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Ziņa. Viedoklis
OECD Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma – izglītības kvalitātes indikators
Valsts izglītības satura (VISC) centra vadītājs Guntis Vasiļevskis par OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas
pētījumu: „OECD Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma OECD SSNP (OECD Programme for International Student
Assessment – OECD PISA) kļuvusi par pasaulē prestižāko un visbiežāk izmantoto skolu sistēmas darbības kvalitātes, efektivitātes un
vienlīdzīgas pieejamības mērīšanas līdzekli. Tās ietvaros veikto mērījumu rādītāji ir kļuvuši par ES dalībvalstu izglītības sistēmu
kvalitātes indikatoriem. Tieši prasmes, kādas jaunieši apgūst izglītības sistēmā, noteiks viņu konkurētspēju darba tirgū. Par to izglītības
jomas speciālisti diskutē visās valstīs, un tieši šādas prasmes mēra šis pētījums.
Šodien visā pasaulē tiek publiskoti 65 valstīs veiktā pētījuma salīdzinošie dati par piecpadsmit gadus vecu skolēnu kompetencēm
matemātikā, dabaszinātnēs un lasīšanā, skolēna zināšanu un prasmju, kā arī dažādu sociālu faktoru kontekstā.
Salīdzinot valstu sniegumu šajā pētījumu ciklā ar rezultātiem iepriekšējos pētījumu ciklos var secināt, ka tādās valstīs, piemēram, kā
Brazīlijā, Polijā, Portugālē skolēnu sniegums ir būtiski uzlabojies, turpretim Somija, Zviedrija un Īslande pārstāv to valstu grupu, kurās
skolēnu sniegumu rezultāts ir statistiski nozīmīgi samazinājies.
Latvijas skolēnu vidējie sasniegumi pēdējos divos pētījuma ciklos matemātikā parāda pozitīvu tendenci. Dabaszinātnēs skolēnu
sasniegumu pieaugums 2012.gada pētījumu ciklā, salīdzinot ar 2003.gada pētījumu ciklu, ir statistiski nozīmīgs. Turpretim, lasīšanā
vērojams nenozīmīgs pazeminājums.
2012.gada pētījuma rezultāti rāda, ka Latvijas skolēnu vidējie rezultāti visās pētījuma satura jomās ir sasnieguši Eiropas Savienības
valstu skolēnu vidējo rezultātu līmeni. Savukārt OECD valstu vidējo sasniegumu līmenī ir Latvijas skolēnu sasniegumi matemātikā un
dabaszinātnēs, bet lasīšanā Latvijas skolēnu sasniegumi joprojām ir statistiski nozīmīgi zemāki par OECD valstu vidējo rādītāju.
Latvijā zēnu un meiteņu sasniegumu starpība atšķiras pētījumu satura jomās. Matemātika ir vienīgā joma, kurā, tāpat kā iepriekšējos
pētījumu ciklos, zēnu un meiteņu sasniegumi nav statistiski nozīmīgi atšķirīgi. Dabaszinātnēs jau 2009.gada pētījumu ciklā meiteņu
sasniegumi bija statistiski nozīmīgi augstāki, bet 2012.gada pētījumā šī starpība ir pieaugusi un ir astotā lielākā starp dalībvalstīm.
Lasīšanā, tāpat kā visās dalībvalstīs un iepriekšējos ciklos, Latvijas meiteņu sasniegumi ir statistiski nozīmīgi augstāki par Latvijas
zēnu sasniegumiem.
Skolēnu sasniegumu matemātikā, dabaszinātnēs un lasīšanā salīdzinājums pēc urbanizācijas, jeb skolas atrašanās vietas, ir līdzīgs
iepriekšējo pētījumu ciklu rezultātiem. 2012.gada pētījuma ciklā vislabākie rezultāti ir Rīgas skolu skolēniem, bet vissliktākie lauku
skolu skolēniem.
