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Ziņa. Viedoklis
Projekta „HansaVET” noslēgums
18. septembrī, viesnīcas „Avalon” konferenču zālē Rīgā, notika Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas
Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekta „HansaVET” noslēguma konference.
Konference pulcēja profesionālo un vispārējās izglītības iestāžu pedagogus, augstākās izglītības iestāžu mācībspēkus, izglītības
politikas veidotājus, nacionālo aģentūru pārstāvjus, tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kameru pārstāvjus un uzņēmējus no
Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas, Vācijas un Polijas.
Kāpēc profesionālās izglītības internacionalizācija ir viena no ES prioritātēm? Kādus izaicinājumus tas uzliek dalībvalstīm? Ko
sagaida uzņēmumi no profesionālās izglītības? Kā veicināt interesi par uzņēmējdarbību profesionālās izglītības audzēkņiem? Kā
panākt to, ka starptautiskās mobilitātes/prakses ir būtiska profesionālās izglītības programmas sastāvdaļa? Kā labāk sagatavot
profesionālās izglītības iestādes audzēkni starptautiskajām praksēm? Tie ir tikai daži no jautājumiem, par kuriem tika runāts un
diskutēts konferences „Hanzas Tradīcijas uzņēmējdarbības veicināšanai” laikā.
Konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar „HansaVET” projektā izstrādāto metodiku starptautisko prakšu/mobilitāšu
organizatoriem. Metodika vērsta uz to, lai profesionālās izglītības iestādes sadarbībā ar prakses uzņēmumiem, veicinātu
uzņēmējspēju attīstīšanu profesionālās izglītības audzēkņiem. Šobrīd profesionālās izglītības audzēkņu dalība starptautiskajās
mobilitātes/praksēs dod iespēju jauniešiem pilnveidot profesionālās, valodu, starpkultūru un sociālās kompetences. Gandrīz nemaz

vai ļoti reti starptautiskās prakses tiek izmantotas kā instruments, lai papildus jau nosauktajām prasmēm audzēkņi varētu apgūt arī
uzņēmējprasmes. Tas palīdzētu audzēkņiem kļūt konkurētspējīgiem gan vietējā gan Eiropas darba tirgū, gan radīt interesi par
uzņēmējdarbību.
Projekta „HansaVET” mācību metodika uzņēmējspēju attīstībai ir aprobēta semināros Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Zviedrijā un to ir
augsti novērtējuši mācību semināru dalībnieki. Projekta laikā tika sagatavoti 13 treneri un izglītots 231 profesionālās izglītības
pedagogs. Semināra dalībnieki ir atzinīgi novērtējuši jauno metodi.
Projekta īstenošanā piedalījās: Valsts izglītības satura centrs (Latvija), Norden Asociācija (Zviedrija), Mācību un konsultāciju centrs
„Baltic Bright” (Latvija), Hanzas Parlaments (Vācija), Tartu profesionālās izglītības centrs (Igaunija), Kauņas Vitauta Dižā universitāte
(Lietuva).
Papildus informācijai:
Inta Baranovska
Projekta koordinatore,
Tālr.: 67350961

Aicina uz Atvērto durvju dienu Valsts izglītības satura centrā
Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicina skolēnus apmeklēt iestādi Atvērto
durvju dienā 27. septembrī. Skolēniem būs iespēja piedalīties nelielā diskusijā par
centralizēto eksāmenu tapšanas procesu, uzzināt, kā notiek mācību grāmatu
apstiprināšana, gūt informāciju par mācību priekšmetu olimpiāžu aktualitātēm
u.c. jautājumiem.
Interesentiem būs iespēja viesoties arī pie VISC darbiniekiem, sagatavot un uzdot
viņiem sev interesējošus jautājumus.
Pēc atsevišķa lūguma varēs ciemoties arī VISC Interešu izglītības un tālākizglītības
departamentā, kas atbild par dažādu projektu realizēšanu, interešu izglītību un uzzināt par Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku tapšanas norisēm.
Atvērto durvju diena valsts pārvaldes iestādēs septembra beigās jau ir izveidojusies kā tradīcija, un ar katru gadu pasākums gūst
arvien lielāku atsaucību skolēnu vidū. Tā ir lieliska iespēja pasākuma apmeklētājiem gūt priekšstatu par savu nākamo iespējamo
profesiju.
Pieteikties pasākumam līdz 26.septembrim uz e-pastu: diana.laha@visc.gov.lv vai pa tālr.: 67212415; 20040516.
Vairāk par Atvērto durvju dienu lasīt te: http://www.atvertodurvjudiena.lv/apmekle…

