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Notiks „HansaVET” projekta noslēguma konference
Nozares speciālisti tiek aicināti diskutēt un dalīties pieredzē par starptautisko mobilitāšu lomu
uzņēmējdarbības prasmju veicināšanā profesionālas izglītības iestāžu audzēkņiem un iepazīties ar
Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekta
HansaVET rezultātiem.
Dalība starptautiskajās mobilitātēs/praksēs nodrošina audzēkņiem un mācekļiem iespēju iegūt prasmes,
iemaņas un kompetences, kas veicina viņu personīgo izaugsmi, nodarbinātību un veiksmīgāku
iekļaušanos Eiropas darba tirgū. Mobilitātes ļauj pilnveidot ne tikai profesionālās, sociālās un valodu
prasmes, bet sniedz arī papildu iespēju mācīties uzņēmējdarbību. Viens no veidiem, kā uzlabot
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu mobilitāšu kvalitāti, varētu būt stratēģijas izstrāde ar mērķi
attīstīt audzēkņu uzņēmējdarbības prasmes starptautisko prakšu laikā. Lai šādu stratēģiju īstenotu, ir
nepieciešama izpratne un atbalsta mehānismi izglītības politikas līmenī, kā arī profesionālo izglītības
iestāžu pedagogu un prakšu vadītāju sagatavošana.
Projekts HansaVET ir spēris soli šajā virzienā, iepazīstinot profesionālās izglītības iestāžu pārstāvjus ar
projektā izstrādāto metodiku, kā arī uzsācis diskusiju ar izglītības politikas veidotājiem no projekta
dalībvalstīm. 244 profesionālās izglītības pedagogi no Zviedrijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas ir
piedalījušies projekta mācību semināros.
Projekta īstenošanā piedalās: 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).
2013.gada 18.septembrī, viesnīcā „Avalon”, Rīgā, notiks projekta "HansaVET” noslēguma konference „Hanzas Savienības tradīcijas uzņēmējdarbības veicināšanai”.
Konferencē aicināti piedalīties profesionālo izglītības iestāžu pedagogi, pedagogu izglītotāji, augstākās
izglītības iestāžu mācībspēki, politikas veidotāji, politiķi, nacionālo aģentūru pārstāvji, tirdzniecības,
rūpniecības un amatniecības kameru pārstāvji, kā arī uzņēmēji.
Lai pieteiktos dalībai konferencē, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu un līdz 10.septembrim nosūtīt uz
e-pastu: aina.spaca@visc.gov.lv. Papildu informācija pa tālruni: 67350961.
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