Neskatoties uz to, ka pētījums norisinājās laikā, kad ekonomiskā krīze vissmagāk bija skārusi Latviju, īpaši izglītības sektoru, šī
pētījuma datu apkopojums uzrāda pozitīvas tendences. To var sasniegt tikai ar mērķtiecīgu skolotāja darbu ikdienā – klasē. Labas
izglītības ieguves svarīgākais priekšnoteikums ir labs skolotājs.”
VISC vadītājs G.Vasiļevskis aicina arī noklausīties citu ekspertu viedokļus par veikto pētījumu –
mms://ier-w.latvijasradio.lv/pppy?20131209A080900082900

Pasākums
Latvijas radošākie un progresīvākie skolotāji saņēmuši „Ekselences balvas”
Otrdien, 3.decembrī, svinīgā ceremonijā Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā tika sveikti 19 dabaszinātņu un matemātikas skolotāji
– „Ekselences balvas” finālisti. „Ekselences balvas” 2013 laureātu titulu un balvas 1000 latu vērtībā saņēma bioloģijas skolotāja Daiga
Martinsone (Andreja Upīša Skrīveru vidusskola), fizikas skolotājs Jānis Čilipāns (Tukuma 2. pamatskola), ķīmijas skolotāja Marina
Ravinska (Daugavpils Centra vidusskola) un matemātikas skolotāja Alla Kitajeva (Ventspils 2. vidusskola).
Visi 19 skolotāji savu profesionālo meistarību apliecināja praktiskā darbībā, dienas garumā piedaloties „Ekselences balvas” finālā.
Skolotāji vadīja mācību stundas fragmentus Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēniem, demonstrējot daudzveidīgas iespējas, kā strādāt
klasē, lai skolēni apgūtu konkrētas zināšanas un prasmes, kā arī mācītos atraktīvā un motivējošā veidā. Piemēram, fizikas stundā
jaunieši pārliecinājās, ka arī kartupelis var kalpot par elektriskās strāvas avotu, bioloģijā – mācījās atšķirt eksotiskus dzīvniekus pēc to
galvenajām pazīmēm. Matemātikā skolēni iemācījās pierakstīt pašu modelētas objektu virknes simbolu valodā.

Savukārt ķīmijā jaunieši saprata, kas ir organiskas vielas, eksperimentējot un risinot rēbusus.
„Aizvadot dienu kopā ar finālistiem, varu apgalvot, ka šie ir skolotāji, kuri patiesi lauž mītu, ka eksaktie mācību priekšmeti ir sausi un
sarežģīti. Šodien šeit ir sapulcējušies skolotāji, kuri, nepazaudējot profesionalitāti un cilvēcību, prot sarežģītām lietām pieiet vienkārši
un saprotami,” teic LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra vadītāja Dace Namsone.
Apbalvošanas ceremonijā skolotājus sveica Valsts prezidents Andris Bērziņš, Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais
sekretārs Kārlis Eņģelis, LU rektors prof. Mārcis Auziņš un LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra vadītāja Dace Namsone,
kā arī uzņēmēji – balvas mecenāti.
Apsveikumā uzrunājot skolotājus, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas prezidents Normunds Bergs norāda:
„Jūs, kas esat sanākuši šajā zālē, esat pionieri. Novēlu, lai zināšanu nodošana strādātu ne tikai no jums uz bērniem, bet arī no jums uz
kolēģiem”.
„Latvijas un Eiropas izaugsme nav iespējama bez izglītotiem, atvērtiem cilvēkiem, kas spējīgi radīt inovatīvus risinājumus
pastāvošajiem jautājumiem un nākotnes izaicinājumiem. „Ekselences balva” ir kā apliecinājums, ka inovācijas ienāk arī skolās, un
mūsdienīga skolotāja misija ir ne tikai nodot savas zināšanas, bet arī atvērt jauno cilvēku acis un prātu, kas ļaus iegūtās zināšanas
attīstīt un pārveidot par augstvērtīgiem produktiem,” uzsvēra Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas izpilddirektore Raina
Dūrēja.
Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas prezidents Normunds Bergs, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju
asociācijas izpilddirektore Raina Dūrēja, Tenax grupas būvķīmijas ražošanas uzņēmuma SIA „TENACHEM” kvalitātes un vides
sistēmu vadītāja Ilga Gavare un mērniecības un teritorijas plānošanas uzņēmuma SIA "METRUM" padomes priekšsēdētājs Edgars
Šīns laureātiem pasniedza balvas 1000 latu vērtībā. Visi 19 finālisti saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus, kā arī
izglītības uzņēmuma „LIELVĀRDS” valdes priekšsēdētāja Aivara Gribusta sarūpētos „Promethean Academy” tālākizglītības kursus un
Lielvārds Digitālās bibliotēkas dāvanu karti.
„Ekselences balvu” jau trešo gadu organizē LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs, Valsts Izglītības satura centrs un LU
Fonds sadarbībā ar uzņēmēju asociācijām un uzņēmējiem. Balva ir uzņēmēju iniciatīva un atbalsts eksaktās izglītības stiprināšanai, lai
nākotnē darba tirgū nonāktu zinoši, prasmīgi un uzņēmīgi jaunieši.
Fotogrāfijas no Ekselences balva fināla pieejamas LU fotoarhīvā
Fotogrāfijas no ceremonijas pieejamas LU fotoarhīvā un Valsts prezidenta interneta vietnē

Apbalvo skolēnus - Latvijas Tautas frontes 25. gadadienai veltīto konkursu dalībniekus
9.decembrī, noslēdzoties skolēnu radošo darbu konkursiem, kuri tika veltīti Latvijas Tautas frontes 25. gadadienai, kultūras pilī
„Ziemeļblāzma” aizvadīta svinīgā konkursu dalībnieku apbalvošana.
Pasākumā sveikti teju 600 skolēnu. Pasākuma ietvaros varēja skatīt skolēnu radošo darbu izstādi, iepazīties ar veiksmīgākajiem
prozas darbiem un videointerviju fragmentiem, kā arī klausīties koncertu, kurā piedalījās Nacionālo Bruņoto spēku štāba orķestris un
dziedātāja Māra Upmane-Holšteina. Pasākumu vadīja Valters Frīdenbergs, savukārt kara lauka virtuve viesiem piedāvāja īpašo
cienastu.
Minētos konkursus organizēja Valsts izglītības satura centrs un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs. Tajos kopā
piedalījās 628 skolēni no visas Latvijas. Visvairāk dalībnieku bija sākumskolas skolēnu radošo darbu (zīmējumu) konkursā „Mans
novads, mana pilsēta”. Pamatskolas skolēni piedalījās prozas darbu konkursā „Manas ģimenes liecības”, bet vidusskolēni veidoja
videointervijas ar Latvijas Tautas frontes biedriem konkursā „Tās dienas acīm”.

Darbam noderīgi. Pieredze
VISC un Vācijas izglītības institūciju pārstāvji vienojas par sadarbību profesionālajā izglītībā
Valsts izglītības satura centra (VISC) vadība un speciālisti vienojās ar Vācijas profesionālās izglītības institūcijas Federal Institute for
Vocational education and Training (BIBB) pārstāvjiem par turpmāko sadarbību profesionālajā izglītībā.
Darba tikšanās notika 28.novembrī, Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Vaļņu ielā 2, Rīgā. Tās laikā pārrunātas turpmākās

sadarbības iespējas kopēju projektu īstenošanā, lai sasniegtu "Izglītība un apmācība 2020" mērķus. Abas puses vienojās 2014.gada
sākumā apmainīties ekspertiem darbības plāna precizēšanai, 2012.gada 10.-11.decembrī Berlīnē parakstītā memoranda par
sadarbību profesionālās izglītības un apmācības jomā Eiropā un 2013.gada 8.jūlijā Valmierā parakstītās deklarācijas starp Vācijas
Federatīvās Republikas izglītības un zinātnes ministru un Latvijas izglītības un zinātnes ministru ietvaros.