Notiks seminārs ”Droša un veselīga skolas vide”
Drošības nedēļas ietvaros, 24.septembrī, Valsts izglītības satura centrs (VISC) seminārā „Droša un veselīga skolas vide”
aktualizēs jautājumus, kas veicina skolēnu izpratni par drošību un veselību kā vērtībām.
Seminārs notiks Maritim Park Hotel Rīga, Slokas ielā 1, Rīgā, plkst.10:00. semināra telpā "Rīga", viesnīcas 2.stāvā.
Semināra laikā tiks demonstrēti VISC izstrādātie metodiskie materiāli par drošības un veselības jautājumiem. Darbosies arī vairākas
praktiskās darbnīcas, kurās analizēs nedrošas situācijas grāmatu ilustrācijās, skatīs NAPO filmas par darba vides riskiem, kā arī tiks
risināti praktiski uzdevumi, kā izveidot mācību stundu un kā risināt veselības jautājumus ikdienā. Praktiskās darbnīcas notiks
semināra telpās "Tallina", "Frankfurte" un viesnīcas 2.stāvā. Semināra darba kārtību skatīt šeit.
Semināra lektori: Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referente Inese Bautre,
Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja Linda Matisāne, SIA „OUT Loud” vadītāja Līga Bērziņa.
Šogad Drošības nedēļa notiek no 23.-27.septembrim, un tās laikā VISC aicina aktualizēt jautājumus par fizisko un psihoemocionālo
veselību, personisko un citu cilvēku veselību un drošību skolā, ceļā uz skolu un arī ārpusskolas aktivitātēs. Veselība un drošība par
vērtībām var kļūt tikai tad, ja teorētiskās zināšanas apstiprinās drošā uzvedībā, atbildīgā rīcībā un veselību apliecinošos paradumos
ikdienā.

Drošības nedēļu VISC rīko kopā ar sadarbības partneriem – VAS „Latvijas Valsts ceļi”, VAS „Latvijas dzelzceļš”, Ceļu satiksmes un
drošības direkciju un Valsts darba inspekciju. Nolikumus un informāciju par plānotajām drošības nedēļas aktivitātēm VISC ir izplatījis
izglītības pārvalžu pirmsskolas speciālistu un sākumskolas skolotāju metodisko apvienību vadītāju semināros un centra mājaslapā.
VISC mājaslapā ir atrodama informācija par reģionālajiem semināriem Rīgā, Ventspilī, Rēzeknē, Valmierā, Cēsīs un Dobelē skolu
administrācijas pārstāvjiem un skolotājiem par drošu un veselīgu skolas vidi.
VISC aicina drošības nedēļas aktivitātēs izmantot arī jaunākos izstrādātos atbalsta materiālus par veselību un drošību „Ko darīt,
ja…?” un „Vesels un drošs ikdiena tev apkārt”, kā arī vides spēli „Vesels un drošs”.
Plašāku informāciju par Drošības nedēļu "Droša un veselīga skolas vide" sniegs VISC speciāliste Inese Bautre, tālrunis: 67814439, epasts: inese.bautre@visc.gov.lv.

