rakstīšanai pārdomu dienasgrāmatās, gan pārdomu diskusijām mācību procesu laikā un
pēc tam. Visvairāk jāpārdomā uzņēmējdarbības pieeja mācīšanās procesā
un mūzikas saturs mācību programmā.

Aktivitātes ietekme
Lai gan oficiāli tas vēl nav novērtēts, novērojumi rāda, ka šī aktivitāte veicina
skolotāju sagatavošanu uzņēmējdarbības izglītībai, jo:
`` studenti tiek mudināti pētīt paši savu uzņēmējdarbības aktivitāti, eksperimentējot un pārdomājot visus mācīšanās procesa posmus;
`` studentiem jārīkojas dažādos uz uzņēmējdarbību vērstos veidos, izdarot
izvēli starp dotām vai radītām iespējām mācīšanās situācijās;
`` studenti var novērot sava skolotāja uz uzņēmējdarbību orientēto aktivitāti
un īpašības mācību vidē;
`` studenti tiek mudināti izmantot savu uzņēmējdarbības pieredzi un kompetences citās
disciplīnās un dažādos skolas līmeņos.

Plāni, kā uzlabot šo praksi
`` Atrast vairāk laika topošo skolotāju savstarpējam radošam procesam, lai veidotu jaunas
iespējas.
`` Atrast vairāk laika kritiskām pārdomām —
ietverošā uzņēmējdarbības pieejā neatņemams ir sociālais taisnīgums un iespēju vienlīdzība.

Atslēgvārdi
SSI
UZ UZŅĒMĒJDARBĪBU
ORIENTĒTA MĀCĪŠANA
MŪZIKA UN RADOŠUMS
SADARBĪBA
SOMIJA
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Inovāciju konsultants — Kopenhāgenas Universitātes koledža
Šo aktivitāti piedāvā Kopenhāgenas Universitātes koledžas skolotāju apmācības
nodaļa pamatskolas un jaunāko vidusskolas klašu topošajiem skolotājiem. Tā
attiecas uz visiem līmeņiem — galvenokārt uz topošajiem skolotājiem, bet arī uz
pašiem pasniedzējiem. To kā izvēles mācību priekšmetu piedāvā visiem 3. mācību
gada studentiem — topošajiem skolotājiem, reklamējot to sapulcēs, tiešsaistē un
brošūrās. Sākot no 2013. gada pavasara, to piedāvā kā ES intensīvo programmu
24 topošajiem skolotājiem no 5 valstīm.

F — faktu atrašana (no grāmatām un reālās dzīves);

Aktivitātes mērķis ir iedrošināt un attīstīt topošajiem skolotājiem uz uzņēmējdarbību vērstu domāšanu un dot tiem procesa modeli kopā ar paņēmieniem, ko
nākotnē izmantot mācīšanā. To sauc par “FIRE modeli”, un tas ietver 4 konkrētus
un savstarpēji saistītus posmus.

Topošie skolotāji attīsta savas kompetences, arī savstarpēji sadarbojoties ar vietējo
sabiedrību; kontaktēšanās un sadarbība ar reāliem partneriem ārpus izglītības iestādes.

I — inovatīvas idejas (radīšana un izvēle);
R — realitātes pārbaude (ar prototipiem un atsauksmēm);
E — novērtēšana (produkts, process un mācīšanās).

Aktivitātes veids: ar uzņēmējdarbības izglītību saistītas inovatīvas mācīšanas metodes
Īstenošanas valsts: Dānija
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Kopenhāgenas Universitātes koledžas Skolotāju izglītības nodaļa
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi: http://blaagaard-kdas.ucc.dk/english/
Galvenā kontaktpersona: Lilian Rohde
Galvenā e-pasta adrese: LR@ucc.dk

Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: universitātes koledžas topošie skolotāji; skolotāji, kas
pastāvīgi profesionāli pilnveidojas
Mērķa izglītības līmenis: studentus apmāca par pamatskolas un jaunāko vidusskolas klašu izglītības
speciālistiem

© VLADGRIN/iStock/Thinkstock

Tālr. +45 41897581
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Šī aktivitāte ir 2 nedēļu programma, kurā topošie skolotāji kontaktējas ar strādājošu skolotāju un nosaka problēmu, kuru viņi gribētu atrisināt. 2012. gadā viņiem
bija jāatrod problēmas ietveršanas un dažādotas apmācības jomā. Tad topošie
skolotāji apsprieda problēmu grupās un izstrādāja inovatīvu risinājumu, ko piedāvāt skolotājam.

Panākumu priekšnosacījumi
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`` Tā arī izpilda prasību topošajiem skolotājiem mācīties par uzņēmējdarbības izglītību praksē, kā arī metodoloģiski un teorētiski.
`` Tai ir tieša saistība ar studentu profesionālo dzīvi, un tā var attīstīties par
lietotājvērstām aktivitātēm vairākās profesijās.
`` Programmai bija uzskatāmi parādāma ietekme, piemēram, pašlaik tiek
izveidots inovāciju centrs skolotāju apmācībai, kā arī projekta mērķis bija
dalīties labā praksē ar citām Dānijas augstskolām.

`` Topošo skolotāju motivēšana piedalīties.
`` Pamatskolas un jaunāko vidusskolas klašu skolotāju līdzdalība.

Plāni, kā turpināt šo praksi

`` Efektīva organizācija, kas nozīmē, ka nosacīti ierobežots koledžas pasniedzēju
skaits spēj veikt aktivitāti ar lielu dalībnieku skaitu.

Skolotāju apmācība inovācijā un uzņēmējdarbības izglītībā tiek uzlabota, ieviešot jaunu mācību programmu skolotāju sākotnējā izglītībā ar obligātu sastāvdaļu visās mācību priekšmeta jomās. Tādi modeļi kā šeit aprakstītais, būs daļa
no instrumentu kopuma studentiem.

`` Programma ir tikusi veidota 7 gadus, un tā ietver īsu izmēģinājuma versiju
topošajiem skolotājiem studiju sākumā.

Aktivitātes ietekme
`` Klientu lomas piešķiršana skolotājiem ir inovatīva metode.
`` Izmantotā pieeja dod topošajiem skolotājiem nepieciešamos uzņēmējdarbības
izglītības mācīšanās rezultātus, jo īpaši tad, kad topošie skolotāji plāno paralēlu aktivitāti saviem skolēniem kā daļu no savas skolotāju prakses.

Atslēgvārdi
SSI

UZ UZŅĒMĒJDARBĪBU
ORIENTĒTA MĀCĪŠANA
MĀCĪBU PROCESA PAŅĒMIENI
SKOLOTĀJI KĀ KLIENTI
DĀNIJA

40

U Z Ņ Ē M Ē J D A R B Ī B A S

I Z G L Ī T Ī B A

—

R O K A S G R Ā M A T A

P E D A G O G I E M

Lauku uzņēmumi mācīšanās procesam darbībā kā profesionāls
un pedagoģisks instruments
Sognas un Fjūranes Universitātes koledžā ir aptuveni 3000 studentu un 300 darbinieku. Uzņēmējdarbības izglītība ir obligāta visiem topošajiem skolotājiem —
pamatskolās, vidusskolās un profesionālās apmācības iestādēs, un tā ir neatņemama mācību programmas daļa. Visiem studentiem tiek piedāvāta vismaz divu
dienu apmācība uzņēmējdarbībā un REAL, un tiek piedāvāta arī divu vai četru
dienu apmācība kā kvalifikācijas kurss praktizējošiem skolotājiem.

kurā izmanto šo materiālu. REAL balstās uz pierādījumu, ka uzņēmējdarbības izglītības praksē, kurā studenti māca un izmanto mācību materiālu tūlīt pēc tā mācīšanās,
saglabā šīs zināšanas par 90 % salīdzinājumā ar 5 % — mācoties to tikai no lekcijām. REAL mācīšanas paņēmiens ir balstīts uz empīrisko mācīšanās modeli. Tā
pamatā ir šāda ideja:
“Pasaki man, un es aizmirstu; parādi man, un es atceros; iesaisti mani, un es saprotu”.

Projekts Lauku uzņēmumi mācīšanās procesam darbībā (REAL) sākotnēji tika izveidots 80. gados ASV lauku apgabalos; Sognas un Fjūranes Universitātes koledžai
pieder tiesības uz šo mācību materiālu Eiropā, un tā piedāvā kursus un apmācību,

Tajā tiek ņemta vērā attiecība starp pārdomām, izvēršanu, piemērošanu un pieredzi.
Būtiski ir tas, lai studentam ir “konkrēta pieredze”, pasākums, kurā viņš aktīvi piedalās.

Aktivitātes veids: uz uzņēmējdarbību orientētas mācīšanas metodes un
pedagoģija
Īstenošanas valsts: Norvēģija
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Sognas un Fjūranes Universitātes koledža
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi:
http://www.hisf.no/en/home
Galvenā kontaktpersona: profesors Ivar A. Offerdal

Tālr. +47 57676065; +47 91300539
Tālr. (Skolotāju izglītības un sporta fakultāte) +47 57676000
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: pedagoģijas un sporta studenti
Mērķa izglītības līmenis: dažādi izglītības līmeņi (pamatskolas, vidusskolas
un profesionālā izglītība). REAL tiek piedāvāts arī kā pastāvīgs izglītības kurss
praktizējošiem skolotājiem.

© Ingram Publishing/Thinkstock

Galvenā e-pasta adrese: ivar.offerdal@hisf.no
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Pēc tam mācīšanos nostiprina ar pārdomām par pieredzi un tad izvērš, jo students
mācīšanās procesā apzina abstraktas idejas, teorijas un principus. Visbeidzot students pārvērš savu jauniegūto valodu un prasmes reālās pasaules situācijās.
REAL mērķis ir skolas gan lauku apgabalos, gan pilsētnieciskākos apgabalos, kuros
vietējās identitātes izveidošana tiek uzskatīta par īpašu veidu, kā stimulēt skolēnus nākotnē atgriezties apgabalā un izveidot uzņēmumus. Mācību programma
galvenokārt ir pievērsta divām plašām jomām: ar dzīves prasmēm un pieeju saistītas tēmas un ar uzņēmējdarbību saistītas tēmas. Mērķis ir sākumā pievērst uzmanību attieksmei, no kuras tālāk veidojas galvenās kompetences. Viņu mērķis ir
attīstīt komunikāciju, kritisku un radošu domāšanu, problēmu risināšanu, efektīvu
sastrādāšanos ar citiem un vietējo identitāti. No uzņēmējdarbības puses viņi veicina zināšanas par tirgus analīzi, plašāku ekonomiku un tirgvedību un pārdošanu.
REAL pievērš uzmanību partnerattiecībām ar ārējām iestādēm vai organizācijām
un atbalstam no fakultātes dekāniem un universitātes koledžas prezidentiem. Viņi
turpmāk attīsta un pārbauda praksē jaunas idejas “modeļa skolās”, kas palīdz izveidot mācību materiālu. Apmācības nodrošinātāji izplata REAL idejas visā iestādē un
“pārdod” uzņēmējdarbības izglītības ideju. Tiek uzsvērta pacietības nozīme.

Panākumu priekšnosacījumi
Skolotājiem projekta īstenošanā ir būtisks atbalsts no skolas, un tiem jābūt pacietībai un skaidri
`` jāidentificē uzdevuma mācīšanās mērķi;
`` jāorganizē laiks un nepieciešamie materiāli, lai veiktu uzdevumu;
`` jāizveido procedūra, galvenokārt balstoties uz grupu darbu, kā rezultātā tiek
sagatavota prezentācija;
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`` jāpārdomā, ko studenti ir izdarījuši, iemācījušies un kā tas saskan ar viņu
mērķiem;
`` jāliek studentiem apsvērt pielietojumu reālajā pasaulē un kā var izveidot
saiknes starp mācīšanos darot un mācīšanos katra ikdienas dzīvē.

Aktivitātes ietekme
`` Lielākā daļa Sognas un Fjūranes apgabala vietējo kopienu un skolu māca
uzņēmējdarbību un izmanto šo materiālu.
`` Studentu viedokļu pārskatīšana rāda, ka studenti ir apmierināti ar REAL
pieredzi.
`` Tā tika minēta kā laba prakse 2004. gada pētījumā “Nordic survey”, un
vēlreiz citā projektā 2012. gadā. Tā tika minēta arī valdības plānos (2004.–
2006. gadam).
`` Kunnskapsparken 2009. gadā Būdē izstrādātā pētniecības ziņojumā REAL
tika piešķirts augsts punktu skaits/novērtējums, un kopš 2007. gada tas ir
iekļauts skolotāju apmācībā Sognā un Fjūranē.

Plāni, kā turpināt šo praksi
Visi Sognas un Fjūranes izglītības nodaļas skolotāji piedalīsies divu dienu seminārā, kurā tiks
apspriesta uzņēmējdarbības izglītības iekļaušana
jaunajā mācību programmā. Nākotnes apmācībā
tas būs obligāts mācību priekšmets kā kredītpunktu mācību kurss pedagoģiskajā uzņēmējdarbībā
un daļa no starpdisciplinārās apmācības.

Atslēgvārdi
SSI
UZ UZŅĒMĒJDARBĪBU
ORIENTĒTA MĀCĪŠANA
EMPĪRISKA MĀCĪŠANĀS
SADARBĪBA
NORVĒĢIJA

Noderīgas saites un avoti:
Asociētā profesora Ivar A. Offerdal prezentācija ir pieejama tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/files/education/dublin/ivar_offerdal_en.pdf
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Uzņēmējdarbības programma 3–12 gadus veciem bērniem
Vjanas du Kaštelu Politehniskais institūts (IPVC) tika izveidots 1980. gadā. Tā
uzdevums ir sniegt “kvalificētu humanitāro, kultūras, zinātnes, tehnikas un profesionālo apmācību, lai veiktu nepieciešamo pētījumu tā uzdevuma paveikšanai un
sadarbotos ar Alto-Minho reģionālo kopienu, un jo īpaši ar tā produktīvajām un
uzņēmējdarbības nozarēm”.

Programmā ir mācību materiāli un priekšlikumi aktivitātēm, kas paredzēti pirmsskolas
vecuma bērniem (3–5 gadi), 1. posma pamatskolas skolēniem (6–9 gadi) un 2. posma
pamatskolas skolēniem (10–12 gadi). Bērni veido paši savus projektus, balstoties uz
savām idejām, tādējādi apgūstot prasmes, kas nepieciešamas katrā no šādām zināšanu jomām:

Uzņēmējdarbības programma “Radīt idejas, lai mainītu pasauli” 3–12 gadus
veciem bērniem ir radusies, īstenojot partnerattiecības starp Vjanas du Kaštelu
Politehniskā institūta izglītības skolu un Alice Nabeiro Izglītības centru Delta. Projektā ietverts plašāks uzņēmējdarbības izglītības definējums, tā tiek uztverta kā
process, kurā māca pārvērst idejas darbībā, un tā ir paredzēta, lai veicinātu uzņēmējdarbībā vajadzīgās prasmes, tā sauktās “sociālās iemaņas” (“soft skills”) gan
bērniem, gan topošajiem skolotājiem.

`` ideju stimulēšana;

Aktivitātes veids: uz uzņēmējdarbību orientētas mācīšanas metodes un
pedagoģija
Īstenošanas valsts: Portugāle
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Vjanas du Kaštelu koledžas Politehniskais
institūts
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi:
http://portal.ipvc.pt/portal/page/portal/ese
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: topošie skolotāji
Mērķa izglītības līmenis: pirmsskolas izglītība

`` apmainīšanās ar idejām;
`` ko es gribu darīt?;
`` domāšanas virzīšana;
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`` ieklausīšanās citos;

Panākumu priekšnosacījumi

`` runāšana par projektu;

`` Skolas, kas izmanto aktīvu mācīšanās pieeju un projektu darbu.

`` darbošanās ar līdzstrādniekiem;

`` Skolas ar elastīgām mācību programmām.

`` vajadzību apzināšana;

`` Iekļaut skolotāju izglītības programmā uzņēmējdarbībā vajadzīgo prasmju
attīstīšanu topošajiem skolotājiem.

`` prototipu izveidošana projekta pasniegšanai;
`` līdzstrādnieku tīkls;
`` uzdevumu cikli;
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`` Uzņēmējdarbības izglītības cieša uzraudzība studentu prakses laikā skolās.
`` Procesa uzraudzība un uzņēmējdarbības izglītības rezultāti (piemēram,
darbības un pētniecības modeļa izmantošana) un mācību materiālu novērtēšana, pielāgošana un izveidošana dažādiem skolu kontekstiem.

`` projekta vadība.
`` Apzināt labas prakses, dalīties projektā un izplatīt to.
Vjanas du Kaštelu Politehniskā institūta izglītības skolā skolotāju sākotnējās izglītības kursos topošie skolotāji saņēma uzņēmējdarbības izglītības apmācību, kas ir
izveidota identiskā formātā kā uzņēmējdarbības programma 3–12 gadus veciem
bērniem. Tas nozīmē, ka uzņēmējdarbības izglītības apmācība ir izveidota, lai
veicinātu uzņēmējdarbībā vajadzīgo prasmju attīstību (zināšanas, attieksme un
vērtības) pašiem topošajiem skolotājiem. Vienlaikus studenti mācās, kā veicināt
uzņēmējdarbībā vajadzīgās prasmes bērniem (3–12 gadi). Uzņēmējdarbības izglītības materiāli ir pārbaudīti un pielāgoti mācīšanas prakses laikā skolās, kurās
studenti iziet praksi. Topošie skolotāji sadarbojas un pēta pedagoģijas metodes,
kas ir piemērotas uzņēmējdarbības izglītībai. Tas ir arī veids, kā ieviest un izplatīt
uzņēmējdarbības izglītības praksi skolās, kurās studenti iziet praksi. Projekts ir
novērtēts, izmantojot darbības un pētniecības pieeju.

Aktivitātes ietekme
`` Programma ļauj topošajiem skolotājiem attīstīt uzņēmējdarbības izglītību
pirmsskolas iestādēs un pamatskolās.

Atslēgvārdi
SSI

UZ UZŅĒMĒJDARBĪBU
ORIENTĒTA MĀCĪŠANA
PAMATSKOLA
PROJEKTU DARBS
PORTUGĀLE

Noderīgas saites un avoti:
Projekta prezentācija un rokasgrāmatas “Terideiasparamudar o mundo” (Radīt idejas, lai mainītu pasauli) titullapa.
http://internacional.ipvc.pt/en/node/17
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Arteveldehogeschool radošuma, inovācijas un
uzņēmējdarbības centrs
Arteveldes Universitātes koledža Ģentē apmāca profesionāļus, kas ir spējīgi “paplašināt robežas”, izmantojot radošumu, inovatīvu domāšanu un uzņēmējdarbības
garu. Mērķis ir rosināt studentus un darbiniekus rast jaunas atbildes, balstoties uz
jaunām idejām strauji mainīgajā izglītības kontekstā. Šo projektu vada 2011. gada
septembrī izveidotais radošuma, inovācijas un uzņēmējdarbības centrs (ACCIO) tā
ģenerāldirektora vadībā. Tam būtu jāsasniedz viens no koledžas galvenajiem stratēģiskajiem mērķiem — “radīt un stimulēt radošumu, inovāciju un uzņēmējdarbību
starp studentiem un darbiniekiem”. Katrā skolas nodaļā (16 nodaļas) ir savs ACCIO
projekta darbinieks.