VISC vadītājs Guntis Vasiļevskis iepazīstināja Vācijas delegācijas pārstāvjus ar institūcijas funkcijām, uzdevumiem un darbību,
savukārt Izglītības departamenta direktore Sarmīte Valaine izstāstīja par normatīvo regulējumu profesionālajā izglītībā un satura
izstrādes principiem – organizējot Profesiju standartu izstrādi un konsultējot profesionālo izglītības programmu izstrādi. VISC vadītāja
vietnieks Jānis Gaigals informēja par iniciatīvām profesionālās izglītības satura reformai sadarbībā ar sociālajiem partneriem, īstenojot
Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmas. Tikmēr ESF projekta "Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses
vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana" vadītāja Elīna Kokina iepazīstināja ar projektā notikušajām
aktivitātēm un īstenoto sadarbību ar Vācijas Federatīvās Republikas nozares uzņēmumiem Latvijas profesionālās izglītības pedagogu
tālākizglītībā.
Delegācijas viesi: Nils Meijers (Niels Mayer, Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Division EU Education Programmes,
International Cooperation in Education), Klaudija Šreijere (Claudia Schreier, Federal Institute for Vocational education and Training
(BIBB), Senior Research Associate), Mihails Švarcs (Michael Schwarz, Federal Institute for Vocational education and Training (BIBB)),
Eva Marija Viethofa (Eva Maria Wiethoff, International Office, Scientific Officer, International Cooperation in Vocational Education and
Training) un Vācijas vēstniecības Latvijā pārstāvji.
Tikmēr 27. novembrī delegācijas pārstāvji piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā konferencē „Darba vidē balstītu mācību
ieviešana Latvijas profesionālajā izglītībā”, kas notika viesnīcā Radisson Blu Daugava Hotel Rīga. Konferencē profesionālās izglītības
iestāžu un darba devēju pārstāvji dalījās pirmajā pieredzē par darba vidē balstītu mācīšanos, savukārt Vācijas puse prezentēja duālās
izglītību īstenošanu savā valstī.
Fotogalerija

VISC aktualitātes
Kā gatavoties diagnosticējošajam darbam ar kombinētu mācību saturu 3.klasei
Kursi "Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vēsturē un kultūrvēsturiskajā mantojumā izstrādes pamatprincipi"
Bioloģijas 36.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas
Skaidrojums par autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu mācību procesā
Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) 30.valsts olimpiādes I kārtas rezultāti
Interešu izglītības pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi
ESF projekta "Profesionālo mācību priekšmetu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana"
noslēgums
Noteikts profesionālo kvalifikāciju saraksts centralizētajiem profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem
Apstiprina ar Ministru kabineta balvu apbalvojamos skolēnus un viņu pedagogus
Par izmaiņām centralizētajā latviešu valodas eksāmenā 12.klasei
Fizikas 64.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
Vācu valodas 44.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts
Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades Elektronikas novirziena pulciņu atbalsta konkurss 2014
Nosaka valsts pārbaudījumu norises kārtību

Sadarbības partneru aktualitātes
Eseju konkursā skolu audzēkņi aicināti atklāt savas dzīves īpašās sajūtas
Latvijas pamatskolu, vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi aicināti
piedalīties eseju konkursā „Manas sajūtas stāsts”. Eiropas kultūras galvaspilsētas
projekta 3D karnevāls „Sajūtu konteineri” un interneta bibliotēkas Atlants.lv rīkotajā
eseju konkursā skolu audzēkņi aicināti pastāstīt par brīžiem, kad skudriņas skrien
pa muguru.
Ar konkursa starpniecību dalībnieki iesaistīsies Eiropas kultūras galvaspilsētas gada
notikumā, jo visas esejas papildinās stāstu kolekciju, kurā gluži kā Dainu skapī tiek
krātas spilgtākās, pozitīvākās un iedvesmojošākās dzīves sajūtas.