Eiropas Savienības Jauno zinātnieku konkursa dalībnieki šonedēļ dodas uz Prāgu
Valsts izglītības satura centrs (VISC) novēl panākumus trim Latvijas skolēniem, kuri šonedēļ dosies uz Prāgu, kur no 20. līdz
25. septembrim notiks 25.Eiropas Savienības (ES) Jauno zinātnieku konkurss.
Latvijas 37.skolēnu zinātniskā konference notika Rīgā no 26.- 28.aprīlim, kurā 517 skolēni vērtēšanai bija pieteikuši 423 darbus. 308
darbi tika prezentēti klātienē. 194 autori (153 darbi) tika apbalvoti ar pirmās, otrās un trešās pakāpes diplomiem.
Š.g. aprīlī VISC notika Latvijas dalībnieku atlases konkurss līdzdalībai 25.Eiropas Savienības Jauno zinātnieku konkursā
Prāgā/Čehijā š.g. septembrī. Dalībai ES konkursam izvirzīta Baldones vidusskolas 12. klases skolniece Agnese Līce ar darbu
astronomijā „Jauno oglekļa zvaigžņu izvietojums galaktikā un Hercšprunga-Rasela diagrammā”, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas 12.klases
skolnieks Jēkabs Fridmanis ar darbu bioloģijā „LEPREL 1 gēna eksonu sekvencēšana miopijas pacientu ģimenē” un Rīgas Franču
liceja absolvents Edgars Viziņš ar darbu inženierzinātnē „Pjezoelektrisko īpašību mērīšana”.
Ar Latvijas 37.skolēnu zinātniskās konferences rezultātiem var iepazīties šeit.

Darbam noderīgi. Pieredze
Aicina skolēnus piedalīties radošajos konkursos par godu Latvijas Tautas frontes jubilejai
Atzīmējot Latvijas Tautas frontes 25. gadadienu, Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi
metodisko centru aicina septembrī-oktobrī skolēnus piedalīties trijos radošos konkursos.
Prozas darbu konkursa „Manas ģimenes liecības” mērķis ir stiprināt skolēnu nacionālo un valstisko identitāti, izkopt patriotisma jūtas,
vēsturisko atmiņu un pilsoniskās līdzdalības prasmes.
Aicināti pieteikties izglītības iestāžu 5. - 9. klašu skolēni, kuriem būs jāraksta publicistisks sacerējums (apraksts, eseja, intervija,
hronika, dienasgrāmata u.c.), kas balstīts uz savas ģimenes (vecāku, krustvecāku, vecvecāku vai citu radinieku) atmiņām par tautas
atmodas laiku, emocijām, pieredzi un darbošanos Tautas frontē. Pēc konkursa žūrijas vērtējuma konkursa noslēguma pasākumā
labāko darbu autori tiks aicināti uzstāties ar darbu priekšlasījumu. Konkursa nolikums šeit.
Otrs konkurss - „Mans novads, mana pilsēta” rosina 1. - 4. klašu skolēniem veidot pozitīvu attieksmi un piederības izjūtu savam
dzimtajam novadam vai pilsētai, paužot savu redzējumu zīmējumos par tuvo, skaisto un vēsturisko tuvākajā apkārtnē. Skolēniem
jebkurā vizuālās mākslas tehnikā jāizveido radošu darbu 2 dimensijās A3 formātā. Veiksmīgākie darbi tiks izstādīti noslēguma
pasākumā 2013.gada 9.decembrī. Konkursa nolikums šeit.
Tikmēr skolēnu videointerviju konkurss „Tās dienas acīm” aicina pilnveidot skolēnu zināšanas par Latvijas Tautas frontes nozīmi
Latvijas jauno laiku vēsturē – nacionālās atmodas sekmēšanā un valstiskās neatkarības atgūšanā. Konkurss notiek 10. - 12. klašu
skolēniem. Skolēni/skolēnu grupas veido videointerviju ar tautfrontiešiem, Augstākās Padomes deputātiem, Tautas frontes laika
sabiedriskās un politiskās dzīves veidotājiem (pēc izvēles) par tautas atmodas laiku, emocijām, pieredzējumiem, darbošanos Tautas
frontē, sabiedriskajā un politiskajā dzīvē. Konkursa noslēguma pasākumā jaunieši dalās pieredzē un tiek demonstrēti sagatavotie
videosižeti. Konkursa nolikums šeit.