Visas inovācijas mācību programmas ir izveidotas, iedvesmojoties no prasmēm,
kādām būtu jābūt uzņēmējam, tostarp: radošums, iespēju meklēšana, koncentrēšanās
uz klientu, vadības prasmes, uzstājīgums utt. Tika izveidots tiešsaistes instruments,
kas ļauj pārbaudīt studentu un skolotāju uzņēmējdarbībā vajadzīgās prasmes pirms
un pēc tam. ACCIO projekta darbinieki ir apmācīti noteikt šīs prasmes. Katrai programmai ir sava ACCIO vārdnīca, kas ietver prasmju aprakstus un attiecīgos mācīšanās rezultātus. Šī vārdnīca ir palīgs, lai mācību programmā sistemātiskā veidā integrētu radošumu, inovāciju un uzņēmējdarbību. Turklāt ACCIO radošuma veicināšanas

Aktivitātes veids: uz uzņēmējdarbību orientētas mācīšanas metodes un
pedagoģija
Īstenošanas valsts: Beļģija
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Arteveldes Universitātes koledža
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi:

Galvenā kontaktpersona: Dominique Roodhooft
Galvenā e-pasta adrese: Dominique.roodhooft@arteveldehs.be
Tālr. +32 92347477
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: koledžas skolotāji un studenti
Mērķa izglītības līmenis: universitātes līmenis

© Marek Uliasz/Hemera/Thinkstock

http://www.arteveldehogeschool.be/accio/nl/
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darbinieki organizē ideju ģenerēšanas sesijas un skolotāju apmācīšanu radošajā
domāšanā, iedvesmojošas lekcijas un citas aktivitātes, lai vairotu radošu un uz
uzņēmējdarbību vērstu rīcību.

Panākumu priekšnosacījumi

Daži no ACCIO sasniegumiem ir:

`` Sabiedrībai būtu jāatzīst, ka uzņēmējdarbības izglītība ir svarīga izglītība.

`` 13 ideju ģenerēšanas sesijas ar skolotājiem un studentiem 3 mēnešu laikā;

`` Motivēt skolotājus mācīties un novērtēt uzņēmējdarbības izglītības svarīgumu.

`` 130 studentu ar radošu ideju mācību gada sākumā apkopošana;
`` 2012. gada pirmajā ceturksnī ACCIO 36 studentiem sniedza atbalstu izveidot
savu uzņēmumu;

`` Lejupējs atbalsts — vadības atbalsts ir svarīgs.

`` 13 kompetenču modelis bija labi definēts un strukturēts, kas palīdzēja to
labāk saprast un ieviest.

`` 2011./12. mācību gadā 400 studenti veica tiešsaistes testu.

Aktivitātes ietekme

Daži no gūtajiem atzinumiem izklāstīti turpmāk.

`` Veiksmīga uzņēmējdarbības integrēšana mācību programmā un skolotāju
darbā, kā arī studentu virzīšana uz uzņēmējdarbību un inovāciju, lai paaugstinātu to nodarbināmību.

`` Skolotājus ir grūti pārliecināt. Viņi uzņēmējdarbības izglītību saista tikai ar biznesu — tā ir pārāk šaura definīcija.
`` Ir grūti iekļaut uzņēmējdarbības izglītību dažādos mācību priekšmetos, bet tikšanās ar skolotājiem un studentiem palīdz nodot labu praksi no vienas nodaļas
otrai.
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Atslēgvārdi
SSI
UZ UZŅĒMĒJDARBĪBU
ORIENTĒTA MĀCĪŠANA
PRASMJU ATKLĀŠANA

Noderīgas saites un avoti:
http://www.youtube.com/watch?v=to06gDoDzu0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=_7_15DdqQ4A&feature=player_embedded
http://www.arteveldehogeschool.be/accio/nl/
http://www.scoop.it/t/tools-voor-lesgevers
http://www.scoop.it/t/arteveldehogeschool-en-ondernemen
http://www.scoop.it/t/food-en-drinks-for-creative-brains
https://twitter.com/AccioArtevelde
http://nl-nl.facebook.com/accio.artevelde

MĀCĪBU PROGRAMMAS
INTEGRĒŠANA
BEĻĢIJA
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Inovācija un uzņēmējdarbība
Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika 2008. gadā vidusskolas 4. gadā
ieviesa obligāto kursu “Bizness un uzņēmējdarbība” — 2 stundas nedēļā. Lai
stiprinātu jauno skolotāju spēju mācīt jauno mācību priekšmetu Valsts inovācijas attīstības un uzņēmējdarbības mācību centrs (NCDIEL) katru gadu organizēja
2 dienu apmācības visiem skolotājiem. NCDIEL deva arī papildu mācību materiālus
un kopā ar Izglītības attīstības biroju (BDE) bija atbildīgs par valsts uzņēmējdarbības plānu konkursa organizēšanu vidusskolās. Konkurss notiek premjerministra
pārraudzībā.
Pēdējos pāris gados bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas valdība
pastiprināti atbalstīja uzņēmējdarbības gara attīstīšanu jauniešu vidū. Valdība
2011. gada novembrī paziņoja, ka tā 2012. gada septembrī ieviesīs jaunu kursu

“Inovācija un uzņēmējdarbība” vidusskolu 1., 2. un 3. gadā (14, 15 un 16 gadus veciem
skolēniem), un 2014. gada septembrī šis kurss tiks ieviests pamatskolu 8. un 9. klasē
(12 un 13 gadus veciem skolēniem). Valdība atbalsta skolotāju apmācību jaunā
mācību priekšmeta mācīšanai.
Valdība 2011. gada novembrī izveidoja arī Valsts uzņēmējdarbības pedagogu
tīklu.
`` Jaunā mācību kursa mācību programma tika izveidota 2012. gadā, no janvāra
līdz martam, un Izglītības un zinātnes ministrija to oficiāli apstiprināja 2012. gada
marta vidū.

Aktivitātes veids: ar uzņēmējdarbības izglītību saistītas inovatīvas mācīšanas metodes
Īstenošanas valsts: bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministrija
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi: http://www.mon.gov.mk/
Galvenā kontaktpersona: Vesna Horvatovik un Radmil Polenakovik
Galvenā e-pasta adrese: vesnahorvatovik@bro.gov.mk (atbildīgā iestāde), radmil.polenakovik@ncdiel.mk
(atbalsts programmu un apmācību izveidošanai un īstenošanai)

(NCDIEL) Izglītības attīstības birojs
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: skolēni un skolotāji
Mērķa izglītības līmenis: pamatskola un vidusskola

© James Thew/Fotolia

Citi iesaistītie dalībnieki vai partneri: Valsts inovācijas attīstības un uzņēmējdarbības mācību centra
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`` NCDIEL un CEC (cits apmācību sniegšanas uzņēmums) 2012. gada maijā un
jūnijā sniedza 2 dienu apmācības 1300 skolotājiem par tēmu, kas saistīta ar
jauno mācību programmu. Šo apmācību finansēja valdība.
`` NCDIEL no 2012. gada maija līdz augustam sagatavoja mācību materiālus un
grāmatas jaunajam kursam. 2012. gada 30. augustā NCDIEL organizēja vienas
dienas apmācību 300 skolotājiem, lai iepazīstinātu viņus ar jaunajiem mācību
materiāliem.
`` 2012. mācību gadā tika ieviests jauns mācību kurss. Šis kurss tiks pasniegts
1 stundu nedēļā visām 3 gadu klasēm (1., 2. un 3. gads).
`` Tā pati procedūra tiks atkārtota (mācību programmas izveidošana, skolotāju
apmācības un mācību materiālu sagatavošana) mācību kursam “Inovācija un
uzņēmējdarbība”, kas no 2014. gada septembra tiks ieviests pamatskolās.
Galvenās apmācību tēmas bija:
`` Kas ir uzņēmējdarbības izglītība?
`` Ieteikumi karjerai.
`` Uzņēmējdarbība. Patiesība un mīti par uzņēmējdarbību; uzņēmējdarbības
pamatprincipi; uzņēmējdarbības process (uzņēmējdarbības “pulkstenis”) un
tā elementi; galvenās uzņēmējdarbībā vajadzīgās prasmes; uzņēmējdarbības
mācīšanas metodes.
`` Kā izveidot inovatīvu sabiedrību?
`` Kā būt inovatīviem? Jaunu ideju meklēšana; ideju ģenerēšanas metodes; ideju
sistematizēšana un novērtēšana.
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Šis ir labas prakses piemērs politikas atbalsta lejupējai pieejai uzņēmējdarbības izglītībā. Valdība nolēma, ka 12–18 gadus veci skolēni būtu katru gadu tieši
jāiesaista uzņēmējdarbības izglītībā. Tas nozīmē, ka katru gadu būs 36 tieša
kontakta stundas par dažādām inovācijas un uzņēmējdarbības tēmām (pēdējā
mācību gadā — 72 stundas).

Panākumu priekšnosacījumi
Galvenie šīs aktivitātes panākumu faktori bija:
`` politisks valdības atbalsts jaunā mācību kursa ieviešanai;
`` valdības finansējums skolotāju apmācībai;
`` laba sadarbība starp BDE un NCDIEL;
`` NCDIEL darbinieku lielā pieredze uzņēmējdarbības mācīšanā, mācīšanas
metodes un tieša saskare ar skolotājiem.

Aktivitātes ietekme
`` Galvenā mācība no šī pasākuma ir tāda, ka
ar aktīvu valdību (lejupēja pieeja) un obligātā(-o) uzņēmējdarbības mācību kursa(-u)
ieviešanu visiem studentiem valstī ir iespēja
iepazīties ar uzņēmējdarbību un ar to saistītajām aktivitātēm.

Atslēgvārdi
SSI
INOVATĪVA MĀCĪŠANA
VALDĪBAS ATBALSTS
PAMATPRINCIPI
BIJUSĪ DIENVIDSLĀVIJAS
MAĶEDONIJAS REPUBLIKA

Noderīgas saites un avoti:
2 dienu apmācības skolotājiem prezentācija pieejama tīmekļa vietnē www.ncdiel.mk (maķedoniešu valodā).
Jaunā mācību programma pieejama BDE tīmekļa vietnē (maķedoniešu valodā).
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Velsas uzņēmēju pedagogu tīkls
Velsas valdības atbalstītais Velsas uzņēmēju pedagogu tīkls (WEEN) ir informācijas avots un padomdevējs uzņēmumu un uzņēmējdarbības pedagogiem Velsā.
Šajā projektā ir 7 tīklā apvienotas koledžas un universitātes. Projekta ietvaros tika
izveidots un akreditēts maģistra līmeņa skolotāju apmācības modulis uzņēmējdarbības izglītībā. Mācību kurss tika izmantots, lai apmācītu pedagogus ar profesionālās izglītības un apmācības, augstākās izglītības, kā arī kopienas izglītības
pieredzi.
Šī aktivitāte veicina skolotāju sagatavošanu uzņēmējdarbības izglītībai ar strukturētu pieeju, lai saprastu uzņēmējdarbības svarīgumu sabiedrībai, ekonomikai un

izglītībai, kā arī iegūtu praktiskas zināšanas par uzņēmējdarbības izglītības metodoloģiju un pedagoģiju. Mācību kursā tiek izmantota rīcības (“trigger”) pieeja. Tā ir
uz zinātkāri balstīta mācīšanās, kurā skolotāji paši kontekstualizē savu mācīšanos,
izmantojot to katrs savā vidē.
Šo darbu atbalstīja Enterprise Educators UK (EEUK). EEUK ir iesaistīts tīklošanā, uzņēmējdarbības atbalstā un attīstībā ar vairāk nekā 500 uzņēmumu pedagogiem un
praktizējošiem locekļiem no vairāk nekā 90 Apvienotās Karalistes augstākās izglītības
iestādēm. EEUK iesaistīšana palīdzēja Apvienotajai Karalistei gūt plašu pieredzi projektu izstrādāšanā, sadarboties ar EEUK tīklu un plašāk izplatīt projekta rezultātus.

Aktivitātes veids: tīklošanās un labas prakses apmaiņa
Īstenošanas valsts: Apvienotā Karaliste — Velsa
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: WEEN — Velsas uzņēmēju pedagogu tīkls c/o Swansea Metropolitan,
Trinity St. David, Velsa
Galvenā kontaktpersona: Andy Penaluna
Galvenā e-pasta adrese: Andy.penaluna@smu.ac.uk
Tālr. +44 1792481199
Citi iesaistītie dalībnieki vai partneri: Velsas valdība, Enterprise Educators UK

izglītība un apmācības
Mērķa izglītības līmenis: starpdisciplīnu / dažādi izglītības līmeņi

© Infinite XX/Fotolia

Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: universitātes / skolotāju izglītības koledžas / profesionālā
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Panākumu priekšnosacījumi

Aktivitātes ietekme

Šo aktivitāti var uzskatīt par labu praksi studentu atsauksmju un sapratnes dziļuma par domāšanas virzienu dēļ.

`` Aktivitāte ir palīdzējusi izveidot tīklus, lai dalītos ar uzņēmējdarbības izglītības praksi.
`` Tā ir sagatavojusi nākamos skolotājus uzņēmējdarbības izglītībai.
`` Tā ir palīdzējusi izveidot jaunas iniciatīvas visā Apvienotajā Karalistē un ES
(ar ADEPTT projektu un ES tematiskajām darba grupām).

Ir daži būtiski elementi, lai atbalstītu labu praksi šajā jomā:
`` valstu tīkli, kas atklāti dalās gan ar labu, gan sliktu praksi;
`` valstu tīkli, kas informē valdību un kam ir augšupēja ietekme”;
`` valdība sniedz sākotnējo finansējumu pētniecībai (piemēram, Velsas valdības
iespējamības pētījums).
Lai virzītu EE uz šo jomu, ir nepieciešami vēl citi elementi:
`` labāka sapratne par radošuma motivēšanu un dziļāka domāšana par uzņēmēju
domāšanas veidu (tas neattiecas uz jaunizveidotiem uzņēmumiem);
`` gūt atbalstu no pieredzējušu pedagogu tīkliem;
`` starpdepartamentu universitāte, kas savieno un sasaista dažādas pedagoģiskas pieejas, aizgūst un pielāgo filozofijas.
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Plāni, kā turpināt šo praksi
Enterprise Educators UK tagad izplata pirmā Enterprise Educators (kredītpunktu) skolotāju apmācības moduļa izveidošanā gūtās atziņas visā Apvienotajā
Karalistē, un tās ir devušas ieguldījumu ES politikas diskusijā. Šis projekts
2013. gadā ir kļuvis par visas Velsas iniciatīvu, saukts par YES CPD Hub, ko arī
finansē Velsas valdība kā daļu no jauniešu uzņēmējdarbības stratēģijas.

Atslēgvārdi
SSI
TĪKLOŠANĀS
SADARBĪBA

Noderīgas saites un avoti:
Uzņēmējdarbības izglītībai vajadzīgi uzņēmīgi pedagogi — jauno skolotāju iedvesmošana oficiālajā skolotāju apmācībā: http://sbaer.uca.edu/research/
icsb/2012/Penaluna%20486.pdf
Dažādu gadījumu izpēte ir pieejama viņu tīmekļa vietnē: http://www.enterprise.ac.uk/index.php/case-studies
Andy Penaluna prezentācija ir pieejama tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/files/education/dublin/andy_
penaluna_en.pdf
Uz radošumu balstīts novērtējums un neitrāla izpratne — diskusija un gadījumu izpētes analīze: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1891415
Adeptt projekts: www.adeptt.eu
YES CPD Hub: http://ms.fs4b.wales.gov.uk/sub_sites/big_ideas_wales/content/projects/colleges_and_universities/entrepreneurship_hubs.aspx

SERTIFIKĀCIJA
APVIENOTĀ KARALISTE
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Pastāvīgas profesionālās
izaugsmes prakses piemēri

51

52

U Z Ņ Ē M Ē J D A R B Ī B A S

I Z G L Ī T Ī B A

—

R O K A S G R Ā M A T A

P E D A G O G I E M

Pastāvīga profesionālā izaugsme — galvenie secinājumi no piemēriem
Lai sasniegtu mērķi ilgtspējīgi ieviest uzņēmējdarbības izglītību pastāvīgajā skolotāju profesionālajā izaugsmē, Eiropai vajadzīgi šādi elementi…

Uz uzņēmējdarbību orientētas skolas, kas atbalsta uzņēmējdarbības garu
mācīšanā un apguves procesā
xx Uz uzņēmējdarbību orientētai skolai ir aizrautīga un apņēmīga skolas vadība, kas atbalsta uzņēmējdarbības izglītību visiem audzēkņiem.
xx Uz uzņēmējdarbību orientētai skolai ir uz mācīšanu rītdienas pasaulei balstīta izglītības koncepcija.
xx Mācībspēki un pārējie darbinieki vēlas pozitīvi izmantot pārmaiņas.
xx Uz uzņēmējdarbību orientētai skolai ir konkrēts redzējums par savām nākotnes vajadzībām un skaidra
izpratne par to, kā uzņēmējdarbības izglītība iederas plašākā mācību programmā un attīstības
plānā.
xx Uzņēmējdarbības izglītība ir iekļauta mācību programmā un iestrādāta visos mācību priekšmetos; tā netiek uztverta kā atsevišķs mācību priekšmets.
xx Skola ir apņēmusies veidot transversālās, radošās un uzņēmējdarbībā vajadzīgās prasmes, kas
bērniem un jauniešiem vajadzīgas, lai gūtu panākumus ne tikai skolā, bet arī plašākā sabiedrībā.
xx Uz aktivitātēm balstīta mācīšanās un uz audzēkņiem vērstas metodes ir parasta mācīšanas un
apguves daļa.
xx Ir definēti konkrēti mācīšanās rezultāti, un tos novērtē eksāmenos.
xx Aktivitātes, un jo īpaši to ietekme uz atsevišķu audzēkņu spēju attīstīšanu, regulāri tiek novērtētas.
xx Sistemātiski tiek apkopotas audzēkņu atsauksmes — pozitīva izglītojamo reakcija ir nozīmīgs
dzinulis uz uzņēmējdarbību orientētas apguves ieviešanai, un tā paātrina uzņēmējdarbības izglītības
pieņemšanu.

U Z Ņ Ē M Ē J D A R B Ī B A S

Uzņēmējdarbīgi skolotāji, kas spēj iedegt uzņēmējdarbības dzirksteli
xx Uzņēmējdarbīgi skolotāji atzinīgi novērtē individuālu iniciatīvu, atbildības un riska
uzņemšanos.
xx Uzņēmējdarbīgi skolotāji ir gatavi uztvert neveiksmi kā mācīšanās procesa neatņemamu daļu.
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xx Apmācība parāda, kā katrā mācību programmā ir atrodami uz uzņēmējdarbību orientētas mācīšanas aizmetņi un aspekti, kas labi iederas uz uzņēmējdarbību orientētas apguves procesā.
xx Apmācībā tiek izmantotas skolotāju esošās uz uzņēmējdarbību orientētās aktivitātes un parādīts, kā metodes, ko viņi jau izmanto, iederas koncepcijā.
xx Tiek definēti un novērtēti konkrēti mācīšanās rezultāti.

xx Bet uzņēmējdarbīgi skolotāji ir iemācījušies arī to, kā pārvaldīt risku. Neveiksme ir uzņēmējdarbības procesa neatņemama daļa, taču tā var būt arī dārga laika, prasmju un apņēmības tērēšana. Uzņēmējdarbīgi skolotāji zina, kā mazināt riskus.

xx Apmācību kursos galvenā uzmanība tiek pievērsta praktiskai pieejai, un tajos tiek
izmantotas aktīvas, līdzdalību veicinošas metodes, kas piemērotas tam, lai rosinātu
atbildības uzņemšanos.

xx Uzņēmējdarbīgiem skolotājiem ir labas komandas darba prasmes.

xx Apmācības sniedzēji darba vietā rīkojas, lai stimulētu dalību un plaši reklamētu kursus
(piemēram, vēršoties pie skolām tieši, kā arī tiešsaistē, ikgadējās skolotāju sapulcēs utt.).

xx Uzņēmējdarbīgi skolotāji viedo sadarbības tīklus. Viņi dalās pieredzē un regulāri tiekas ar
saviem līdziniekiem.
xx Uzņēmējdarbīgi skolotāji izmanto dažādas radošas metodes kā inovatīvus pedagoģiskus
instrumentus.
xx Viņi ļauj bērniem uzņemties atbildību par savu mācīšanās procesu, piemēram, ļaujot
viņiem veidot pašiem savas mācību stundas.

xx Uz uzņēmējdarbību orientēti apmācību kursi stimulē ilgtspējību; piemēram, mudinot skolotājus un audzēkņus rūpīgi plānot un pastāvīgi apmainīties ar pieredzi, kā arī pārdomāt savu
mācīšanu un apguvi.

xx Uzņēmējdarbīgi skolotāji savās novērtēšanas metodēs ņem vērā ne tikai risinājumu, bet
arī procesu, kā līdz tam nonākt.

Partnerības starp izglītības nozari, uzņēmēju kopienu un radošo
nozari

xx Uzņēmējdarbīgi skolotāji klasē izmanto tehnoloģijas un sociālos plašsaziņas līdzekļus, lai
sekmētu apguvi. Viņi izzina jaunus risinājumus, ražošanas tehnikas un datorlīdzekļus,
kas palīdz mācīšanās procesā.

xx Uz uzņēmējdarbību orientētas skolas un projekti gūst labumu no partneru uzņēmēju piesaistīšanas. Uzņēmumi un uzņēmējdarbības organizācijas var sniegt specializētas zināšanas uzņēmējdarbības izglītības projektiem un var piedalīties skolotāju apmācībā skolās.

xx Viņi arī izmanto sociālos plašsaziņas līdzekļus, lai mācītos no līdziniekiem un apmainītos ar informāciju.

xx Skolas var veidot partnerību ar ārējām organizācijām, lai uzņēmējdarbības izglītībā
iekļautu specializētas zināšanas, kādu viņiem pašiem nav.

Uzņēmējdarbīgu skolotāju apmācību programmas, kas veicina uz
uzņēmējdarbību orientētu metožu izveidošanu

xx Radoši darbinieki, piemēram, mākslinieki, dizaineri, arhitekti un zinātnieki var palīdzēt
skolām un skolotājiem atraisīt bērnu un jauniešu radošumu un veicināt viņu centienus un sasniegumus. Piemēri rāda, ka ilgtermiņa saiknei starp radošiem darbiniekiem un
skolām ir pozitīva ietekme.

xx Uzņēmējdarbīgu skolotāju apmācības programmā pievērsta uzmanība skolotāju pašu
uzņēmējdarbības spējām.
xx Apmācībā uzņēmējdarbība tiek uztverta nevis kā atsevišķa prasme, bet gan kā koncepcija, kurai nepieciešamas tādas pamatkompetences kā radošums, prasme izmantot
tehnoloģijas un projektu vadība.

xx Uz uzņēmējdarbību orientētas iestādes un pedagogi piedalās, mācoties no līdziniekiem
un apmainoties pieredzē — vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī.
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Matija Antun Reljković vidusskola, Slavonski Broda
Matija Antun Reljković vidusskola tiecas pilnveidot tās skolēnu prasmes, kas noderīgas uzņēmējdarbībā tostarp, elastīgumu, radošumu un risku uzņemšanos. Lai to
paveiktu, tā cenšas izveidot skolu, kas sniedz saviem skolēniem kvalitatīvu, stabilu
vidējo izglītību, kā arī dod iespējas mūžizglītībai un turpmākai izglītībai. Turklāt
mērķis ir izveidot skolu, kas ir pievilcīga un pielāgota gan audzēkņiem, gan vietējai
ekonomikai.
Skolas attīstības pamatā ir tās telpu modernizēšana un aprīkojuma dažādošana,
un tagad tā lepojas ar:
`` augļu dārzu, vīna dārzu un vīna darītavu;
`` dārzeņu laboratoriju;

Aktivitātes veids: uz uzņēmējdarbību orientētas skolas
Īstenošanas valsts: Horvātija
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Matija Antun Reljković vidusskola, Slavonski
Broda
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi:
http://ss-mareljkovica-sb.skole.hr/
Galvenā kontaktpersona: Vlado Prskalo
Galvenā e-pasta adrese: dvvi@yahoo.com
Mērķa izglītības līmenis: vidusskola ar trim individuālām izglītības
vienībām — lauksaimniecības tehnikums, veterināru skola un ķīmijas skola

`` meža izpētes laboratoriju;
`` veterināro laboratoriju un
`` ķīmijas laboratoriju.
Šīs laboratorijas un dārzi tagad ir kļuvuši par mācību vietām, piemēram, audzēkņi
tagad praktizē mikropavairošanu (augu klonēšanu), augļu audzēšanu un mežsaimniecību. Turklāt skola nesen izveidoja biotehnoloģiskās attīstības centru, kas ir ne tikai
lieliska mācīšanās vide audzēkņiem, bet arī stimulē Slavonski Brodas ekonomiku plašākā mērogā.
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Aktivitātes ietekme

`` Visu mācīšanas procesā iesaistīto cilvēku attieksmei jābūt atvērtai pārmaiņām.
Viņiem ir jābūt atvērtiem jaunu mācīšanas metožu iespējām. Skola no tradicionālajām mācīšanas metodēm klases telpās pārgāja uz projektu, grupu un
pētniecības darbu, kā arī praktisku apmācību un darbsemināriem.

Rezultāti ir bijuši lieliski, un tos vērtē inovatīvos veidos.

`` Bija nepieciešams starptautisko partneru atbalsts. Matija Antun Reljković skola
saņēma lielu atbalstu no ES. Šie līdzekļi tai ļāva izveidot vairākus tehniskos
centrus, tostarp: augļu dārzu, vīna dārzu un vīna darītavu; meža pētniecības
laboratoriju; veterināro laboratoriju; mikropavairošanas laboratoriju un aramzemes prakses lauku.
`` Būtiski ir arī vietējie sakari; skolai ir saikne ar Brodas-Posavinas apgabala
nodarbinātības biroju, tirdzniecības palātām, lauksaimniecības augstskolām
un pētniecības un izstrādes institūtiem.
`` Skolai bija arī jāspēj reaģēt uz piedāvājumu un pieprasījumu vietējā tirgū. Tā
pielika īpašas pūles, lai nostiprinātu kultūru, kurā audzēkņi ir lepni strādāt uz
lauka, atverot acis uz ilgtspējīgu dzīvošanu un saskanību ar galveno nodarbinātības jomu apgabalā — lauksaimniecību.
`` Ir būtiski būt informētam par jaunāko moderno aprīkojumu un pēc iespējas
izmantot jaunās tehnoloģijas.
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`` Tas attiecas ne tikai uz absolventu skaitu, bet arī uz izglītības kvalitāti.
Izglītojamie audzē kultūraugus, piemēram, tomātus un lavandu, un pārdod
tos vietējai sabiedrībai. Tas ir jo īpaši pozitīvi tāpēc, ka vietējais apgabals
Slavonski Broda ir slavens ar savu lauksaimniecību.
`` Audzēkņi iegūst daudz dažādu darba metožu prasmes (piemēram, viņi var
ņemt asins paraugus un analizēt tos).
`` Daži audzēkņi turpina izglītību augstskolās, bet būtiskākais ieguvums ir
uzņēmējdarbībā vajadzīgās prasmes un uz uzņēmējdarbību vērsta domāšana, ko skola palīdz pilnveidot visiem audzēkņiem.
`` Projekts “Reģionālais biotehnoloģiju pētīšanas un attīstības centrs” ļāva skolai palīdzēt
ievirzīt vietējos un reģiona uzņēmējus lauksaimniecībā, ieviešot jaunākās tehnoloģijas
un uzlabojot izmaksu efektivitāti.

Atslēgvārdi
PPI
UZ UZŅĒMĒJDARBĪBU
ORIENTĒTAS SKOLAS
IESTRĀDĀTS
SADARBĪBA
HORVĀTIJA

Noderīgas saites un avoti:
Informācija par citiem projektiem pieejama tīmekļa vietnē http://ss-mareljkovica-sb.skole.hr/
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Mančestras akadēmija
Mančestras akadēmija ir skola 11–18 gadus veciem jauniešiem, ko izveidoja United
Learning, lai “katrā attīstītu labāko”. Tā atrodas Moss Side vidū, kas ir ar šaujam
ieročiem, bandām un narkotikām bēdīgi slavens rajons, un tajā ir ļoti dažādi jaunuzņemtie skolēni un daudzi bēgļi vai patvēruma meklētāji. Mančestras akadēmija
ir uzņēmējdarbības speciālistu akadēmija, kuras mērķis ir attīstīt audzēkņu uzņēmējdarbības īpašības ar dažādiem formāliem un neformāliem mācīšanās veidiem.
Tā balstās uz pieņēmumu, ka ar akadēmiskām zināšanām nepietiek; audzēkņiem
vajadzīgas arī prasmes un reālistiska tiekšanās gūt sekmes dzīvē un kļūt par produktīviem pilsoņiem.
Mācību programmas veidotāji iestrādā darba devēju un uzņēmumu piesaistīšanu
visā mācību programmā un ārpus tās. Darba devēju piesaistīšana tiek izmantota
kā galvenā metode, lai uzlabotu sekmes, un visi mācību priekšmeti un skolotāji

ir iesaistīti uzņēmējdarbības izglītības darbā saistībā ar mācību programmu. Turklāt visās klasēs tiek īstenota personificēta un holistiska karjeras programma, kurā
audzēkņi veido darba pieredzes “portfeli” no 7. klases (12-gadīgi) līdz 11. klasei
(16-gadīgi). Sekmēm seko līdzi, un tās novērtē.
Skola organizē arī daudzas uz uzņēmējdarbību orientētas aktivitātes audzēkņiem.
`` Skolotāji organizē studentiem sešas ar karjeru saistītas sesijas gadā, piemēram,
“kā mans mācību priekšmets palīdzēs man atrast darbu”.
`` Tiek organizētas “nozaru nedēļas”, lai iepazīstinātu audzēkņus ar dažādām rūpniecības nozarēm un profesijām tajās. Skola rīko arī viktorīnas un konkursus, lai
iepazīstinātu audzēkņus ar dažādām nozarēm.

Aktivitātes veids: uz uzņēmējdarbību orientētas skolas
Īstenošanas valsts: Apvienotā Karaliste
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Mančestras akadēmija
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi:
http://www.manchester-academy.org/
Galvenā kontaktpersona: Jane Delfino

Tālr. +44 1612324159
Citi iesaistītie dalībnieki vai partneri: United Learning
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: 11–18 gadus veci jaunieši
Mērķa izglītības līmenis: vidējā izglītība

© Andresr/iStock/Thinkstock

Galvenā e-pasta adrese: jane.delfino@manchester-academy.org
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`` Viņi veido “prasmju eskalatoru”, kas audzēkņiem parāda konkrētās profesijās
vajadzīgo kompetenci, kā arī tipiskos algu apmērus.
`` Skolas sadarbības partneri ir daudzi vietējie uzņēmumi. Piemēram, skola
sadarbojās ar Whitworth mākslas galeriju projektā “Fresh Made Trade”, kurā
audzēkņi strādāja kopā ar māksliniekiem un uzņēmējiem un izveidoja dizainu
un izgatavoja klēpjdatoru somas un tālruņu maciņus, kas tagad tiek tirgoti
Mančestras mākslas galerijās. Peļņas procentu daļa tiek ziedota AfrUKa.
`` Nākotnes plāni ietver atzinības programmas izveidošanu audzēkņiem, prakses
darba vietu iespēju iekļaušanu, brīvprātīgo darbu un mikrouzņēmumu izveidošanu. Darbinieki izveidos dažas no šīm vienībām, kas viņiem nodrošinās turpmākas apmācības iespēju darba vietā. Viņi cer, ka tās nākotnē saņems atbalstu
un atzinību no vietējām aģentūrām.
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uzņēmējdarbības koordinators. Turklāt viņi organizē skolotāju apmācību,
dalīšanos ar labu praksi un kopīgu jaunu programmu izstrādāšanu.
`` Konkrētas aktivitātes ir pielāgojamas audzēkņu vajadzībām un mācību
priekšmetu jomām un ļauj audzēkņiem attīstīt dažādas prasmes.
`` Svarīgas ir efektīvas un daudzveidīgas partnerības ar vietējiem uzņēmumiem. Mančestras akadēmija sadarbojas ar dažādiem partneriem, tostarp
Mercedes Benz, Mančestras Universitāti un Mančestras pilsētas futbola
klubu. Piemēram, Mančestras Universitāte audzēkņiem dod padomus par
akadēmiskiem sasniegumiem un piedāvā darba iespējas tādās shēmās kā
tās cilvēkresursu darbaudzināšanas programma.

Aktivitātes ietekme
Panākumu priekšnosacījumi
Skola uzsver vairākus elementus, kas ir būtiski tās kā uz uzņēmējdarbību orientētas skolas panākumiem.
`` Visi, sākot no skolas direktora, audzēkņiem, skolotājiem un beidzot pat ar ēdināšanas personālu ievēro “uz uzņēmējdarbību orientētas skolas” koncepciju. Šī
koncepcija ir iestrādāta dažādos veidos, piemēram, jautājot visiem potenciālajiem jaunajiem darbiniekiem, kā viņi domā būt noderīgi “uz uzņēmējdarbību
orientētajai skolai”, un organizējot iknedēļas sapulces nesen kvalifikāciju ieguvušajiem skolotājiem.
`` Uzņēmējdarbības izglītība ir iekļauta mācību programmā un iestrādāta visos
mācību priekšmetos; tā netiek uztverta kā atsevišķs mācību priekšmets. Piemēram, partnerība ar Whitworth mākslas galeriju tagad ir iekļauta mākslas
un tekstila nodaļās, nodrošinot darbiniekiem spēcīgu pastāvīgu profesionālo
izaugsmi.
`` Skola ir daļa no plašākas organizācijas — United Learning (UL). UL veicina
uz uzņēmējdarbību orientētu izglītību visās savās skolās, un katrā no tām ir

`` Labākas sekmes. Mančestras akadēmijā sekmes ir ievērojami uzlabojušās,
kopš to pārņēma UL un tā savā mācību programmā ietvēra uzņēmējdarbībā vajadzīgās prasmes. OFSTED (izglītības standartu, pakalpojumu un
prasmju bērniem birojs — Apvienotās Karalistes skolu inspekcijas iestāde)
iepriekš vājo skolu tagad vērtē kā “labu”, un tās audzēkņu progress reizēm
tiek vērtēts kā “izcils”. Skolā, kurā ir ļoti dažādas izcelsmes audzēkņi (kas
runā vairāk nekā 70 valodās), no kuriem daudzi nāk no mājsaimniecībām ar
zemiem ienākumiem (64 % no audzēkņiem ir tiesīgi saņemt maltītes skolā
par brīvu), tagad 94 % audzēkņu vidusskolas gatavības apliecībā saņem
5 A* — C atzīmes salīdzinājumā ar 12 % rādītāju, pirms skola kļuva par akadēmiju.

Atslēgvārdi
PPI

UZ UZŅĒMĒJDARBĪBU
ORIENTĒTAS SKOLAS
IESTRĀDĀTS
SEKMES
APVIENOTĀ KARALISTE

Noderīgas saites un avoti:
Jane Delfino izstrādātā skolas prezentācija pieejama tīmekļa vietnē http://prezi.com/-zsfnd6_babr/the-entrepreneurial-school/
UL tīmekļa vietne: http://unitedlearning.org.uk/
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“Kompetencei jā, stereotipiem nē”
“Kompetencei jā, stereotipiem nē” ir visaptveroša izglītības programma, kas izveidota, lai paplašinātu un uzlabotu profesionālās izglītības un apmācības iestāžu
sniegto izglītības pakalpojumu kvalitāti Mikołów rajonā, Polijā.
Programmai ir četri moduļi.
`` Papildu stundas saistībā ar tādām galvenajām profesionālajām kompetencēm kā:
ÌÌ angļu, vācu valodas apmācība;
ÌÌ matemātika, fizika, inženierzinātnes;
ÌÌ uzņēmējdarbības izglītība.

`` Psiholoģiskā un pedagoģiskā atbalsta programma mācībspēkiem.
`` Profesionālā (darba tirgus) konsultatīvā programma, kas ietver:
ÌÌ globālas, reģionālas un vietējā darba tirgus tendences;
ÌÌ individuālas tikšanās ar profesionālu konsultantu.
`` Kursu un prakses programma:
ÌÌ ļoti daudzveidīga, arī datorgrafika, rīkošanās ar kases aparātu un vadītāja
apliecības iegūšana.

Aktivitātes veids: PPI programmas, kurās skolotājus uzņēmējdarbības izglītībai sagatavo darbavietā
Īstenošanas valsts: Polija
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Zespół szkół technicznych w mikołowie
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi: http://www.zst.edu.pl/pl
Galvenā kontaktpersona: Monika Gutowska
Galvenā e-pasta adrese: monikagutowska@gmail.com
Citi iesaistītie dalībnieki vai partneri: divas citas Mikołów rajona skolas
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: skolotāji un audzēkņi
Mērķa izglītības līmenis: profesionālās izglītības un apmācības vidusskolas
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Panākumu priekšnosacījumi

Aktivitātes ietekme

Izglītības un profesionālie sasniegumi ir atkarīgi no tā, cik labi audzēkņi apguvuši
pamatkompetenci. Šī programma lielāko uzmanību pievērš šādas pamatkompetences attīstīšanai, un tā ir būtiska, lai viņi varētu īstenot savus mērķus:

`` Sekmju uzlabošana. Galvenais mērķis ir vairot izglītības un profesionālās
iespējas vismaz 60 % no profesionālās izglītības un apmācības audzēkņiem, uzlabojot viņu pamatkompetenci.

`` efektīvi komunicēt dzimtajā valodā un svešvalodās;

`` Iespēju vienlīdzība. Programma cenšas mazināt izglītības atšķirības starp
audzēkņiem, uzlabojot viņu pašcieņu un piedāvājot ar izglītību saistītu vai
psiholoģisku atbalstu tiem, kuriem ir ar mācībām saistītas un citas grūtības.

`` iegūt matemātikas, zinātnes un IT kompetenci;
`` iegūt mācīšanās prasmes;
`` būt sociāli lietpratīgam un labam pilsonim;
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`` Koncentrēšanās ne tikai uz skolu, bet arī uz darba tirgu. Programma uzlabo
audzēkņu spējas apzināti plānot savas karjeras gaitu, ņemot vērā vietējo
tirgu, kā arī nodrošinot atbilstošu profesionālo kvalifikāciju, mācību kursu
un prakses pieejamību.

`` spēt parādīt iniciatīvu un uzņēmējdarbības garu;
`` apzināties citas kultūras un spēt parādīt savu kultūru.