Skolēniem saistošā un interesantā veidā stāstīs par vienoto valūtu eiro
Izstrādātais metodiskais materiāls „8 stāsti par eiro” turpmāk būs
vērtīgs atbalsts skolēniem un skolotājiem mācību procesā. Izdevums
saistošā un mūsdienīgā veidā sniedz zināšanas un izpratni par
Eiropas Monetārās Savienības vienoto valūtu eiro, tās rašanās
vēsturi un praktisko pielietojumu, ar ko tiešā veidā saskarsies katrs
iedzīvotājs jau pēc mazāk nekā četriem mēnešiem līdz ar jaunās
valūtas ieviešanu Latvijā.
Lai skolēniem un pedagogiem labāk palīdzētu izprast gaidāmas izmaiņas,
izdots metodiskais materiāls „8 stāsti par eiro”. Tas aptver dažādus stāstus
par jauno valūtu, tajā skaitā par norēķiniem ar eiro, monētu daudzveidību,
drošības pazīmēm un iepirkšanos internetā. Materiālā ietilpst arī astoņas
animācijas filmas, ko veidojuši dažādi Latvijas animācijas mākslinieki,
katrs ar savu individuālo rokrakstu un atšķirīgo tehniku. Animētie stāsti
radīti atbilstoši konkrētai vecuma grupai, kopā veidojot vienotu vēstījumu
par eiro. Katra stāsta nodaļā iekļauts animācijas filmas sižets, nodarbības
apraksts, kā arī darba lapas skolēnam un skolotājam.
Animācijas filmas paredzētas dažādiem vecumposmiem – pirmsskolām,
1.-3.klasei, 4.-6.klasei, 7.-9.klasei un 10.-12.klasei. Metodiskā materiāla
saturs veidots atbilstoši sociālo zinību un ekonomikas mācību priekšmetu
standartiem, taču tajā iekļautas daudzas aktivitātes, ko pedagogi varēs
izmantot arī citos mācību priekšmetos.
Metodiskā materiāla „8 stāsti par eiro” īstenotājs un izdevējs ir SIA „Eko Media”. Atbalstu materiāla izstrādē snieguši: Izglītības un
zinātnes ministrija (IZM), Valsts izglītības satura centrs (VISC), Latvijas Banka, Finanšu ministrija, Valsts kanceleja, Eiropas Komisijas
pārstāvniecības Latvijā un Eiropas Parlamenta Informācijas biroja eksperti. Izdevums finansēts no Eiropas Komisijas un Latvijas
valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem.
Izdevuma autores ir skolotājas Santa Kazaka un Inga Riemere, animācijas tēlu autori: Roberts Cinkus, Ilze Emse-Grīnberga, Māris
Grīnbergs, Jānis Kārkliņš, Kristīna Ratniece, Ilze Ruska, Indra Sproģe, Gatis Šļūka.
Metodiskais materiāls pedagogiem jau prezentēts piecos reģionālajos semināros „Pāreja no lata uz eiro - praktiskie aspekti”, ko rīkoja
VISC sadarbībā ar Latvijas Banku un biedrību „Naudas plānošanas centrs”.
Materiāls izstrādāts, pamatojoties uz Eiropas Komisijas granta līgumu „Komunikācijas pasākumi saistībā ar Eiro ieviešanu Latvijā”
nosacījumiem un saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta starp Izglītības un zinātnes ministriju un Finanšu ministriju. Izdevumu finansē
no Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem. Projekta kopējās izmaksas ir 112 530 latu.
Metodisko materiālu novadu un pilsētu izglītības speciālisti var saņemt IZM Informācijas centrā (1.stāvā, 100.kabinetā – ieeja no
pagalma puses), tālrunis 67226209.