Atslēgvārdi
PPI
SKOLOTĀJU SAGATAVOŠANA
DARBAVIETĀ
IZPRATNES VAIROŠANA
SEKMES
POLIJA

Noderīgas saites un avoti:
“Kompetencei jā, stereotipiem nē” prezentācija (poļu valodā): http://zst.edu.pl/pdf/ktsn/KTSNII.pdf
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Uzņēmējdarbības izglītības YVI virtuālās mācīšanās vide
Uzņēmējdarbības izglītība ietilpst visās pedagoģijas stratēģijās un mācību programmās Somijā. YVI ir vairāku zinātņu attīstības un pētniecības projekts valsts
mērogā. YVI ir virtuāla mācīšanās vide, kas piedāvā:

`` informāciju par uzņēmējdarbības izglītības pētījumiem;

`` vairākus mācīšanas materiālu un metožu piemērus uzņēmējdarbības izglītībā;

Mērķi ir:

`` tīklošanās iespējas sociālajos plašsaziņas līdzekļos;

`` ietvert uzņēmējdarbības izglītību visās stratēģijās un mācību programmās;

`` uzņēmējdarbības izglītības vārdnīcu;

`` uzņēmējdarbības izglītības un pedagoģijas izveidošana un novērtēšana pedagogu
izglītībā;

`` konkursus.

Aktivitātes veids: programmas, lai sagatavotu skolotājus un skolotāju pedagogus uzņēmējdarbības
izglītībai
Īstenošanas valsts: Somija
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Turku Universitāte / Lapēnrantas Tehnoloģiju universitāte
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi: http://www.yvi.fi
Galvenā kontaktpersona: Jaana Seikkula-Leino (projekta vadītāja, profesore), Heikki Hannula
(profesionālās pedagogu izglītības un Somijas pedagoģijas attīstības un novērtēšanas mērķa koordinators)
Galvenā e-pasta adrese: jaana.seikkula-leino@utu.fi
Tālr. +358 505305902; Heikki Hannula tālr. +358 408307427
2 citas augstskolas; 6 lietišķo zinātņu augstskolas; 4 pedagoģijas vienības; 10 citi partneri — organizācijas
un Nodarbinātības un ekonomikas ministrija
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: topošie skolotāji
Mērķa izglītības līmenis: dažādi izglītības līmeņi

© Milan Jurkovic/Fotolia

Citi iesaistītie dalībnieki vai partneri: 7 pedagogu apmācības skolas; 3 pedagoģijas departamenti;
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`` stiprināt tīkla sadarbību un reģionālo attīstību starp uzņēmējdarbības izglītības izstrādātājiem;

Aktivitātes ietekme

`` izveidot dinamisku uzņēmējdarbības izglītības modeli, kurā ietverta plānošana,
ieviešana un novērtēšana.

`` Uzņēmējdarbības izglītība ir ietverta visās stratēģijās un mācību programmās. Tā ir daļa no visu pedagogu izglītības, un visiem jaunajiem skolotājiem ir prasmes, kas vajadzīgas, lai mācītu uzņēmējdarbības izglītību.

Panākumu priekšnosacījumi
`` Lai attīstītu iniciatīvu, ir svarīgi saņemt institucionālu atbalstu.
`` Ir jāizveido ļoti praktiski un konkrēti mācību materiāli, lai palīdzētu ieviest
uzņēmējdarbības izglītību.
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`` Ir pilnveidotas skolotāju prasmes mācīt.
`` Ir radīta unikāla mācīšanās vide skolotājiem.
`` Visi mācību materiāli ir pieejami vienkopus.
`` Ir attīstīta tīklošanās.
`` Ir stiprināta vairākzinātņu starptautiska pētniecība.
`` Skolotāju pedagogi visā valstī var saņemt ieguvumu no virtuālās platformas.

Atslēgvārdi
PPI

SKOLOTĀJU PEDAGOGU
SAGATAVOŠANA
VIRTUĀLĀ MĀCĪŠANĀS
MĀCĪBU MATERIĀLI
SOMIJA
Noderīgas saites un avoti:
Projekta tīmekļa vietne: http://www.yvi.fi/
Jaana Seikkula-Leino prezentācija ir pieejama tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/files/education/dublin/jaana_seikkula-leino_en.pdf
Uzņēmējdarbības izglītības pētniecība un pasākumi Lapēnrantas Tehnoloģiju universitātē: http://developmentcentre.lut.fi/hankesivusto.asp?hid=7&alasivu=33
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Pedagogu un audzēkņu uzņēmējdarbības gara stiprināšana
Iniciatīva jaunizveidotiem uzņēmumiem un uzņēmējdarbības pārnešanai (IFEX) ir
Bādenes-Virtembergas Finanšu un ekonomikas ministrijas vienība. Tajā veic vairākas aktivitātes, kas paredzētas, lai skolās veidotu izpratni par uzņēmējdarbību:
`` skolēnu iepazīstināšana ar domāšanu un darbību, kas orientēta uz uzņēmējdarbību;
`` pašnodarbinātības/uzņēmējdarbības kā profesionāla risinājuma idejas vairošana;
`` sapratnes par ekonomikas procesiem stiprināšana;
`` sociālās kompetences un sociālo iemaņu (“soft skills”) uzlabošana.

IFEX sadarbībā ar Izglītības ministriju piedāvā dažādus projektus skolām, skolotājiem
un skolēniem. Viens piemērs ir konkrēta skolotāju apmācības programma, ko organizē Izglītības ministrija sadarbībā ar Würth kompetences centru. Apmācības saturs
tiek īstenots, izmantojot ar mācību stundām saistītus vai izglītojošus skolu projektiem
(piemēram, miniuzņēmumu / skolu uzņēmumu vai konkursu izveidošana), kā arī palīdzot radīt saikni starp skolotājiem un uzņēmumiem.
Programma sākas ar uzsākšanas sapulci un pašmācības periodu (parasti 6–7 nedēļas)
tiešsaistē ar Eiropas uzņēmējdarbības kompetences licenci. Tad seko vienas dienas
seminārs ar uzņēmējdarbības simulācijas spēli “viegla uzņēmējdarbība”. Tālāk seko
būtiskākā programmas daļa — nedēļa uzņēmumā. Šīs daļas pēdējā dienā skolotāji
plāno ekonomikas projektu, ko īstenot ar saviem skolēniem nākamajā skolas semestrī.
Nākamajā gadā skolotāji apmainās ar savu pieredzi par projektu vienas dienas seminārā; tad tīmeklī tiek publicēts rakstisks pārskats, lai visi to varētu izlasīt.

Aktivitātes veids: PPI programmas, kurās skolotājus uzņēmējdarbības izglītībai sagatavo darbavietā
Īstenošanas valsts: Vācija
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Iniciatīva jaunizveidotiem uzņēmumiem un uzņēmējdarbības pārnešanai
(IFEX), Bādenes-Virtembergas Finanšu un ekonomikas ministrijas vienība
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi: http://www.gruendung-bw.de
Galvenā kontaktpersona: Petra Weininger
Galvenā e-pasta adrese: petra.weininger@mfw.bwl.de

Citi iesaistītie dalībnieki vai partneri: Bādenes-Virtembergas Izglītības, jaunatnes un sporta ministrija,
Rūpniecības un tirdzniecības palātas; Tirdzniecības palāta
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: skolotāji
Mērķa izglītības līmenis: vidusskolu skolotāji, kas sniedz vispārējo izglītību

© Andresr/iStock/Thinkstock

Tālr. +49 7111232765
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Cita programma, ko Izglītības ministrija vada sadarbībā ar Finanšu un ekonomikas
ministriju un palātām, ir “Izglītojoša sadarbība starp skolām un uzņēmumiem”.
Sadarbība ir izveidota ar līgumu starp skolu un uzņēmumu. Mērķis ir ieguvums
abiem partneriem. Īpaši šim nolūkam izveidotā reģionālā vadības grupa veido
saiknes starp skolām un uzņēmumiem.

Panākumu priekšnosacījumi
`` Ekonomikas izglītība jau ir visu Bādenes-Virtembergas skolu valsts mācību
programmā. Ir vēlami projekti ekonomikas zināšanu veicināšanai.
`` Ietver dalībnieku un īstenotāju tīklu. IFEX ir daļa no Finanšu un ekonomikas
ministrijas, un tā cieši sadarbojas ar Izglītības, jaunatnes un sporta ministriju,
kā arī ar skolotājiem, uzņēmējdarbības organizācijām, uzņēmējiem, uzņēmumu īpašniekiem, privātām iniciatīvām, projektu īstenošanas organizācijām
un tādiem valsts projektiem kā Junior un business@school.
`` Uzņēmumā pavadītais laiks ir ļoti svarīgs. Nedēļa, ko apmācības laikā skolotāji
pavada uzņēmumā, noteikti ir galvenā komerciālu saikņu veidošanai pēc tam,
kad viņi atgriežas savās skolās.
`` Būtiski ir papildu pasākumi. Vienas dienas seminārs un pārskatu un labas prakses publicēšana tiešsaistē ļauj dalīties ilgtermiņa pieredzē uzņēmējdarbības
izglītībā.
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Aktivitātes ietekme
`` Aptuveni 50 skolotāju katru gadu piedalās skolotāju apmācības programmā, un daļa no tiem veido sakarus starp skolām un uzņēmumiem, veicinot sadarbības darbu.
`` Kopš 2008. gada 1700 Bādenes-Virtembergas vidusskolu tagad sadarbojas ar 3500 uzņēmumiem, kas nozīmē, ka aptuveni 95 % no visām vispārējās izglītības vidusskolām sadarbojas ar uzņēmumiem.

Atslēgvārdi
PPI
SKOLOTĀJU SAGATAVOŠANA
DARBAVIETĀ
UZŅĒMUMA SIMULĀCIJA
SADARBĪBA
VĀCIJA
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Uzņēmējdarbības prakses atzīšana un attīstīšana pedagogu apmācībā

Uzņēmējdarbības prakses atzīšana un attīstīšana pedagogu apmācībā (ADEPTT)
ir programmas “Leonardo Da Vinci” finansēts projekts, ko veido partnerība starp
13 iestādēm 8 ES valstīs. Tas ir apmācības kurss, kas dod konkrētākas un praktiskākas apmācības iespējas, lai atbalstītu un uzlabotu uz uzņēmējdarbību orientētas mācīšanas praksi. Apmācība ilgst divas dienas, bet pēc pieprasījuma to var
pagarināt. Tā ir vērsta uz uzņēmējdarbības izglītību caur “īstenošanas” prizmu —
praktiskiem līdzekļiem, lai kaut ko sasniegtu. “Īstenošana” ir loģisks modelis un
process, ko var izmantot, kad pedagogi izstrādā savus uzņēmējdarbības plānus.
Tā liek pedagogiem apsvērt, vai darbība ir izdarāma, vai to ir vērts darīt un vai tā
ir izpildāma.

Tajā tiek ievēroti pieci galvenie principi.
`` “Putns rokā” — saprast, ka nav vajadzīga graujoša ideja vai jātiecas pēc “vienreizējām” iespējām, vajadzīgs ir tikai vienkāršas problēmas risinājums.
`` “Reāls zaudējums” — apdomāt, cik daudz laika var reāli ieguldīt, ņemot vērā, ka
uzņēmums var ciest neveiksmi.
`` “Trakais raksts” — cik vien daudz iespējams, veidot partnerības ar citiem cilvēkiem
un organizācijām.

Aktivitātes veids: PPI programmas, kurās pedagogus uzņēmējdarbības izglītībai sagatavo darbavietā
Īstenošanas valsts: Spānija
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Valnalon
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi: http://www.valnalon.com/
Galvenā kontaktpersona: Ivan Diego Rodriguez

Tālr. +34 9856982227
Citi iesaistītie dalībnieki vai partneri: GrijpdeBuitenKans — neatkarīga Nīderlandes organizācija, kuras
mērķis ir atbalstīt uzņēmējdarbības izglītības pasniegšanu izglītības iestādēs
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: skolu vadītāji un mācībspēki no tās pašas iestādes
Mērķa izglītības līmenis: PPI visu izglītības līmeņu pedagogiem

© Wavebreak Media/Thinkstock

Galvenā e-pasta adrese: ivan@valnalon.com
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`` “Limonāde” — pieņemt pārsteigumus, kas rodas nedrošās situācijās, saglabājot elastīgumu, nevis akli sekojot izvirzītajiem mērķiem.
`` “Pilots lidmašīnā” — koncentrēties uz aktivitātēm, ko iespējams kontrolēt;
nākotne nav ne droša, ne paredzama, bet tā ir jāveido.

Panākumu priekšnosacījumi
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Aktivitātes ietekme
Apmācības kursā ir seši konkrēti mācību priekšmeti, kuru mērķis ir izveidot
ilgtspējīgu attieksmes un prakses maiņu:
`` Pedagogi izstrādā jaunu (izglītības) produktu vai pakalpojumus, ko var
izmantot jau “nākamajā nedēļā”.
`` Pedagogi mācās apstiprināt projektu vai jaunu mācīšanās vidi.

`` Skolas vadības iesaistīšanās ir ļoti nozīmīga.
`` Apmācību sākums ir darbs pie esošajām uz uzņēmējdarbību orientētajām aktivitātēm, pedagogiem jāpiedalās un jāsaprot, ko viņi jau dara.
`` Jāiemācās veidot ilgtspējīgus, uz uzņēmējdarbību orientētus projektus.
`` Jāiemācās pārvaldīt riskus. Neveiksme ir uzņēmējdarbības procesa neatņemama daļa, bet tā var būt arī dārga laika, prasmju un apņēmības tērēšana.
Tāpēc apmācības kursā plaši tiek izmantoti “īstenošanas melnraksti” (“effectuation canvas”), lai palīdzētu pedagogiem saprast un mazināt riskus.
`` Apmācības kurss nav teorētiska simulācija. Pedagogiem jāizveido konkrēta un
apstiprināta apmācības kārtība.

`` Pedagogi pārliecina dažādus partnerus veicināt audzēkņu mācīšanās procesu.
`` Pedagogi var definēt abpusējus uzņēmējdarbības aktivitātes ieguvumus
(“win-win”) gan uzņēmējam, gan izglītības formai.
`` Pedagogi mācās izmantot un saprast uzņēmējdarbības vārdnīcu.
`` Pedagogi atpazīst un novērtē uz uzņēmējdarbību orientētu rīcību un zina, kā līdzsvarot
resursus.

Atslēgvārdi
PPI

SKOLOTĀJU SAGATAVOŠANA
DARBAVIETĀ
UZŅĒMĒJDARBĪBAS PLĀNI
PRAKTISKAS METODES
SPĀNIJA

Noderīgas saites un avoti:
Ivan Diego Prezi prezentācija: http://prezi.com/_-gd384z1zbg/adeptt-ivan-diego/
Grijpdebuitenkans tīmekļa vietne: http://www.grijpdebuitenkans.nl/
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Radošums, kultūra un izglītība — radošas partnerības
Programma Radošas partnerības bija Apvienotās Karalistes labākā radošā mācīšanās programma, kas no 2002. gada līdz 2011. gadam tika īstenota visā Anglijā.
Tā aicināja uz skolām sadarboties ar skolotājiem tādus radošus darbiniekus kā
māksliniekus, arhitektus un zinātniekus, lai atraisītu bērnu un jauniešu radošumu,
stimulētu centienus un sasniegumus. Viņi strādāja ar vairāk nekā 1 miljonu bērnu
un 90 000 skolotāju pie vairāk nekā 8000 projektu. Līdz 2011. gadam programmu
“Radošas partnerības” finansēja Anglijas Mākslas padome, tomēr finansējums tika
atcelts mākslas izdevumu samazināšanas dēļ. Kopš tā laika CCE darbojas starptautiskā mērogā, tostarp strādājot Vācijā, Norvēģijā, Lietuvā, Pakistānā, Katarā,
Dienvidkorejā, Rietumaustrālijā un ar ESAO. CCE turpina palielināt apmērus un
ietekmi ar jaunām idejām, projektiem un partnerībām visā pasaulē.
“Radošas partnerattiecības” iestrādā ilgtermiņa attiecības starp radošiem partneriem un skolām. Skolas piesakās dalībai pēc konkrētas vajadzības vai problēmas

identificēšanas, ko tās vēlas risināt; piemēram, zēnu lasītprasme, vecāku iesaistīšana
vai uzvedība spēļu laukumā. Skolai tiek piešķirts īpaši apmācīts radošais aģents, un
viņš strādā ar skolotājiem, audzēkņiem un citiem radošiem praktizējošiem speciālistiem, lai izveidotu un ieviestu projektu, kas sniedz radošu risinājumu skolas konkrētajām problēmām.
Viens radoša risinājuma piemērs ir trūcīga Stoke-on-Trent rajona pamatskola, kurai
bija nepieciešama jauna mācību vieta. Viņi gribēja kaut ko atšķirīgu un runāja ar bērniem par to, kas ir laba mācību vieta. Radās daudzas idejas, ieskaitot māju kokā un
pludmali, taču viņi palika pie idejas pārveidot vecu lidmašīnu par klases telpu, jo viņiem
šķita, ka lidmašīnā var iemācīties visu. Tas dotu audzēkņiem iespēju virtuāli ceļot laikā,
apmeklēt Karību jūru, mūžamežu un tuksnešus. Bērni tika iesaistīti galveno lēmumu
pieņemšanā, sākot ar lidmašīnas pirkšanas procesu un plānošanas atļaujas kārtošanu
līdz profesionāla dizainera piesaistīšanai, lai lidmašīnu pārvērstu klases telpā.

Aktivitātes veids: PPI programmas, kurās skolotājus uzņēmējdarbības izglītībai sagatavo darbavietā
Īstenošanas valsts: Apvienotā Karaliste
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Radošums, kultūra un izglītība (CCE), Apvienotās Karalistes nevalstiska
organizācija (NVO) un labdarība, tīmekļa vietne: http://www.creativitycultureeducation.org/
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi: http://www.creative-partnerships.com/
Galvenā kontaktpersona: priekšsēdētājs Paul Roberts
Galvenā e-pasta adrese: dee.keane@cceengland.org
Tālr. +44 8448112145
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: bērni un jaunieši skolās un viņu skolotāji
Mērķa izglītības līmenis: pamatskola un vidusskola
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Tāpat kā uz skolēniem vērstas aktivitātes, arī programma “Radošas partnerības”
atbalsta skolotājus, piedāvājot tiem uz darbu klasē balstītu, pastāvīgu profesionālo izaugsmi un dodot iespēju dalīties zināšanās. Tiek organizēti plānošanas,
apmācības un attīstības semināri, kas ļauj skolas darbiniekiem un radošiem profesionāļiem strādāt kopā, lai plānotu, pārdomātu, apdomātu jaunas radošas pieejas
mācīšanai un mācīšanās procesam un eksperimentētu ar tām.

Panākumu priekšnosacījumi
`` Skolas vadības komandai jābūt iesaistītai un ieinteresētai projektā, un mācībspēkiem kopumā jāvēlas pozitīvi ieviest pārmaiņas.
`` Skolai jāapņemas mācīt transversālās, radošās un uzņēmējdarbībā vajadzīgās
prasmes, kas bērniem un jauniešiem vajadzīgas, lai gūtu panākumus ne tikai
skolā, bet arī plašākā sabiedrībā.
`` Labi izstrādāta plānošanas un novērtēšanas sistēma mudina skolotājus, skolēnus un radošos profesionāļus rūpīgi plānot un pastāvīgi pārdomāt iemācīto.
Tā nodrošina arī pastāvīgu mācīšanos un prakses uzlabošanu un iestrādāšanu.