Aicina izmantot video uzvedības traucējumu novēršanai skolēniem stundās
Valsts izglītības satura centra (VISC) mājaslapā ir publicēti 3 video sižeti, kuri kalpo kā labs atbalsts pedagogiem izglītības
procesa organizēšanai, atklājot kā sekmīgāk novērst skolēnu uzvedības traucējumus stundās.
Video sižeti tapuši pēc piedāvātās Sidnejas Notre Dame Universitātes lektores Ilonas Bruveris publiskās lekcijas „Skolotāj, izproti
savu reakciju izaicinājumam", kas notikusi projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide"
(Nr.2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001) ietvaros. Šo lekciju š.g. 19.jūnijā noklausījušies 133 interesenti.
Tieši pēc klausītāju reakcijas lekcijas noslēgumā bija saprotams, ka lektore aktualizēja ļoti būtiskas tēmas izglītības procesā un
izglītības iestādes dzīvē. Tāpēc sadarbības turpinājumā ar I.Bruveris tapa trīs video sižeti: „Disciplīnas nozīme mācību un
audzināšanas procesā”, „Vides organizācija un uzvedības standartu kopsakarības”, „Uzvedības traucējumu izpausmes un idejas
pedagoģisko attiecību veidošanai”, kuri atklāj faktorus, kas izraisa izglītojamo problēmas, ietver uzvedības problēmu analīzi,
skaidrojumu zinātniskajās koncepcijās un metodes uzvedības traucējumu novēršanai izglītības iestādes vidē.

Uzskatāmi ir atklātas arī skolotāja funkcijas izglītojamo uzvedības traucējumu samazināšanā, skolēnam izvirzītās prasības un to
ievērošana, bērnu disciplinēšanas būtība, disciplinēšanas plāns izglītības iestādē un citas aktuālas tēmas, lai pedagogi un atbalsta
personāls gūtu izpratni un prasmes pedagoģiskajam darbam ar bērniem situācijās, kurās nepieciešams novērtēt uzvedību saistībā ar
to ietekmējošiem faktoriem.
Skolēnu uzvedības un disciplīnas uzlabošana mācību stundās ir aktuāla, jo palīdzība ir nepieciešama gan tam, kuram ir uzvedības
traucējumi, gan tam, pret kuru uzvedības negatīvās izpausmes tiek vērstas. Viena no lielākajām un parasti arī visgrūtāk risināmām
problēmām mācību un audzināšanas procesa norisēs ir neatbilstošas izglītojamo uzvedības klātbūtne. Uzvedības radītās problēmas
ietekmē gan pedagoga darbības kvalitāti, gan bērnu mācību sasniegumu rezultātus, turklāt ne tikai to, kuru uzvedība ir problemātiska,
bet visu grupā esošo audzēkņu. Pedagoģiskā pieredze liecina, ka uzvedības problēmām gan izglītības iestādēs, gan sabiedrībā
bērnu un jauniešu vidū ir tendence pieaugt. Cilvēku uzvedības izpēti un negatīvo izpausmju profilaksi jebkurā sabiedrībā var uzskatīt
par būtiski svarīgu, īpaši svarīga nozīme tam ir valstīs, kuras atrodas sociāli – ekonomiskās krīzes situācijās.

VISC aktualitātes
Notiks Mūsdienu deju ekspertu padomes sanāksme
Atsākas diskusiju cikls par skolu līderības jautājumiem
Mācīšanās darba vietā
Mazā filozofijas fakultāte atsāk darbu 2013./2014. mācību gadā
Apkopoti vairāk nekā 68000 centralizēto eksāmenu dati
Seminārs "Palīdzības iespējas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem agrīnajā vecumā"

Sadarbības partneru aktualitātes
Kvalitātes dienests atvērto durvju dienā iepazīstinās ar aktualitātēm dienesta darbā
Š.g. 27. septembrī Kvalitātes dienests aicina interesentus uz atvērto durvju dienu, kuras laikā plānota tikšanās ar Kvalitātes
dienesta vadītāju Initu Juhņēviču, iepazīšanās ar dienesta funkcijām un aktualitātēm, paredzētas arī tikšanās ar dienesta
speciālistiem.
Interesentus lūdzam pieteikties pa e-pastu prese@ikvd.gov.lv vai tālruni 26635511 līdz š.g. 25. septembrim. Piesakoties lūgums
minēt jūsu vēlamo apmeklējuma laiku (skat. atvērto durvju dienu programmu), interesējošās tēmas vai jautājumus, kā arī personu
skaitu.
Plašāka informācija par atvērto durvju dienas pasākumiem Izglītības un zinātnes ministrijā, kā arī tās padotības iestādēs atrodama
tīmekļa vietnē Atvērto durvju diena.
Izglītības kvalitātes valsts dienests
ikvd@ikvd.gov.lv
67222504