Aktivitātes ietekme
Programma “Radošas partnerības” tika rūpīgi novērtēta, ņemot vērā tās ietekmi
uz skolēniem, skolotājiem, vecākiem un plašāku Apvienotās Karalistes ekonomiku:
`` Labākas sekmes. Valsts izglītības pētniecības fonds (NFER) apzināja
13 000 jauniešu, kas bija piedalījušies programmā “Radošas partnerības”.
Iegūtie dati rādīja, ka audzēkņiem, kas piedalījās programmā, bija labākas sekmes par valsts vidējo rādītāju 3. un 4. līmenī, lai gan viņi nāca no ekonomiski
un sociāli trūcīgiem rajoniem.
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`` Labāka pašapziņa. Britu tirgus pētniecības biroja (BMRB) izglītības veiktais
apsekojums, kurā aptaujāja skolu direktorus, liecināja, ka viņuprāt “Radošas partnerības” 92 % gadījumu uzlaboja skolēnu pašapziņu, 91 % gadījumu — prasmes un 87 % gadījumu — motivāciju.
`` Radošāki skolotāji. Tajā pašā apsekojumā skolu direktori uzsvēra arī savu
skolotāju prasmju uzlabošanu, 94 % no tiem novēroja prasmju uzlabojumu,
92 % klasē efektīvāk izmantoja radošos profesionāļus, un 92 % — labprātāk izmantoja radošu pieeju.
`` Skolotāju cerības tika attaisnotas. Tika apskatītas arī skolotāju cerības un
ticība attiecībā uz saviem skolēniem — vairāki skolotāji minēja, cik viņi bija
iedvesmoti un gandarīti redzēt, kā skolēni, kuriem klasē parasti rodas grūtības, gūst lieliskas sekmes radošajās mācību stundās. Tas ir īpaši nozīmīgi,
ņemot vērā saikni starp skolotāju cerībām un skolēnu sniegumu.
`` Vecāki vairāk iesaistījās savu bērnu mācīšanās procesā. Notingemas Universitātes pētījums rāda, ka radošums ir efektīvs, lai stimulētu vecāku interesi par to, ko viņu bērns dara skolā. Tas īpaši attiecas uz vecākiem, kuriem
pašiem varbūt skolā gājis grūti.
`` Ieguvumi plašākai ekonomikai. Konsultāciju uzņēmuma PwC ziņojumā
minēts, ka programma “Radošas partnerības” Apvienotās Karalistes ekonomikai būs radījusi gandrīz 4 miljardus mārciņu tīro pozitīvo ieguvumu.

Atslēgvārdi
PPI
SKOLOTĀJU SAGATAVOŠANA
DARBAVIETĀ
RADOŠI PARTNERI
IESTRĀDĀTS
APVIENOTĀ KARALISTE
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Programa Escolhas (Izvēļu programma)
Programa Escolhas ir Portugāles valdības programma, kas izveidota, lai veicinātu
bērnu un jauniešu sociālo iekļautību visneaizsargātākajās kopienās, jo īpaši imigrantu un etnisko minoritāšu vidū. Programmas mērķis ir veicināt iespēju vienlīdzību
un stiprināt sociālo kohēziju. Galvenās prioritātes intervences jomās ir: skolu ie
kļautība un neformālā izglītība; profesionālā apmācība un nodarbināmība; pilsoņu
un kopienu līdzdalība; digitālā iekļautība; un uzņēmējdarbība un iespēju radīšana.
Pēdējie minētie — uzņēmējdarbība un iespēju radīšana — ir jauna joma, kas izveidojusies, pateicoties arvien lielākam ieguldījumam vietējo kopienu mobilizācijā.

Uzņēmējdarbība un iespēju radīšana ietver aktivitātes šādās četrās jomās:
`` prasmju attīstīšanas aktivitātes;
`` finanšu atbalsts un uz zināšanām balstīts atbalsts plānotajiem projektiem, ko
ievieš un novērtē jaunieši;
`` jauniešu grupu veidošanas veicināšana, lai palīdzētu radīt jaunas (“grassroots”)
iniciatīvas;
`` apmeklējumi, stažēšanās citās pilsoniskās sabiedrības organizācijās un partnerība
ar tām.

Aktivitātes veids: PPI programmas, kurās pedagogus uzņēmējdarbības
izglītībai sagatavo darbavietā
Īstenošanas valsts: Portugāle
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Ministru padomes Prezidentūras ministrija
(Portugāles valdība);
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi:
http://www.programaescolhas.pt/
Galvenā kontaktpersona: Dana Redford
Galvenā e-pasta adrese: dana.redford@redfordresearch.com
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: jaunieši (un viņu pedagogi) no
trūcīgām kopienām
Mērķa izglītības līmenis: vidējā, augstākā, profesionālā izglītība un
apmācība
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Viens no šīs apmācību programmas elementiem ir “Uma Escolha de Futuro”
(izvēle nākotnei) ar mērķi attīstīt personīgās, sociālās un profesionālās prasmes
14–24 gadus veciem jauniešiem, palīdzot viņiem īstenot īsa, vidēja termiņa un ilgtermiņa projektus. Programma ir sadalīta divās savstarpēji papildinošās daļās —
viena skolotājiem un viena — jauniešiem. Tā ietver piecas vienības, lai palīdzētu
viņiem iekļūt vietējās kopienās, apzināt uzņēmējus, izvērst un pielietot uzņēmējdarbības idejas, attīstīt digitālās prasmes un īstenot uzņēmējdarbības idejas.
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Aktivitātes ietekme
Projekts tikko ir 5. reizi atjaunots, un tā nākamais posms ir no 2013. gada
janvāra līdz 2015. gada decembrim. 4. projekta ietvaros tika uzsākti 130 jauni
projekti — visi ar augšupēju ietekmi.

Panākumu priekšnosacījumi
Tika izveidotas divas atšķirīgas programmas daļas. Viena ir didaktiskāka, strukturētāka un ietver vairāk informācijas — skolotājiem un pasniedzējiem; otra ir
paredzēta jauniešiem, un tā ir vienkāršāka, teorētiskāka un ietver praktiskus uzdevumus. Šis dalījums dod divējādu rezultātu, vienlaicīgi izveidojot pedagoģisku instrumentu, ko var izmantot speciālisti, kā arī praktisku līdzekli jauniešu uzņēmējdarbībā vajadzīgo prasmju attīstīšanai.
Projektu finansē un daļēji vada Portugāles valdība — Ministru padomes Prezidentūras ministrija, Imigrācijas un kultūru dialoga augstās komisijas pārraudzībā. To
līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

Atslēgvārdi
PPI
SKOLOTĀJU SAGATAVOŠANA
DARBAVIETĀ
NEAIZSARGĀTAS KOPIENAS
APMĀCĪBAS PROGRAMMA
PORTUGĀLE
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UPI projekts
UPI (slovēņu valodā — “cerība”) projekts ir radošuma, uzņēmējdarbības un inovācijas darbsemināru sērija, ko Slovēnijas Amatniecības palāta sniedz pamatskolās.
Projektā ir divi atsevišķi posmi — pirmais ir tehniskā daļa — projektu/programmu
sagatavošana. Pēc tam skolās notika darbsemināri. Tehniskajā posmā Amatniecības palāta izstrādāja apmācības programmas un bukletus darbaudzinātājiem un
bērniem; tas galvenokārt palīdzēja izveidot apmācības moduli.
Katru darbsemināru vadīja divi darbaudzinātāji; viens — no skolas un otrs — no
plašākas uzņēmējdarbības nozares. Katrā darbseminārā skolēni izveidoja uzņēmējdarbības plānus, piemēram, viens no tiem bija pārdot augus un ziedus. Skolēni

Aktivitātes veids: PPI programmas, kurās skolotājus uzņēmējdarbības
izglītībai sagatavo darbavietā
Īstenošanas valsts: Slovēnija
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Slovēnijas Republikas Amatniecības un mazo
uzņēmumu palāta
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi: http://www.ozs.si
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: darbaudzinātāji un bērni
pamatskolās
Mērķa izglītības līmenis: pamatskolas

domāja par sava uzņēmuma organizāciju; klientiem (galvenokārt, ģimeni); tirgvedību;
vienreizējām pārdošanas vietām un iespējamiem apdraudējumiem (piemēram, viņi
varētu aizmirst aplaistīt augus). Dažādas grupas izmantoja daudz un dažādas radošas
plānošanas un reklāmas metodes. Piemēram, viena grupa izveidoja īsu video YouTube
par savu uzņēmējdarbības plānu, bet cita izveidoja bukletu, kas tagad ir pieejams
tiešsaistē un Slovēnijas bibliotēkā. Pēc sākotnējiem darbsemināriem tika organizēti
8 reģionāli pasākumi, kuros bērni varēja prezentēt savus uzņēmējdarbības plānus.
Papildus darbsemināriem Amatniecības palāta pētīja arī to, kādi faktori traucēja vai
mudināja jauniešus kļūt radošākiem. Šajā pētījumā tika atklātas vairākas iespējamas
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uzlabojumu iespējas, kā arī pievērsta uzmanība projekta panākumu kritērijiem.
Vispārīgi runājot, skolēni juta, ka:
`` skolotāji stundās pietiekami daudz neizmanto IKT;
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Aktivitātes ietekme
Kopā 31 pamatskola piedalījās 87 darbsemināros, un bērni izveidoja 84 uzņēmējdarbības plānus. Šie rādītāji sasniedza visus projekta mērķus attiecībā uz
iesaistīto jauniešu skaitu un darbsemināru skaitu. Turklāt

`` plašāka IKT izmantošana padarītu mācīšanos interesantāku;
`` vide, ģimene un indivīda personība ir galvenie aspekti, kas ietekmē bērnu radošumu un inovācijas spējas.
Tika atklāts, ka lielākā daļa skolu piedalījās darbnīcās tāpēc, ka tās gribēja atrast
jaunas un interesantas metodes bērnu iesaistīšanai. Tika atklāts, ka tie skolotāji,
kas piedalījās darbsemināros, daudz aktīvāk sāka izmantot IKT mācīšanas metodēs.

Panākumu priekšnosacījumi
Bija divi galvenie faktori, kas bija nozīmīgi šā projekta panākumiem.
`` Augsta līmeņa un plaša ieinteresēto personu piesaistīšana; piemēram, Ekonomikas ministrija finansēja projektu, un piedalījās 62 dažādas reģionālās amatniecības palātas.
`` Izglītības iestāžu vadītāji pilnībā piedalījās projektā, tas bija būtiski, jo viņi bija
galvenie lēmumu pieņēmēji attiecībā uz to, vai viņu skola piedalīsies.

`` projektā tika veiksmīgi izveidoti tehniskie mācīšanas instrumenti darbaudzinātājiem, un darbaudzināšanas programma tika integrēta valsts mācību
programmā;
`` Attiecībā uz skolēniem tas iepazīstināja pamatskolas bērnus ar dažādām
profesijām un turpmāk attīstīja viņu idejas un uz uzņēmējdarbību vērstu
domāšanu.
`` Skolotāji kļuva par pārliecinātākiem IKT lietotājiem mācīšanas metodēs,
kas savukārt padarīja mācību stundas interesantākas skolēniem.

Atslēgvārdi
PPI

SKOLOTĀJU SAGATAVOŠANA
DARBAVIETĀ
IZPRATNES VAIROŠANA
MĀCĪBU LĪDZEKĻI
SLOVĒNIJA
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Projekts “Life 2” — “Apmācīt pasniedzēju”
Galvenās kompetences dzīves prasmju projektā jeb “LIFE 2” palīdz jauniešiem profesionālajā apmācībā attīstīt prasmes un pārliecību par sevi, kas nepieciešama
darba vietā, jo īpaši tādas uzņēmējdarbībā vajadzīgās prasmes kā radošums un
inovācija. Paketi “Apmācīt pasniedzēju” veidoja speciālistu komandas no piecām
partnervalstīm. Tās mērķis ir palīdzēt pedagogiem integrēt dzīves prasmes savās
specializētajās profesionālās apmācības jomās, un tā palīdz pedagogiem izveidot
ciešākas saiknes ar darba devējiem.

Pati pakete ir sadalīta trīs daļās.
`` Lietotāja rokasgrāmata, lai paketi varētu pielāgot organizācijas un studenta vajadzībām.
`` “Apmācīt pasniedzēju” resursi:
ÌÌ 1. daļa — sniedz stabilas zināšanas un veicina sapratni par koncepciju “dzīves prasmju pamatkompetence”, ietverot uzdevumus, lai stiprinātu skolotāju
sapratni.

Aktivitātes veids: inovatīvas mācīšanas metodes un koncepcijas saistībā ar uzņēmējdarbības izglītību
Īstenošanas valsts: Portugāle, Apvienotā Karaliste, Dānija, Rumānija, Spānija
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Portugāle — ANESPO; Apvienotā Karaliste — Norton Radstock koledža un
Bath Spa Universitāte; Dānija — Niels Brock uzņēmējdarbības koledža; Rumānija — Izglītības attīstības un
inovācijas centrs (TEHNE); Spānija — CEBANC; Eiropas Tehniskās un profesionālās izglītības un apmācības
forums (EfVET)
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi: http://www.life-2.eu/
Galvenā kontaktpersona: Rosaleen Courtney un Irene Ferreira
Galvenā e-pasta adrese: rosaleen.courtney@nortcoll.ac.uk un irene.ferreira@anespo.pt
profesionālās apmācības audzēkņi, darba devēju tīkli, organizācijas, kas atbalsta neaizsargātās grupas un
politikas veidotājus/ietekmētājus
Mērķa izglītības līmenis: PPI pedagogiem profesionālās izglītības iestādēs vai organizācijās un kā daļa no
pedagogu sākotnējās apmācības profesionālās izglītības un apmācības sniedzējiem

© Sergio Dona/Fotolia

Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: profesionālās apmācības sniedzēji, skolotāju pedagogi,
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ÌÌ 2. daļa — sniedz dažādus praktiskus modeļus, lai pilnībā iestrādātu dzīves
prasmes profesionālajā apmācībā.

Panākumu priekšnosacījumi

ÌÌ 3. daļa — ietver dažādas projekta “Apmācīt pasniedzēju” aktivitātes, ko
izmantot kā daļu no strukturētas apmācības programmas profesionālās
apmācības pedagogiem, vai, ko pedagogiem izmantot, strādājot ar saviem
audzēkņiem.

`` Pierādījumi. Projekts “LIFE 2” ir balstīts uz stabiliem pierādījumiem. Tas
balstās uz atklājumiem pirmajā projektā “LIFE” (sk. www.life-keyskills.info);
Eiropas Pilsoniskās sabiedrības platformas veiktā pētījuma par mūžizglītības priekšnosacījumi veiksmei un 2004. gadā notikušās konference “Skills
for Life as the Key to Lifelong Learning”, kurā tika prezentēti ieteikumi un
labas prakses piemēri.

`` Labas prakses sadaļa. Projekts ietver iedvesmas avotus no visas Eiropas —
gadījumus, kad galvenās kompetences dzīves prasmēs ir tikušas veiksmīgi
iestrādātas profesionālajā apmācībā.
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`` Atsauksmes. Projekts balstās uz darba devēju, pedagogu un audzēkņu plašām atsauksmēm visās piecās partnervalstīs.
`` Finansējums. To atbalsta Eiropas Komisijas programma “Leonardo da
Vinci”. Šī finansējuma shēma ir daļa no EK Mūžizglītības programmas, un
tā atbalsta daudz un dažādas aktivitātes dažādos mērogos.

Atslēgvārdi
PPI
INOVATĪVA MĀCĪŠANA
MĀCĪBU MATERIĀLI
Noderīgas saites un avoti:
Programma “Leonardo da Vinci”: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm
ANESPO — Associação Nacional de Escolas Profissionais: http://www.anespo.pt/
CEBANC, Spānijas Karaliste: http://www.cebanc.hezkuntza.net/web/guest/proyectos###
Bath Spa Universitāte, Apvienotā Karaliste: http://www.bathspa.ac.uk
Niels Brock uzņēmējdarbības skola, Dānijas Karaliste: http://www.cbs.dk
TEHNE, Rumānija: http://www.tehne.ro/
EfVET: http://www.efvet.org/
Video par mūžizglītības galvenajām kompetencēm: http://www.youtube.com/watch?v=RD-elxXm1lw

PROJEKTU DARBS
VISA EIROPA
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Inovācija uz uzņēmējdarbību orientētā pedagoģijā
Šajā mācību kursā tika izmantotas tādas dažādas radošas metodes kā inovatīvi
pedagoģijas instrumenti, kas tika izmantoti studentu apmācībā Ruānas Uzņēmējdarbības skolā (RBS) un Aalto Universitātē. Mācību kursā ietverti dažādi elementi,
tostarp katrs students rakstīja “uzņēmējdarbības stāstu”, iedvesmojoties no abstraktas gleznas; viņi rakstīja eseju par saikni starp mākslu un uzņēmējdarbību un
rīkoja diskusiju par uzņēmēju kā aktieri. Romain Artus (Francija) deva savas gleznas iedvesmai. Mācību kursa mērķis bija iemācīties, kā dažādi pedagoģiskie instrumenti (piemēram, māksla, mūzika, stāstu rakstīšana un teātris) ietekmē attieksmi
virzībā uz uzņēmējdarbību.

Galvenie mācību kursa centieni bija atklāt katra indivīda spēju rast oriģinālus risinājumus, uzskatot to par būtisku uzņēmējdarbības kompetenci. Kursā tika mēģināts iedrošināt katru studentu vērst domāšanu uz uzņēmējdarbību un tika mērīta viņu spēja
pielāgoties jaunām situācijām, izmantojot neparastus mācīšanās instrumentus (piemēram, mūziku un mākslu). Diskusijas tika rīkotas sadarbībā ar dažādiem vietējiem
un starptautiskiem māksliniekiem. Piemēram, Dr. Joelle Lagier nāca runāt par savu
mākslinieces dzīvi, tāpat arī Tokijā dzīvojošais japāņu fotogrāfs.
Nākotnes plāni ietver šīs programmas izvēršanu dažādos starptautiskos kontekstos, kā
arī tās izplatīšanu neaizsargātākajās sabiedrības daļās, piemēram bezdarbnieku vidū.

Aktivitātes veids: inovatīvas mācīšanas metodes un koncepcijas saistībā ar uzņēmējdarbības izglītību
Īstenošanas valsts: Francija
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Ruānas Uzņēmējdarbības skola
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi: http://www.rouenbs.fr/en
Galvenā kontaktpersona: Rita Klapper
Galvenā e-pasta adrese: rgklapper@gmail.com
Citi iesaistītie dalībnieki vai partneri: mākslinieki, tostarp Romain Artus un Joelle Lagier (Francija) un
Beata Joutsen (Somija)
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: pirmsdiploma un pēcdiploma studenti Ruānas
Uzņēmējdarbības skolā; Helsinku Ekonomikas augstskola (Aalto Universitāte)
Mērķa izglītības līmenis: augstākā izglītība (pirmsdiploma un pēcdiploma)

U Z Ņ Ē M Ē J D A R B Ī B A S

Panākumu priekšnosacījumi
Lai izplatītu inovatīvu uzņēmējdarbības pedagoģiju, ir daudz kas jāmaina.
`` Nepieciešams lielāks laika un finanšu līdzekļu ieguldījums visā pasaulē, lai
integrētu netradicionālus inovatīvus un radošus uzņēmējdarbības mācību kursus tālākizglītībā un augstākajā izglītībā.
`` Lielāka atvērtība inovatīvai pedagoģijai, ne tikai uz tehnoloģijām balstītai
pedagoģijai, tālākizglītības un augstākās izglītības iestādēs, kā arī pašu pedagogu vidū.

I Z G L Ī T Ī B A

—

R O K A S G R Ā M A T A

P E D A G O G I E M

75

`` Studentu atsauksmes bija ļoti labas; vienā no tām teikts, ka “ir jauki atrast
uzņēmējdarbību jaunās vietās un spēt to sasaistīt ar mākslu”.
Uzņēmējdarbības stāstu rakstīšana, iedvesmojoties no mūsdienu mākslas, tika
uztverta kā “pilnīgi inovatīva pieredze, kas pārsteidza ar savu atsvaidzinošo
rezultātu un pierādīja [man], ka esmu radošs”. Bija arī atsauksmes, ka tas labi
sasaistās ar moderno pasauli, kurā “ir augstu vērtēti un vēlami radoši un prasmīgi uzņēmēji”.
`` Nākotnē ir plānots mudināt veikt pētniecības programmu, kurā novērtēt
izmaiņas domāšanā, ko inovatīva pedagoģija var radīt dažādos starptautiskos kontekstos.

`` Jāmaina koncentrēšanās no tradicionālās teorētiskās mācīšanās un gadījumu
izpētes uz radošu un inovatīvu pieeju.
`` Vēlreiz jāuzsver uzņēmējdarbības vērtības, uz uzņēmējdarbību vērsta domāšana un uzņēmējdarbības izjūta, lai teorētiskas pieejas vietā veicinātu praktisku pieeju.

Aktivitātes ietekme
Šā kursa ietekme tika mērīta gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā veidā.
`` Indivīdi mācās apzināt savu potenciālu un mainīt domāšanas ievirzi — “kļūt
par uzņēmēju ir iespējams”.
`` Kvantitatīvi rezultāti attiecās uz priekšstata maiņu par uzņēmējam raksturīgajām īpašībām. Visiespaidīgākais bija tas, ka aptuveni par 50 % palielinājās to
studentu skaits, kas saprata, ka “ikviens var būt uzņēmējs”.

Atslēgvārdi
PPI
INOVATĪVA MĀCĪŠANA
MĀCĪBU MATERIĀLI
RADOŠA DOMĀŠANA
FRANCIJA
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Méthode d’initiation au metier d’entrepreneur
Méthode d’initiation au metier d’entrepreneur (MIME) ir simulācijas metode, kas
izveidota, lai uzlabotu uzņēmējdarbības spējas.
Šī metode tika izveidota pirms 10 gadiem nākamajiem uzņēmējiem, un tagad tā
ir veiksmīgi pielāgota darbiniekiem, audzēkņiem un pedagogiem, un katru gadu to
izmanto vairāk nekā 1000 dalībnieku Francijā. Tā ir simulācija, kas izveidota, lai
sniegtu dalībniekiem sapratni par fundamentāliem mehānismiem, kas ir uzņēmējdarbības pamatā, radot situācijas, kurās jāizmanto un tiek stiprinātas uzņēmējdarbībā vajadzīgās prasmes un problēmu risināšana.

Aktivitātes veids: inovatīvas mācīšanas metodes un koncepcijas saistībā ar
uzņēmējdarbības izglītību
Īstenošanas valsts: Francija
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: I2ER Institut européen de l’entrepreneuriat
rural
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi: http://www.i2er.org/
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: skolotāju pedagogi
uzņēmējdarbības jomā; profesionālās izglītības un apmācības sniedzēji;
audzēkņi; pieauguši skolēni
Mērķa izglītības līmenis: vidusskolas un augstskolas

MIME prioritāte ir globāla, kompleksa un dinamiska pieeja uzņēmuma funkcionēšanai;
nekad netiek nodalīta vēlme saprast no prieka darīt. Datorus izmantot ir aizliegts, tā
vietā uzsverot cilvēku būtisko devumu uzņēmumos. Četras komandas izveido katra
savu uzņēmumu, un tās visas rada un reklamē to pašu produktu. Tad komandas
2 gadu gaitā sacenšas savā starpā, un katrai ir jāpārvalda lēmumu pieņemšana un
risku uzņemšanās, virzot uz priekšu savu uzņēmumu. Darbs ir balstīts uz četriem operatīviem principiem:
`` Dažādi problēmu risināšanas veidi tiek apsvērti tikai tad, kad problēma ir skaidri
identificēta.
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`` Jauni instrumenti tiek izmantoti tikai tad, kad pēc tiem ir skaidri izteikta nepieciešamība.
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`` uzņēmumos strādājošo vīriešu un sieviešu būtisku ieguldījumu.
Reālistisks viedoklis par

`` Secinājumi izriet no apmaiņas starp audzēkņiem.
`` Jebkura radusies hipotēze ir tieši jāpārbauda.

`` uzņēmuma vadītāju pozīciju;
`` prasmēm, kas jāizmanto;

Panākumu priekšnosacījumi

`` viņu lomu lēmumu pieņemšanā.

MIME ir daļa no projekta “Manage”, ko finansē ES mūžizglītības programmas darbība “Leonardo da Vinci” — inovācijas pārnešana”. Tas ļāvis pārtulkot MIME metodi
angļu, itāļu, rumāņu un spāņu valodā.

Praktiska analīze par
`` plaši izmantotiem vadības instrumentiem;
`` grāmatvedību un finanšu pārskatiem;

Aktivitātes ietekme
MIME metodes mērķis ir ietekmēt audzēkņu izpratni par uzņēmējdarbību un uzņēmējdarbības lomām.
Izpratne par
`` ekonomikas pamatmehānismiem, kas ir uzņēmumu funkcionēšanas pamatā;
`` attiecībām, ko uzņēmums izveido savā vidē;

`` stratēģijām un procesiem.

Atslēgvārdi
PPI
INOVATĪVA MĀCĪŠANA
PROBLĒMU RISINĀŠANA
PROJEKTU DARBS
FRANCIJA

Noderīgas saites un avoti:
MIME metodes tīmekļa vietne: http://www.methode-mime.fr/
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Tīklošanās ar uzņēmējdarbības kopienu
Zöld Kakas Líceum “Green Rooster” ir vidusskola jauniešiem, kas nav pabeiguši
pamata vidējo izglītību. Tā rūpējas par 200 15–26 gadus veciem audzēkņiem,
dodot viņiem otru iespēju pabeigt četru gadu izglītības programmu, kas apvienota ar augstākajai izglītībai sagatavojošu programmu. Tās galvenais uzdevums
ir atrast jaunus un inovatīvus veidus, kā strādāt gan ar audzēkņiem, gan pedagogiem, lai nodrošinātu akadēmisko un personīgo izaugsmi, piemēram, izmantojot
profesionālās izglītības programmu.
Viņi strādā ar audzēkņiem, kas ir priekšlaicīgi pametuši skolu, un vidusskolas beidzējiem, palīdzot apmācīt viņus filmu veidošanā un fotografēšanā. Divi pedagogi
vada jauniešu komandu, kas pēc tam iet kopienā mēģināt atrast darbu. Praktikanti

Aktivitātes veids: inovatīvas mācīšanas metodes un koncepcijas saistībā ar
uzņēmējdarbības izglītību
Īstenošanas valsts: Ungārija
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Zöld Kakas Líceum
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi:
http://www.zoldkakas.hu/kuszli/
Galvenā kontaktpersona: Mate Schnellbach
Galvenā e-pasta adrese: schnellbach.mate@gmail.com
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: 15–26 gadus veci jaunieši, kas
nav pabeiguši vidusskolu
Mērķa izglītības līmenis: vidusskolas pēdējās klases

mācās darot, piedaloties 2 gadu programmā atbalstošā uz skolu balstītā darba vietā.
Pedagogiem ir neatņemama loma projektos, jo viņi palīdz jauniešiem organizēt projektus, izveidot pareizu saturu un komunicēt ar uzņēmējdarbības partneriem. Pedagogu
alga un audzēkņu stipendija ir daļēji atkarīga no projekta panākumiem.
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Panākumu priekšnosacījumi

Aktivitātes ietekme

`` Galvenais panākumu priekšnosacījums ir brīvības garantija; šāda veida mācīšanai jābūt elastīgai, tāpēc vadītājiem jābūt atvērtiem riskam.

Studenti lepojas ar dažiem iespaidīgiem sasniegumiem.

`` Skolai jābūt inovācijas brīvībai un zināmā mērā neatkarīgai no plašākām izglītības iestādēm.
`` Jābūt augstam pedagogu uzņēmējdarbības līmenim; viņi faktiski strādā kā
uzņēmēji, stipri attālinoties no parastās pedagoga lomas.
`` Visbeidzot jābūt atbalstošai organizācijas kultūrai un struktūrai.

P E D A G O G I E M
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`` Darba atrašana. Pagājušajā gadā 7 no 12 dalībniekiem un šajā gadā — 6
no 14 dalībniekiem apmācības laikā atrada darbu uz pilnu slodzi vai pusslodzi.
`` Pieprasījums no uzņēmumiem. Skola saņem daudz pieprasījumus no
maziem uzņēmumiem sadarboties ar tiem (tādās jomās kā tirgvedība,
māksla un praktiski pakalpojumi).
`` Valsts atzinība. Audzēkņi ir saņēmuši arī vairākus valsts apbalvojumus
Ungārijā, piemēram, pēdējos divos gados divas audzēkņu veidotas dokumentālās filmas ir uzvarējušas studentu žurnālistu konkursā.

Atslēgvārdi
PPI
INOVATĪVAS MĀCĪŠANAS METODES
PROFESIONĀLĀ APMĀCĪBA
SADARBĪBA
UNGĀRIJA

Noderīgas saites un avoti:
Šī dokumentālā filma uzvarēja studentu žurnālistu konkursā: http://www.youtube.com/watch?v=oX41RKybM9E
Dažas studentu fotogrāfijas: https://picasaweb.google.com/100088693387758940555/KiallitasKepei?authkey=Gv1sRgCNnzy6eawrKBOQ
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Tknika — inovāciju centrs profesionālai apmācībai, pedagoģiskai
apmācībai un mūžizglītībai
Tknika ir daļa no Basku zemes pastāvīgajiem centieniem izvirzīt basku profesionālo apmācību Eiropas priekšgalā. Tknika veido inovatīvus projektus dažādās
jomās: tehnoloģijas, pedagogu apmācība un inovatīva vadība. Tknika ir atvērts
un kooperatīvs centrs, kas veicina produktīvu apvienību izveidošanu ar privātiem
uzņēmumiem, pētniecības departamentiem, universitātēm, un tehnoloģiju centriem. Tas vada inovatīvus projektus četrās galvenajās jomās:
`` tehnoloģijas;
`` IKT;
`` vadība;
`` metodoloģija un pedagoģija.

Tknika iedrošina pedagogus un vadības komandas tehniskās profesionālās izglītības
un apmācības koledžās iesniegt projektus un strādāt pie projektiem, kas ietver inovāciju. Šī inovācija var būt dažādās formās, piemēram, inovatīva koledžas vadība vai
komunikācija ar sabiedrību; inovatīva sadarbība ar uzņēmumiem; inovatīvas apmācības sniegšanas metodes, jauno tehnoloģiju pielāgošana vai jaunu zināšanu iegūšana.
Tknika koordinatori vada projektus un attīsta tos kopā ar koledžu pedagogiem. Lielākā
daļa pedagogu turpina strādāt savās koledžās, bet ar mazāku slodzi, lai varētu piedalīties projektos ar Tknika.

Aktivitātes veids: inovatīvas mācīšanas metodes un koncepcijas saistībā ar uzņēmējdarbības izglītību
Īstenošanas valsts: Spānija, Basku zeme
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Tknika ir Basku valdības izglītības, valodas politikas un kultūras nodaļas
profesionālās un pedagoģiskās apmācības un mūžizglītības apakšnodaļas filiāle
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi: http://www.tknika.net
Galvenā kontaktpersona: Tknika direktors Iñaki Mujika, imujika@tknika.net
uzraugs Victor Arias, barias@tknika.net; starptautiskais uzraugs JLF Maure, jlfernandez@tknika.net
Citi iesaistītie dalībnieki vai partneri: valsts un privātās profesionālās izglītības un apmācības koledžu
asociācijas Basku zemē: IKASLAN, HETEL, AICE
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: pedagogi un audzēkņi tehniskās profesionālās izglītības un
apmācības koledžās Basku zemē
Mērķa izglītības līmenis: vidēja līmeņa, augstākā līmeņa izglītība un tālākizglītība tehniskās
profesionālās izglītības un apmācības koledžās (valsts un subsidētajās)

© Sergey Nivens/iStock/Thinkstock

Citas kontaktpersonas: vadības koordinators Samuel Triguero, striguero@tknika.net; starptautiskais
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Tknika pieejai ir seši posmi.

Aktivitātes ietekme

`` Tknika izveido inovatīvus projektus un nodod rezultātus profesionālās izglītības
un apmācības pedagogiem.
`` Pedagogi izmanto šos rezultātus, lai apmācītu savus audzēkņus.
`` Audzēkņi nodod šīs zināšanas savās darbavietās.
`` Tknika veido sadarbības tīklu ar profesionālās izglītības un apmācības pedagogiem (nodrošinot zināšanu nodošanu visai sistēmai).
`` Tknika sadarbojas ar organizācijām un indivīdiem, kas var piedāvāt vērtību
globālam procesam.
`` Tknika arī garantē snieguma izcilību, izmantojot savu vadības modeli.

Tknika:

Panākumu priekšnosacījumi
`` Visas aktivitātes centrā ir koncentrētas uz apmācību, kas orientēta uz uzņēmējdarbību. Uzņēmējdarbība netiek uztverta kā atsevišķa prasme, bet gan kā
koncepcija, kurai nepieciešamas tādas prasmes kā radošums, prasme izmantot
tehnoloģijas un projektu vadība.
`` Tknika darbs ir balstīts uz inovācijas vadības modeli, ko sauc Tknikalnnova.
Šis modelis atbalsta uzņēmējdarbību, atzinīgi novērtējot individuālu iniciatīvu,
atbildības uzņemšanos, riska uzņemšanos un neveiksmes pieņemšanu. Indivīdi
darbojas komandās, lai izstrādātu konkrētus projektus, pieļaujot lielāku elastību un uzdevumu koordinēšanu; katra komanda ir atbildīga par savu projektu,
un tas veicina lielāku atdevi un neatlaidību sasniegt mērķus.
`` Plaši tiek izmantota tehnoloģija. Tas ļauj nodot zināšanas ātrākā un efektīvākā veidā. Tknika uzrauga tehnoloģisko attīstību, pētot jaunus risinājumus,
ražošanas tehnikas un datorrīkus, kas uzlabo mācīšanās procesu tehniskajās profesionālās izglītības un apmācības koledžās un palielina produktivitāti
uzņēmumos.

—
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`` Tknika ir labi izveidota un novērtēta. OECD komandas locekļi nesen apmeklēja Tknika un aprakstīja projektu kā ļoti nozīmīgu Basku valsts augstākās
izglītības politikā, iesakot to izplatīt.
`` Novērš šķēršļus progresam. Tknika palīdz pārvarēt konkrētus ierobežojumus basku sistēmā, jo īpaši tādus paradumus un ieražas kā lēna lēmumu
pieņemšana, hierarhiskas iestādes un bailes ciest neveiksmi, aizstājot tos
ar dinamisku atmosfēru, personīgu iniciatīvu un uzņēmējdarbību.
`` Stimulē aktivitāti. Pēc Tknika pakalpojumiem ir liels pieprasījums no tehniskajām profesionālās izglītības un apmācības koledžām. Viņiem ir plaša
ietekme un darbības joma. Pašlaik viņi vada 24 inovatīvus projektus ar 200
līdzstrādniekiem.
`` Gūst pozitīvas atsauksmes. Novērtējums rāda, ka programmas ieguvumi ir
lielāki par sākotnējo ieguldījumu.
`` Ikgadējās ieinteresēto personu apmierinātības aptaujas arī parāda, ka
Tknika tiek augstu vērtēta.
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Atslēgvārdi
PPI

INOVATĪVAS MĀCĪŠANAS METODES
ZINĀŠANU NODOŠANA
SADARBĪBA
SPĀNIJA

82

U Z Ņ Ē M Ē J D A R B Ī B A S

I Z G L Ī T Ī B A

—

R O K A S G R Ā M A T A

P E D A G O G I E M

Prasmīga uzņēmējdarbība un uzņēmējdarbībā vajadzīgās prasmes
Uzņēmējdarbības mācīšanas tīkls (NFTE) tika dibināts 1987. gadā Ņujorkā, un Beļģijā tas sāka darbību 1998. gadā. Kopš tā laika apmācību ir pabeiguši vairāk nekā
350 000 jauniešu. Beļģijas NFTE piedāvā inovatīvu mācību programmu Flandrijā,
Valonijā un Briselē; kursus vada pasniedzēji ar lielu uzņēmējdarbības pieredzi, un
viņi sniedz papildu iespējas mazāk priviliģētiem jauniešiem gūt sekmes profesionālajā un personīgajā dzīvē. Tādējādi viņi konkrēti palīdz sasaistīt izglītības vidi ar
uzņēmumiem.
Vaardig ondernemerschap en ondernemende vaardigheden (Prasmīga uzņēmējdarbība un uzņēmējdarbībā vajadzīgās prasmes) divi NFTE sertificēti uzņēmējdarbības pasniedzēji dodas uz skolām vai organizācijām un sniedz uzņēmējdarbības

Aktivitātes veids: PPI pasniedzēju informēšanas stratēģijas
Īstenošanas valsts: Beļģija
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Uzņēmējdarbības apmācības tīkls (NFTE)
Beļģijā
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi:
http://www.nfte.be/index.php?id=home&L=2
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: audzēkņi profesionālās
izglītības un profesionālās apmācības vidusskolās

izglītības apmācības paketi. Šīs apmācības mērķis ir katram jaunietim izveidot uzņēmējdarbības plānu, balstoties uz viņa izvēlētu ideju vai projektu. Turklāt viņi mudina
attīstīt uzņēmējdarbības attieksmi, uzņēmējdarbības kompetences un izpratni. Ir
ietvertas arī praktiskas datora prasmes, jo tās ļoti nozīmīgas, lai gūtu panākumus
modernajā pasaulē.
Pedagogi var piedalīties NFTE kursos kā asistenti un var paši iegūt sertifikātu kā
pasniedzēji, ja viņi veiksmīgi iziet NFTE “Apmācīt pasniedzēju” procesu.
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Panākumu priekšnosacījumi

Aktivitātes ietekme

Viens no apmācības mērķiem ir iemācīt audzēkņiem izdomāt radošus, netradicionālus projektus. Lai to panāktu, mācīšanas metodēm jābūt līdzvērtīgi inovatīvām
un interaktīvām. Tāpēc Beļģijas NFTE strādā ar dažādām metodēm, tostarp, liekot
studentiem veikt tirgus izpēti savā vidē un internetā pētīt savas idejas dzīvotspēju.

Šos kursus iziet aptuveni 400 audzēkņu gadā, un ir izveidots izaugsmes plāns,
lai līdz 2017. gadam šo skaitu palielinātu līdz 800 audzēkņiem.

Reālās pasaules pieredze un atgriezeniskā saite arī ir ļoti būtiska panākumiem un
idejas realizēšanai. Kursa laikā tiek apmeklēts uzņēmums, un uzņēmumu vadītāji
dalās savā pieredzē. Kursa beigās audzēkņi prezentē savu uzņēmējdarbības plānu
auditorijai un uzņēmējdarbības žūrijai uzņēmumā.

`` 45 % no visiem NFTE dalībniekiem atrod darbu vai uzsāk savu uzņēmējdarbību;
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Kvalitatīva izpēte uzsver vairākus panākumu rādītājus.

`` 21 % no dalībniekiem turpina papildu apmācību;
`` 77 % no audzēkņiem jūtas gatavi meklēt darbu vai sākt savu uzņēmējdarbību;
`` vispārīgās uzņēmējdarbības zināšanas pieaug no 20 % līdz 80 %;
`` palielinās pašapziņa, komandas darbs, organizācija, cieņa, punktualitāte un
motivācija.