Konkurss jauniešiem "Labākais interneta saturs bērniem!".
Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs Latvijā organizē Eiropas
mēroga konkursu jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem "Labākais
interneta saturs bērniem!".
„Vai esi pievērsis uzmanību saturam, kas pieejams internetā? Vai zināji, ka
58% Eiropas jauniešu nav apmierināti ar internetā pieejamā satura kvalitāti?
Vai esi viens no viņiem? Cik bieži, skatoties kādu „pašrocīgi” un tavuprāt
nemākulīgi veidotu video vai blogu, pie sevis nodomā: „hmm... stulbi...

muļķīgi”? Varbūt Tev kādreiz ir bijusi vēlme izveidot kaut ko patiešām gaumīgu, jautru, izglītojošu kvalitatīvu interneta saturu?
Tad šī ir tava iespēja parādīt citiem, ka proti radīt foršas un interesantas lietas. Esi oriģināls un parādi savu talantu, izstrādājot
interneta saturu, kas izglīto, informē par aktuālām lietām, sniedz padomus un izklaidē ne tikai tevi un tavus draugus, bet arī citus
jauniešus un bērnus. Esi labākais Latvijā, saņem planšetdatoru un brauc pēc Eiropas balvas uz Briseli!”
Konkursa mērķis ir veicināt oriģināla, interesanta, izglītojoša, jauniešus un bērnus uzrunājoša interneta satura izstrādi, kas paplašinās
viņu zināšanas, attīstīs iztēli un radošās spējas.
Eiropas drošāka interneta centru tīkls Insafe (www.saferinternet.org) sadarbībā ar Eiropas Komisiju koordinē konkursa organizēšanu
Eiropas Savienības dalībvalstīs. Konkursa norisi Latvijā nodrošina Latvijas Interneta asociācijas Drošāka interneta centrs Net-Safe
Latvia sadarbībā ar SIA Lattelecom.
Konkursā var piedalīties bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem, individuāli vai grupā (līdz 3 personām). Darbu iesniegšana līdz
31.oktobrim. Latvijā apbalvošana notiks decembrī. Eiropas uzvarētāji tiks apbalvoti īpašā ceremonijā 2014.gada 11.februārī Briselē.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.
Papildus informācijai:
Maija Katkovska
"Net-Safe Latvia" Drošāka interneta centra vadītāja
Mob.tālr.: 29465566

Kara muzejā bezmaksas lielākā stenda modeļu izstāde Baltijā GOLDEN MODEL 2013
Šonedēļ tiks atklāta stenda modeļu izstāde ,,GOLDEN MODEL 2013", kas būs
lielākā šāda veida izstāde Baltijā.
Izstādē piedalīsies dalībnieki no 8 valstīm un kopumā būs iespēja apskatīt vairāk kā
500 eksponātus- pārsvarā militāros stenda modeļus un atsevišķu kauju vai karavīru
sadzīves rekonstrukcijas.
Izstāde būs apskatāma bez maksas, un izstādes dalībnieki 3 dienu laikā varēs
balsot par sev vistīkamāko stenda modeli.
Izstādes laikā darbosies īpašas radošās darbnīcas bērniem, būs iespēja veidot, zīmēt, līmēt un darboties ar simulatorspēlēm.
Izstādes darba laiks
no 20.- 22.septembrim
20.; 21.septembrī 10.00-16.00
22.septembrī 10.00 -15.00
Latvijas Kara muzeja
Izglītības un informācijas nodaļas vadītājs
Mārtiņš Mitenbergs
Tālr. 67223743
info@karamuzejs.lv