Atslēgvārdi
PPI

INFORMĒŠANAS STRATĒĢIJAS
APMĀCĪBAS PAKETE
UZŅĒMĒJDARBĪBAS PLĀNOŠANA
BEĻĢIJA
Noderīgas saites un avoti:
NFTE USA: http://www.nfte.com/
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Pedagogu apmācība “prakses uzņēmumu” izveidošanai savā skolā
Bulgārijas uzņēmumu apmācības centrs, kas ir daļa no Izglītības, jaunatnes un
zinātnes ministrijas, piedāvā 3 dienu apmācības kursu, ko sniedz 10–20 pedagogiem katrā skolā. Tās ir aptuveni 30 % teorētiskas un 70 % praktiskas iesaistošas aktivitātes, kas ietver ideju ģenerēšanu, grupu un komandas praktisko darbu,
uzņēmējdarbības simulācijas un diskusijas. Mērķis ir katrā skolā izveidot un vadīt
“prakses uzņēmumu”.
Prakses uzņēmumi ir reālu uzņēmumu simulācijas, ar visu dokumentāciju, sistēmām un procedūrām, ko izmanto reālā uzņēmumā. Tie sniedz pirmo pieredzi, kā
izveidot mazu uzņēmumu, tirdzniecību un uzņēmējdarbību tiem audzēkņiem, kas
nevar iegūt pieredzi īstā uzņēmumā. Audzēkņi iegūst pieredzi tirdzniecībā, kā vadīt
tirdzniecības nodaļu/biroju; organizēt personāla funkcijas; rīkoties ar kontiem un
kontrolēt uzkrājumus un administratīvās sistēmas. “Prakses uzņēmuma” dina-

miskā, reālistiskā vide ļauj audzēkņiem gūt daudzus pozitīvus rezultātus: teorijas piemērošana praksē; komandas darbs un komunikācijas prasmes; plānošanas prasmes;
un uz uzņēmējdarbību vērsta domāšana.
Kopumā pedagogu apmācības kurss darbavietā skolā izveido pedagogu komandu, kas
var sniegt un atbalstīt uzņēmējdarbības izglītības apmācību. Katram pedagogam ir
atšķirīga specialitāte, un viņi pārzina uzņēmumu izveidošanas un vadīšanas juridiskās
procedūras un praksi. Viņi apgūst arī tehnikas, kā motivēt skolēnus piedalīties “prakses uzņēmuma” kursā, un viņi iegūst arī praktisku uzņēmuma pasniedzēju sertifikātu.
Pedagogi var piemērot jaunās zināšanas un prasmes savos mācītajos mācību priekšmetos.

Aktivitātes veids: PPI pasniedzēju informēšanas stratēģijas
Īstenošanas valsts: Bulgārija
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Bulgārijas uzņēmumu apmācības centrs
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi:

Galvenā kontaktpersona: Dariya Mavrudieva
Galvenā e-pasta adrese: info@buct.org
Tālr. +359 29632272
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: pedagogi
Mērķa izglītības līmenis: PPI, vidusskolas, augstākās un profesionālās
izglītības pedagogi

© Patrick Ryan/Photodisc/Thinkstock

http://www.buct.org/index.php?p=22
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Panākumu priekšnosacījumi

Attīstības plāni

`` Stimulēt līdzdalību. Kurss tiek plaši reklamēts skolās (gan akadēmiskajās,
gan profesionālās apmācības skolās), kā arī tiešsaistē un pedagogu ikgadējās
sapulcēs. Tad skolas nosūta pieteikumu Bulgārijas uzņēmumu apmācības centram, lai piedalītos kursā.
`` Maksimāli izmantot partnerību. Panākumu pamats ir sadarbība starp skolām,
valdības iestādēm un uzņēmumiem. Daļēji to veicina Bulgārijas uzņēmumu
apmācības tīkls, kas tika izveidots 2004. gadā. Tā locekļi ir prakses uzņēmumi;
Bulgārijas uzņēmumu apmācības tīkls; uzņēmējdarbības organizācijas; uzņēmumi; NVO un valdības iestādes.
`` Piesaistīt uzņēmumu partnerus. Uzņēmumi sniedz Bulgārijas uzņēmumu
apmācības centram zināšanas, konsultācijas, pārraudzību un novērtējumu, kā
arī tie tieši piedalās pedagogu apmācībā skolās.

`` Apmācības sniegšana jaunās jomās pedagogiem, kas ir apmācīti programmā, piemēram, svešvalodās; IT prasmēs; komandas veidošanā un
vadībā. Tas turpmāk uzlabos viņu kompetenci. Apmācība tiek plānota un
sniegta, sadarbojoties ar uzņēmējdarbības organizācijām.
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`` Uzlabot sadarbību starp pedagogiem un reāliem uzņēmumiem; apmācīt
pedagogus, kā sniegt konsultācijas, risināt problēmas, veikt pārbaudes un
novērtēšanu.

Aktivitātes ietekme
Šai programmai ir daudzi sekmīgi elementi:
`` Tai ir plaša ietekme; katrā skolā, ar kuru tā sāk sadarboties, tā piesaista
10–20 pedagogus un 500–1500 audzēkņu.
`` Tā ir ilgtspējīga programma — kursi ir notikuši katru gadu kopš 1999. gada.
`` Tā ir palīdzējusi izveidot uz uzņēmējdarbības izglītību vērstu domāšanu daudzās skolās; ir izveidotas starpdisciplīnu pedagogu komandas, kas garantē
uzņēmējdarbības izglītības mācīšanas ilgtspējību un mācīšanās vidi.

Atslēgvārdi
PPI
INFORMĒŠANAS STRATĒĢIJAS
SERTIFIKĀCIJA
SADARBĪBA
BULGĀRIJA
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JA-YE skolu pedagogu apmācības aktivitātes
Junior achievement young enterprise (JA-YE) Europe ir NVO ar 37 valstu locekļiem, kas strādā ar izglītību uzņēmējdarbības jomā, nodarbināmības uzlabošanai
vajadzīgajām prasmēm un izpratni par finansēm audzēkņiem no pamatskolas līdz
augstskolai. 2011./12. mācību gadā tīkls ietvēra vairāk nekā 3 miljonus audzēkņu
daudzās programmās. Eiropas galvenais birojs atrodas Briselē. Minētajā mācību
gadā JA-YE apmācīja aptuveni 135 000 pedagogu no 70 000 skolu. Viena no
vispopulārākajām programmām ir “Uzņēmumu programma”, kurā audzēkņi izveido
miniuzņēmumu pedagoga un brīvprātīga uzņēmējdarbības konsultanta vadībā.
Audzēkņiem tiek piedāvātas arī formālas un neformālas apmācības iespējas, kas
ietver arī dažādas mācīšanās iespējas pedagogiem darbavietā, aptverot četras
galvenās jomas:

`` Pašapziņa — personīgo īpašību un attieksmes pilnveidošana, piemēram:
ÌÌ spēja un vēlme uzņemties iniciatīvu;
ÌÌ inovācija un radošums;
ÌÌ vēlme uzņemties riskus.
`` Kompetence — mācīšanās, zināšanas un prasmes par uzņēmuma izveidošanu un
inovatīviem procesiem.
`` Mācīties darot — mācīties mācību priekšmetus un apgūt pamatprasmes, izmantojot uz uzņēmējdarbību orientētas darba metodes.
`` Popularitātes faktors un motivācija — iesaistīt vietējo kopienu, radus, draugus,
plašsaziņas līdzekļus, tirdzniecības izstādes un konkursus, kā arī starptautiskas
aktivitātes.

Aktivitātes veids: PPI pasniedzēju informēšanas stratēģijas
Īstenošanas valsts: starptautiska
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Junior achievement young enterprise Europe
(JA-YE Europe)
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi: http://www.ja-ye.org
Galvenā kontaktpersona: JarleTømmerbakke
Galvenā e-pasta adrese: Jarle@ja-ye.org

audzēkņi, kas piedalās JA-YE uzņēmuma programmā
Mērķa izglītības līmenis: profesionālās izglītības un apmācības iestāžu un
vidusskolas pēdējo klašu pedagogi

© Yuri Arcurs/Fotolia

Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: pedagogi un 16–19 gadus veci
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Programmas cikls sākas mācību gada sākumā. JA-YE stratēģija ir vispirms uzrunāt
skolas īpašniekus (piemēram, vietējo pašvaldību) un prasīt, vai viņi vēlas, lai to
skola iesaistītos; pēc tam viņi ar to pašu jautājumu uzrunā skolas direktoru. Tad
JA-YE sāk pedagogu pamata apmācību; pedagogiem tiek paskaidrota programmas
pamata koncepcija un tiek izveidotas tīklošanās grupas, lai dalībnieki nebūtu vieni.
Tas ir būtiski, jo bieži ir daudz nedrošības/pretestības attiecībā uz jaunām metodēm; viņi saskaras ar tādiem jautājumiem kā “vai bērni tikpat daudz iemācīsies ar
jaunajām metodēm?” Tad audzēkņi iziet viena gada “miniuzņēmuma” ciklu, attīstot
uzņēmējdarbības ideju, reklamējot stratēģiju un budžetu, pirms piedalīšanās dažādos vietējos konkursos.

Panākumu priekšnosacījumi
`` JA-YE programmu panākumu pamats ir formālās un neformālās mācīšanās
savienojums:
`` No formālās puses tiek piedāvātas iespējas iesaistīties reālā, nesimulētā aktivitātē: 2–3 dienas pedagogu apmācība un pastāvīga profesionālā izaugsme
ar papildu tiešsaistes saturu un apmācību; un kompetences novērtējums un
apstiprināšana ar praktisku pieredzi.
`` No neformālās puses pedagogi un audzēkņi gūst labumu no iesaistīto skolu
tīkla; katrā klasē ir pasniedzējs no uzņēmējdarbības kopienas; 1–3 dienas veltītas aktivitātēm ārpus mācību programmas (konkursi vai inovācijas nometnes);
absolventu ieguldījums.
`` Daudzām JA-YE aktivitātēm ir arī spēcīga starptautiskā dimensija, ar sadarbību visā Eiropā, piemēram, ikgadējais Eiropas gada uzņēmuma konkurss;
JA-YE uzņēmums bez robežām; JA-YE Sociālo uzņēmumu programma un Eiropas radošuma un inovācijas iespējas.
`` Konkurence piesaista kopienu un motivē pedagogus. JA-YE uzskata konkurenci
par svarīgu, lai iesaistītu vietējo kopienu un plašsaziņas līdzekļus. Šo konkursu
žūrija parasti ir no uzņēmējdarbības kopienas, politiķiem un vietējās/valsts
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izglītības iestādes, kas palīdz saņemt atbalstu projektam. Miniuzņēmumiem tiek piešķirtas vairākas atzinības; pedagogi un skolas arī tiek atzinīgi
novērtēti, un šī atzinība bieži ir pozitīva reklāma gan aktivitātēm, gan skolām un pedagogiem.

Aktivitātes ietekme
JA-YE programmā ir veikts pētījums bijušo dalībnieku vidū par tās aktivitāšu
ietekmi, un rezultāti bija ļoti pozitīvi. 90 % no pedagogiem ieteiks šo mācīšanas veidu saviem kolēģiem. Tipisks audzēkņu apgalvojums ir “tas padara skolu
interesantāku un motivējošāku”. Turklāt mēs redzam, ka šis apmācības veids
rada uzņēmējus.
`` Jaunizveidotie uzņēmumi. Neatkarīgs pētījums bijušo dalībnieku vidū parādīja, ka par 50 % vairāk bijušo audzēkņu izveidoja jaunus uzņēmumus
salīdzinājumā ar kontroles grupu. 12 % no tiem, kas piedalījās JA-YE vidusskolas uzņēmumu programmā, ir izveidojuši savu uzņēmumu līdz 25 gadu
vecumam, salīdzinājumā ar 8 % no tiem, kas nepiedalījās programmā.
`` Rada uzticību uzņēmējdarbībai. 55 % no bijušās uzņēmumu programmas
audzēkņiem apgalvo, ka viņiem ir nepieciešamās prasmes un zināšanas,
lai izveidotu savu uzņēmumu, ja būtu tāda iespēja, salīdzinājumā ar 41 %
kontroles grupā.
`` Rada nākotnes līderus. 33 % no bijušajiem
JA-YE uzņēmumu programmas audzēkņiem
tagad ir vadošā pozīcijā salīdzinājumā ar
25 % kontroles grupā.
`` Vairāki citi neatkarīgi pētījumi un izpēte
INFORMĒŠANAS
apstiprina šos konstatējumus.

Atslēgvārdi
PPI
STRATĒĢIJAS

IZPRATNES VEICINĀŠANAS
STRATĒĢIJAS
INOVATĪVAS MĀCĪŠANAS METODES
PRAKTISKAS METODES

Noderīgas saites un avoti:
JA-YE Enterprise without Borders®
JA-YE Social Enterprise Programme
European Creativity and Innovation Challenge

VISA EIROPA
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“Uzņēmējdarbīgais pedagogs” — divu dienu seminārs
“Uzņēmējdarbīgais pedagogs” ir divu dienu seminārs, kas skar jautājumus par
pedagogu profesionalitāti un viņu kā pārmaiņu aģentu lomu sabiedrībā. Seminārs
ir interaktīvs un ietver inovatīvas prakses piemērus, diskusijas un piemērošanos
dalībnieka personīgā darba kontekstam. Pats seminārs ir balstīts uz pieņēmumu,
ka pedagogam ir daudz vieglāk vadīt audzēkņus kontekstos, kuros pašiem pedagogiem ir atbilstošas zināšanas, un atzīst, ka daudziem pedagogiem ir bijusi (vai tie
uzskata, ka ir bijusi) ierobežota pieredze uzņēmējdarbībā. Tāpēc seminārs palīdz
pedagogiem atpazīt un saprast, kā jebkuras reālās dzīves zināšanas un pieredzi
var saistīt ar uzņēmējdarbību. Svarīgi ir, ka tas vieno pedagogus ar kolēģiem, kas
strādā tajā pašā jomā, atverot iespējas efektīvi sadarboties.

aspekti un veidi, kā iesaistīt audzēkņus. Šie aspekti ietver attieksmi pret pārmaiņām,
nedrošību, riska uzņemšanos un attiecībām.

Seminārā tiek iztirzāta uzņēmējdarbīga pedagoga koncepcija, salīdzinot veiksmīgus uzņēmējus ar efektīviem pedagogiem. Tajā caur dialogu un pārdomām
uzsvērti un iztirzāti galvenie pedagoga profesionalitātes, profesionālās identitātes

Dalībnieki iztirzā uz uzņēmējdarbību orientētu apguvi un mācīšanu mūsdienu kontekstos un apskata labas prakses piemērus. Viņi iesaistās arī darbības plānošanā,

Divu dienu seminārā ietvertas piecas tēmas:
``
``
``
``
``

uzņēmējdarbīgais pedagogs;
mācīšanās un mācīšana 21. gadsimtam;
ko mēs zinām par efektīvu mācīšanos;
audzēkņu iesaistīšana mācīšanās procesā;
uzņēmējdarbības kompetences stiprināšanas stratēģijas.

Aktivitātes veids: pastāvīgs atbalsts PPI pasniedzējiem
Īstenošanas valsts: Apvienotā Karaliste — Skotija
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Aberdīnas Universitāte
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi: http://www.abdn.ac.uk/spe/
Galvenā kontaktpersona: Dr. David McMurtry
Galvenā e-pasta adrese: d.c.mcmurtry@abdn.ac.uk
Tālr. +44 1224274623
Citi iesaistītie dalībnieki vai partneri: Skotijas programma uzņēmējdarbībai; Horvātijas valsts pedagogu
apmācības aģentūra; Erdžišas Universitāte, Kajseri, Turcija

pedagoģijas pasniedzēji, izglītības iestāžu darbinieki, psihologi un pedagoģijas speciālisti
Mērķa izglītības līmenis: visu izglītības līmeņu — pirmsskolas, pamatskolas, vidusskolas, tālākizglītības
un augstākās izglītības — pedagogi

© Yuri Arcurs/iStock

Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: pedagogi, izglītības iestāžu vadītāji, topošie pedagogi,
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izmantojot iepriekš minētajās tēmās iemācītās un iztirzātās idejas, lai izveidotu
attīstības darba kārtību viena savas prakses aspekta risināšanai.
Daudzas pedagoģiskās pieejas ir pieņemtas, lai veicinātu uzņēmējdarbības attieksmi un radošumu, tostarp:
`` pasniedzēju vadītas prezentācijas, kurās izmanto pētniecības un literatūras
datus un labas prakses piemēru video;
`` padziļinātas pārdomas, diskusijas, dialogs un mijiedarbība;
`` darbības plānošana individuāli un grupās;
`` grupu prezentācijas.
Semināru “Uzņēmējdarbīgais pedagogs” pašlaik piedāvā četri partneri, kas ir
iesaistīti iepriekš minētā projekta īstenošanā, atkarībā no pieejamības. Jebkuram (no jebkuras Eiropas valsts), kas vēlas uzaicināt pie sevis semināru, pirmkārt,
jākontaktējas ar Dr. David McMurtry Aberdīnas Universitātē . Iestādei, kas pieprasa
semināru, jāapzinās, ka tai būs jāsedz semināra pasniedzēju ceļa un uzturēšanās izmaksas. Bez 2 dienu semināra ir arī tiešsaistes mācīšanās kopiena, kas ļauj
dalībniekiem piekļūt mācību materiāliem un dalīties ar tiem un kontaktēties pirms
un pēc semināra.
Seminārs ir ne tikai attīstoša profesionālās mācīšanās pieredze, bet arī pētniecības aktivitāte. Dati tiek apkopoti, izmantojot aptauju par dalībnieku skatījumu uz
uzņēmējdarbības pedagoga koncepciju un viņu profesionālo identitāti, jo īpaši to,
cik lielā mērā viņi uzskata savu domāšanu par tādu, kas orientēta uz uzņēmējdarbību.
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Aktivitātes ietekme
Šī jaunā programma jau ir atzīta par ļoti veiksmīgu Zagrebā, Horvātijā
(2012. gada jūnijā), Aberdīnā, Skotijā (2012. gada septembrī) un Kajseri, Turcijā (2013. gada martā). Semināru novērtējumi rādīja, ka līdzdalībai ir nozīmīga
ietekme uz dalībnieku pašpaļāvību un tā var arī ietekmēt praksi un politiku.
Pēc Kajseri semināra tika publicēti pasākuma dokumenti un pārskati, kuros
tika diskutēta konceptuālā attīstība un empīriski dati, uzsverot starptautiskos
salīdzinājumus.
Iesaistīšanās uzņēmējdarbībā un uz uzņēmējdarbību orientētā aktivitātē ir
pozitīvi ietekmējusi arī audzēkņus un viņu apguvi visos priekšmetos. Pedagogi,
apzinoties savu lomu, gūt padziļinātu izpratni par savu ietekmi uz sabiedrību.
Tas veido pamatu nozīmīgai profesionālajai attīstībai.
Komanda ar prieku apspriedīs iespēju rīkot semināru sadarbībā ar pedagogiem
citās valstīs un kontekstos.

Atslēgvārdi
PPI

PASTĀVĪGS ATBALSTS
IZPRATNES VAIROŠANA
EMPĪRISKA MĀCĪŠANĀS
APVIENOTĀ KARALISTE
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Valsts standarts uzņēmējdarbības izglītībā
Valsts standartu uzņēmējdarbības izglītībā izveidoja Vorikas Universitātes Izglītības un rūpniecības centrs. Tas ir kvalitatīvs apskata process labas prakses atzīšanai un godināšanai uzņēmējdarbības izglītības mācību programmas izstrādē
un pasniegšanā. Tas ir vairāk vērsts uz skolotāju apmācību nekā uz audzēkņiem
orientētām aktivitātēm.

`` uzņēmējdarbības izglītības mācību programmas pasniegšanu;
`` uzņēmējdarbības izglītības izvērtēšanu un novērtēšanu.

Sistēma veidota no pieciem elementiem, no kuriem katrā aprakstīti un noteikti
kvalitatīvi procesi. Tie ietver:

Lai saņemtu valsts standartu uzņēmējdarbības izglītībā, skolām uzskatāmi jāparāda:

`` uzņēmējdarbības izglītības virzības definēšanu;
`` uzņēmējdarbības izglītības revīzijas veikšanu;
`` uzņēmējdarbības izglītības plānošanu un vadīšanu;

`` centieni nodrošināt uzņēmējdarbības izglītību visiem audzēkņiem;
`` skaidrs redzējums par nākotnes vajadzībām un uzņēmējdarbības mācību programmas izveidošanu, lai iestrādātu uz aktivitātēm balstītu mācīšanos un uz
audzēkņiem vērstas metodes;

Katrs elements ietver prasību sarakstu, kas skolām jāievēro, kopā ar īsu aprakstu par
dokumentu veidiem un pierādījumiem, kas jānovērtē valsts standartam.

Aktivitātes veids: pastāvīga atbalsta iniciatīvas skolotājiem darbavietā
Īstenošanas valsts: Apvienotā Karaliste
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Izglītības un rūpniecības centrs
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi:
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/cei/enterpriseeducation/casestudy/

Galvenā e-pasta adrese: m.g.hoare@warwick.ac.uk
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: skolotāji
Mērķa izglītības līmenis: pamatskolu, vidusskolu un specializētu skolu
skolotāji

© Ingram Publishing/Thinkstock

Galvenā kontaktpersona: Malcolm Hoare
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`` skaidrs viedoklis par to, kā uzņēmējdarbības izglītība iederas vispārējā mācību
programmā un attīstības plānā, kā arī vadības komandas un pārējo darbinieku
iesaistīšanās un izpratne par koncepciju;
`` uzņēmējdarbības izglītības sniegšanas regulāra izvērtēšana un novērtēšana, jo
īpaši attiecībā uz tās ietekmi uz atsevišķu audzēkņu spēju attīstību;
`` vietējie vai ārējie speciālisti, kas turpina uzņēmējdarbības koordinatoru un skolas darbinieku uzsākto profesionālo attīstību.

Panākumu priekšnosacījumi
`` Par brīvu pieejama informācija. Standartu galvenais aspekts ir tāds, ka tie ir
publicēti tiešsaistē “Enterprise Village”; tas ļauj skolotājiem un iestādēm viegli
un par brīvu piekļūt materiāliem.
`` Materiāli tiešsaistē ļauj veikt pašvērtējumu un plānot darbības. Ir iespējams
identificēt skaidras stiprās un vājās puses skolas vispārējā uzņēmējdarbības
izglītības īstenošanā un piestrādāt pie tām.
`` Ir iespējama ārējā akreditācija.
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Aktivitātes ietekme
`` Prasība pēc specializētas skolotāju apmācības darbavietā ir veicinājusi gan
pieprasījumu pēc uzņēmējdarbības apmācības skolotājiem un noderīgu
skolu uzņēmumu tīklu izveidošanu, gan to piedāvājumu.
`` Darbinieki, kas strādā ar mācību materiāliem, ziņo, ka viņi atzinīgi vērtē
strukturētu pieeju un iespēju paust atzinību par labāko apzināto praksi.
`` Darbinieki bieži spēj identificēt “slēptu” uzņēmējdarbības izglītību, kas
pastāv skolās, bet iepriekš nav tikusi atzīta.
`` Skolotāji un viņu padomdevēji novērtē skaidru vadlīniju izveidošanu, lai
atbalstītu augstas kvalitātes uzņēmējdarbības izglītības sniegšanu. Viņi
atzīst arī elastīgumu prasībās, kas ļauj pievērsties vietējām prioritātēm,
vienlaikus ievērojot pamatkritērijus.

Atslēgvārdi
PPI
PASTĀVĪGS ATBALSTS
IESTRĀDĀTS
STANDARTIZĀCIJA
APVIENOTĀ KARALISTE

Noderīgas saites un avoti:
CEI tīmekļa vietne: http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/cei/
Enterprise Village tīmekļa vietne: http://www.enterprisevillage.org.uk/
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Uzņēmējdarbības koncepcijas interpretēšana mācību programmā
Izglītības pētniecības un attīstības centrs (CERD) ir Libānas valdības aģentūra,
un tam ir galvenā loma mācību programmas izstrādē. Tas ir izstrādājis pieejas,
kā integrēt uzņēmējdarbību valsts izglītības sistēmā. Pirmkārt, uzņēmējdarbības
joma bija jāievieš mācību programmā gan vispārējā izglītībā, gan profesionālajā
izglītībā un apmācībā. Lai to sasniegtu, ir veikti vairāki pasākumi.

`` Tad tika izvēlētas izmēģinājuma skolas (kopā aptuveni 50), un šo skolu direktori
tika uzaicināti apspriest projektu.

`` Vispirms CERD iesniedza ministriem projektu, lai tos pārliecinātu veikt ieguldījumu.

Tika savākti un attīstīti dažādi resursi, lai atbalstītu iniciatīvu. Tie ietvēra: vadlīnijas
attiecībā uz mācību programmu, materiālus audzēkņiem un rokasgrāmatu skolotājiem. Visos materiālos bija ietverta aktīvas mācīšanās pieeja, un tie sākās ar pamata
nodarbināmības prasmju mācīšanu.

Aktivitātes veids: pastāvīga atbalsta iniciatīvas skolotājiem darbavietā
Īstenošanas valsts: Libāna
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Izglītības pētniecības un attīstības
centrs (CERD)
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi:
http://www.crdp.org/CRDP/
Aktivitātes piemērošana / mērķauditorija: vispārējās izglītības un
profesionālās izglītības un apmācības skolotāji
Mērķa izglītības līmenis: pamatskolas

`` Visbeidzot CERD sniedza apmācību skolotājiem šajās skolās, lai viņi varētu sākt
šo iniciatīvu.
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Panākumu priekšnosacījumi
`` Plašāka ietekme nozīmē to, ka šī integrācija mācību programmā ir nozīmīga.
Šis projekts tika uzskatīts par pirmo soli “uzņēmējdarbības sabiedrības” attīstīšanā Libānā. Tā mērķis bija plašāk ietekmēt Libānas sabiedrību, tāpēc panākumu galvenais aspekts bija uzņēmējdarbības iekļaušana galvenajā mācību
programmā, nevis tikai izmantošana par aktivitāti ārpus mācību programmas.
`` Visu galveno dalībnieku iesaistīšana. Izmēģinājuma projekti tika veikti, lai apzinātu stiprās un vājās jomas. To rezultāti norādīja, ka būtiska bija iesaistīšanās
trijos līmeņos (sākotnēji no ministrijas puses, tad no skolu direktoru puses, un
visbeidzot — no mācībspēku puses), lai nodrošinātu izmēģinājuma projektu
panākumus.
`` Dubultošanās samazināšana, lai maksimāli izmantotu ieguldītos līdzekļus. Visbeidzot tika novērsta ieguldītāju pārklāšanās no visu ieguldītāju puses, kas
strādāja pie dažādiem programmas aspektiem.

Atslēgvārdi
PPI
ATBALSTA INICIATĪVAS
IZPRATNES VAIROŠANA
MĀCĪBU MATERIĀLI
LIBĀNA
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Projecte emprenedors (Uzņēmējdarbības projekts)
Katru semestri aptuveni 10 pedagogi no dažādām skolām, kurās pasniedz uzņēmējdarbības programmu, tiekas Katalonijas Izglītības departamentā, lai apspriestu
mācību materiālus, pieredzi un idejas un dalītos ar tiem. Šie materiāli ietver palīdzību pedagogiem, lai vadītu audzēkņus projektos, kuros galvenā uzmanība vērsta
uz (iedomāta) uzņēmuma izveidošanu, piemēram, “Uzņēmuma veidošana: uzņēmējdarbības plāna rakstīšana”. Tiek sniegti mācību stundu plāni, pedagogu piezīmes un audzēkņu darba lapas, tāpat kā informācija par galvenajiem valdības
leģislatīvajiem elementiem; noderīgas saites; video par attiecīgo tēmu; un pagājušā gada projektu piemēri. Turklāt visi pedagogi dalās ar pieredzi un rezultātiem

Aktivitātes veids: pastāvīga atbalsta iniciatīvas pedagogiem darbavietā
Īstenošanas valsts: Spānija (Katalonija)
Iestāde, kas īsteno aktivitāti: Katalonijas Izglītības departaments
Tīmekļa vietne vai saite uz projektu vai iestādi: Katalonijas Izglītības
departamenta tīmekļa vietne:
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament
Galvenās kontaktpersonas: Xavier Yáñez, Maria Ojuel un Monica Artigas
Galvenās e-pasta adreses: xyanez@xtec.cat, mojuel@xtec.cat,
monica.artigas@terra.es
Tālr. +34 935516900-3835
Aktivitātes piemērošana /mērķauditorija: pedagogi, kas piemēro
uzņēmējdarbības programmu savās skolās
Mērķa izglītības līmenis: PPI, vidējās izglītības pedagogi

uzņēmējdarbības veicināšanā savās skolās; daudziem tiek prasīts sagatavot un sniegt
izvērtējumu, daži prezentē savu darbu radošākā veidā. Piemēram, rediģējot tādus
video, kuros redzami audzēkņu prezentāciju rezultāti, kas ir daļa no viņu gala projekta.
Izglītības departaments izdalīja arī vietējo uzņēmumu kontaktinformāciju un pastāstīja, kā ar tiem kontaktēties individuālu projektu ietvaros. Viņi uzsvēra arī veiksmīgu
uzņēmēju motivējošu runu nozīmi, uzsākot projektus skolās.
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Panākumu priekšnosacījumi
Uz uzņēmējdarbību orientētas skolas Katalonijā ir diezgan jauna koncepcija, tāpēc
Izglītības departamenta atbalsts ir nozīmīgs.
Aktivitāti atbalsta Izglītības departamenta Pedagogu pastāvīgās attīstības nodaļa,
un projekta sākumā dažām skolām Katalonijā tā tiek piedāvāta par brīvu. Izglītības
departaments ir galvenā iestāde, kas dod pedagogiem iespēju dalīties pieredzē un
ar mācību materiāliem; jo īpaši tas attiecas uz tiem, kas to dara pirmo reizi. Turklāt
šogad obligātās vidusskolas izglītības 3. gadā ir ietverts jauns izvēles priekšmets
“emprenedoria” (uzņēmējdarbība). Tāpēc ir īpaši nozīmīgi, lai vairāk pedagogiem
būtu pieeja šai apmācībai, jo īpaši ekonomikas pedagogiem, kas parasti ir atbildīgi
par šo jauno mācību priekšmetu. Turklāt skolās ir maz esošo mācību materiālu,
tāpēc izglītības departamenta palīdzība un informācija ir galvenā, lai sniegtu augstas kvalitātes informāciju.
Projecte emprenedors tagad ir izveidojis 25 stundu mācību kursu tieši attiecībā uz
jauno uzņēmējdarbības mācību priekšmetu, sniedzot pedagogiem nepieciešamos
instrumentus un resursus, lai to ieviestu.

Atslēgvārdi
PPI
ATBALSTA INICIATĪVAS
SADARBĪBA
MĀCĪBU MATERIĀLI
SPĀNIJA

Noderīgas saites un avoti:
Saite uz dažiem izsniegtajiem materiāliem: http://phobos.xtec.cat/cirel/cirel/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=74
Saite uz Izglītības departamenta tīmekļa vietni ar daudziem resursiem attiecībā uz uzņēmējdarbību: http://www.xtec.cat/web/recursos/emprenedoria
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Satura rādītājs
Sadaļa

Iestāde, kas īsteno aktivitāti

Gadījuma izpētes nosaukums

Lpp.

SSI
SSI
SSI
SSI
SSI

Jiveskiles Universitāte (Somija)
Valsts mākslas un dizaina koledža Dublinā (Īrija)
T grupas Lēvenes izglītības koledža (Beļģija)
Sv. Marijas Universitātes koledža Belfāstā (Īrija)
Izglītības, komunikāciju un sporta vidusskola (GPI), Guardas Politehniskais institūts (Portugāle)
Xios Universitātes koledža Beļģijā (Beļģija)
Joanninas Universitāte, Pirmsskolas izglītības departaments (Grieķija)
SEECEL (Uzņēmējdarbības mācīšanās Dienvidaustrumeiropas centrs) (starptautisks)
HAMK Profesionālās skolotāju izglītības nodaļa (Somija)
Swansea Metropolitan universitāte (Apvienotā Karaliste)
Lapzemes Universitāte (Somija)
Kopenhāgenas Universitātes koledžas Pedagoģijas nodaļa (Dānija)
Sognas un Fjūranes Universitātes koledža (Norvēģija)

Uz uzņēmējdarbību orientēta pieeja skolotāju izglītībā
“Kustīgās statujas” — māksla skolotāju izglītībā
Māksla mācīt ar attieksmi
Kvalitatīvu mācīšanās rezultātu novērtēšana
Programmas mācību priekšmets — “Personīgā un sociālā izglītība”

16
18
20
22
24

Didaktiska starpdisciplīnārās mācīšanās darbnīca
Mentorēšanas programma universitātē
Reģionāls uzņēmējdarbības mācīšanās projekts īpaši topošo skolotāju apmācībai
un skolotāju apmācībai darbavietā
Skolotāju profesionālās izglītības programma
Skolu beidzēji veicina skolotāju apmācību
Obligātais mūzikas mācību kurss ar uzņēmējdarbības pieeju (pedagoģiska pieeja)
Inovāciju konsultants — Kopenhāgenas Universitātes koledža
Lauku uzņēmumi mācīšanās procesam darbībā (REAL) kā profesionāls un pedagoģisks instruments
Uzņēmējdarbības programma 3–12 gadus veciem bērniem
ACCIO — Arteveldehogeschool radošuma, inovācijas un uzņēmējdarbības centrs
Inovācija un uzņēmējdarbība

26
28
30

WEEN — Velsas uzņēmējdarbības pedagogu tīkls

48

Matija Antun Reljković vidusskola, Slavonski Broda
Mančestras akadēmija
“Kompetencei jā, stereotipiem nē”
Uzņēmējdarbības izglītības YVI virtuālās mācīšanās vide
Pedagogu un audzēkņu uzņēmējdarbības gara stiprināšana

54
56
58
60
62

SSI
SSI
SSI
SSI
SSI
SSI
SSI
SSI
SSI
SSI
SSI
SSI
PPI
PPI
PPI
PPI
PPI

Vjanas du Kaštelu koledžas politehniskais institūts (Portugāle)
Arteveldes Universitātes koledža (Beļģija)
Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
(bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika)
WEEN — Velsas uzņēmējdarbības pedagogu tīkls c/o Swansea Metropolitan, Trinity St David (Apvienotā Karaliste, Velsa)
Matija Antun Reljković vidusskola, Slavonski Broda (Horvātija)
Mančestras Akadēmija (Apvienotā Karaliste)
Zespół szkół technicznych w mikołowie (Polija)
Turku Universitāte / Lapēnrantas Tehnoloģiju universitāte (Somija)
Iniciatīva jaunizveidotiem uzņēmumiem un uzņēmējdarbības pārnešanai (IFEX),
Bādenes-Virtembergas Finanšu un ekonomikas ministrijas vienība (Vācija)

32
34
36
38
40
42
44
46
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PPI

Valnalon (Spānija)

PPI

Radošums, kultūra un izglītība (CCE), Apvienotās Karalistes nevalstiska organizācija (NVO) un labdarība (Apvienotā Karaliste)
Ministru Padomes Prezidentūras ministrija (Portugāles valdība) (Portugāle)
Slovēnijas Republikas Amatniecības un mazo uzņēmumu palāta (Slovēnija)
Portugāle — ANESPO; Apvienotā Karaliste — Norton Radstock koledža un Bath
Spa Universitāte; Dānija — Niels Brock uzņēmējdarbības koledža; Rumānija —
Izglītības attīstības un inovācijas centrs (TEHNE); Spānija — CEBANC; Eiropas
Tehniskās un profesionālās izglītības un apmācības forums (EfVET) (Portugāle,
Apvienotā Karaliste, Dānija, Rumānija, Spānija)
Ruānas Uzņēmējdarbības skola (Francija)
I2ER Institut européen de l’entrepreneuriat rural (Francija)
Zöld Kakas Líceum (Ungārija)
Tknika — Basku valdības izglītības, valodas politikas un kultūras nodaļas profesionālās un izglītības apmācības un mūžizglītības apakšnodaļas filiāle (Spānija,
Basku zeme)
Uzņēmējdarbības apmācības tīkls (NFTE) Beļģijā (Beļģija)
Bulgārijas uzņēmumu apmācības centrs (Bulgārija)
Junior Achievement Young Enterprise Europe (JA-YE Europe) (starptautisks)
Aberdīnas Universitāte (Apvienotā Karaliste — Skotija)
Izglītības un rūpniecības centrs (Apvienotā Karaliste)
Izglītības pētniecības un attīstības centrs (CERD) (Libāna)
Katalonijas Izglītības departaments (Spānija, Katalonija)

PPI
PPI
PPI

PPI
PPI
PPI
PPI

PPI
PPI
PPI
PPI
PPI
PPI
PPI
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Uzņēmējdarbības prakses atzīšana un attīstīšana pedagogu apmācībā (ADEPTT
projekts)
Radošums, kultūra un izglītība — radošas partnerības

64

Programa Escolhas (Izvēļu programma)
UPI projekts
Projekts “Life 2” — “Apmācīt pasniedzēju”

68
70
72

Inovācija uz uzņēmējdarbību orientētā pedagoģijā
MIME metode — Méthode d’initiation au metier d’entrepreneur
Tīklošanās ar uzņēmējdarbības kopienu
Tknika — inovāciju centrs profesionālai izglītībai, pedagoģiskai apmācībai un
mūžizglītībai

74
76
78
80

Prasmīga uzņēmējdarbība un uzņēmējdarbībā vajadzīgās prasmes
Pedagogu apmācība “prakses uzņēmumu” izveidošanai savā skolā
JA-YE skolu pedagogu apmācības aktivitātes
“Uzņēmējdarbīgais pedagogs” — divu dienu seminārs
Valsts standarts uzņēmējdarbības izglītībā
Uzņēmējdarbības koncepcijas interpretēšana mācību programmā
Projecte emprenedors (Uzņēmējdarbības projekts)

82
84
86
88
90
92
94
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ENTERPRISE & INDUSTRY MAGAZINE
The online ENTERPRISE & INDUSTRY MAGAZINE (http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/index_en.htm) covers issues related to SMEs, innovation, entrepreneurship, the single market for goods, competitiveness and environment
protection, industrial policies across a wide range of sectors, and more.
The printed edition of the magazine is published three times a year. You can subscribe online (http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/print-edition/subscription/index_en.htm) to receive it in French, German, Spanish or Italian – free of charge by post.
Europe Direct dienests jums palīdzēs rast atbildes uz jautājumiem par Eiropas Savienību
Bezmaksas tālruņa numurs (*): 00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Informāciju sniedz bez maksas, tāpat arī lielākā daļa zvanu ir bezmaksas (izņemot dažus operatorus, viesnīcas vai taksofonus).
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