„JA-YE Latvija Jauno uzņēmēju skola 2013” uzsāk Latvijas tūri
Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) sadarbībā ar Swedbank uzsāk
semināru ciklu „JA-YE Latvija Jauno uzņēmēju skola 2013”. Tas ir vienas dienas informatīvu semināru un radošo darbnīcu
cikls, lai skolēniem un skolotājiem visā Latvijā sniegtu ieskatu uzņēmējdarbības izglītībā un veiksmīgas karjeras veidošanā.
Laikā, kad jauniešu bezdarbs ir viena no lielākajām rūpēm Latvijā, JA-YE Latvija praktiskās uzņēmējdarbības programmas palīdz
sagatavot jauniešus darba tirgum un lielajai dzīvei, spēcīgi attīstot darbam nepieciešamās kompetences. Statistika liecina, ka JA-YE
Latvija programmu absolventiem ir par ceturtdaļu lielākas iespējas atrast darbu un divreiz lielāka iespēja kļūt par uzņēmējiem,
salīdzinājumā ar jauniešiem, kas nav piedalījušies JA-YE Latvija programmās. Turklāt Junior Achievement programmu absolventu
dibinātajiem uzņēmumiem ir daudz augstāki izdzīvošanas rādītāji, lielāka peļņa un tie rada vairāk jaunu darba vietu (JA-YE Europe

T

pētījuma dati, 2012).
87% skolotāju Eiropā iesaka Junior Achievement mācīšanas metodes saviem kolēģiem. 2/3 skolēnu atzīst, ka Junior Achievement
programmas padara skolu daudz interesantāku un iedvesmojošāku – programmas pozitīvi izmaina jauniešu attieksmi pret mācībām,
jo uzskatāmi demonstrē saistību starp teoriju un praksi.
Vidusskolēni, skolotāji un skolu direktori aicināti klātienē iepazīties ar JA-YE Latvija praktiskās uzņēmējdarbības programām un gūt
iedvesmu biznesam no uzņēmēju veiksmes stāstiem. „JA-YE Latvija Jauno uzņēmēju skola 2013” 20.septembrī viesosies Kuldīgā
(Kuldīgas centra vidusskolā), 23.septembrī Alūksnē (E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā), 1.oktobrī Rēzeknē (Rēzeknes pilsētas
pašvaldības iestādē "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā ZEIMUĻS”), bet 8.oktobrī Rīgā (Multikino, modes un izklaides centrā
Rīga Plaza). Pieteikšanās anketa un semināru programma atrodama vortālā www.jal.lv
Karjeras izglītības darbnīca liks aizdomāties, kā uzsākt veidot veiksmīgu karjeru jau skolas laikā, biznesa ideju ģenerēšanas darbnīcā
dalībnieki kopā ar RTU Rīgas Biznesa skolas ekspertu radīs inovatīvas biznesa idejas, lai pēc tam tās attīstītu un gūtu praktisku
uzņēmējdarbības pieredzi Skolēnu mācību uzņēmumu programmā. Biznesa simulācijas spēles TITAN darbnīcā datormīļiem būs
īpaša iespēja tiešsaistē apgūt uzņēmējdarbību un stratēģisko domāšanu, bet mārketinga darbnīcā dalībnieki iedvesmosies no
pasaules labās mārketinga prakses un arī paši radīs pārsteidzošas idejas skolēnu mācību uzņēmumu produktu virzīšanai tirgū.
„Laikā, kad ekonomika nav obligāts mācību priekšmets un daudzās skolās to nemaz nemāca, JA-YE Latvija dod jauniešiem praktisku
uzņēmējdarbības pieredzi. Bieži vien tieši pēc Skolēnu mācību uzņēmumu programmas absolvēšanas skolēns beidzot saprot, ko
teorētiski ir mācījies ekonomikas vai komercdarbības stundās,” par JA-YE Latvija programmām saka Madonas Valsts ģimnāzijas
skolotāja Iveta Vabule.
Informāciju sagatavoja
JA-YE Latvija mārketinga vadītāja Sintija Lase
Tālrunis: 22088990; E-pasts: sintija@jal.lv
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