Skaistākie no apkopotajiem sajūtu stāstiem tiks atklāti un iedzīvināti
trīsdimensionālā sajūtu karnevālā Rīga 2014 programmas ietvaros. Savukārt
konkursa sadarbības partneris “Western Digital” eseju konkursa uzvarētājam ir
sarūpējis vienreizēju stipendiju 350 EUR apmērā, savukārt uzvarētāja literatūras
skolotājs saņems 150 EUR lielu prēmiju. Otrās un trešās vietas ieguvēji saņems
vienreizējas stipendijas 200 EUR un 150 EUR apmērā, bet viņu literatūras skolotāji
atbilstoši 100 EUR un 50 EUR prēmijas. Tāpat arī būs dažādas pārsteiguma un veicināšanas balvas no dāvanu servisa “Lieliska
dāvana”, interneta žurnāla “Satori”, interneta bibliotēkas “Atlants.lv”, biļešu servisa “BezRindas.lv” un projekta kuratoriem – “Jura
Podnieka studijas”, par kurām galvenokārt cīnīsies tie jaunieši, kas savus sajūtu stāstus būs papildinājuši ar paštaisītu video vai
fotogrāfijām.
Reģistrācija un eseju iesniegšana konkursam norisinās interneta vietnē http://www.atlants.lv/konkurss. Turpat pieejams konkursa
nolikums un būs apskatāmas visas iesniegtās esejas. Ikvienam interesentam tiek piedāvāta iespēja piedalīties konkursam iesniegto
eseju vērtēšanā – publikas vērtējums sastādīs pusi no eseju kopvērtējuma, savukārt otru pusi – žūrijas vērtējums. Šogad konkursa
darbus vērtēs projekta 3D Karnevāls “Sajūtu konteineri” režisori Roberts Rubīns un Didzis Eglītis, rakstniece Nora Ikstena, dziedātājs
Goran Gora un aktrise Katrīna Pasternaka.
Konkursa rīkotāji izsaka pateicību informatīvajiem atbalstītājiem: nacionālajam e-dienestam “Inbox.lv”, kultūras portālam “Rīga 2014”
un interneta žurnālam “Satori”.
Konkurss norisinās no šī gada 10. decembra līdz 2014. gada 10. martam.
Papildu informācijai:
Mārtiņš Drēģeris
Nodibinājuma Rīga 2014
Sabiedrisko attiecību programmas vadītājs
Mob. t.ālr.: 29248776
martins.dregeris@riga2014.org
www.riga2014.org
Elizabete Palasiosa
Jura Podnieka studijas projektu vadītāja
E-pasts: elizabete@jps.lv
Tālrunis: +371 29729470

Aizvadīts AWARD apbalvošanas pasākums
6.decembrī, Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē notika starptautiskās Edinburgas hercoga jauniešu pašizaugsmes programmas
Award apbalvošanas pasākums.
Pasākumā starptautiski atzītus bronzas, sudraba un zelta līmeņa sertifikātus un nozīmītes saņēma 67 programmas dalībnieki no
Latvijas. Jauniešus sveica un apbalvojumus pasniedza Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece Agra Bērziņa, Izglītības un
zinātnes ministrijas Sporta un jaunatnes departamenta direktora vietniece Diāna Sīmansone, Lielbritānijas vēstnieka vietnieks Latvijā
Ričards Koizumi, viesi no Somijas Award programmas, vice misters Latvija 2012 Guntars Logins, kā arī dziedātāja Olga Rajecka.
Pasākumu vadīja Lauris Reiniks un Signe Novoselova. Jaunieši apbalvojumus saņēma par izpildītajām individuālajām izaugsmes
programmām – noteiktu laiku visi apbalvotie bija apguvuši jaunas prasmes, darījuši brīvprātīgo darbu, sportojuši un devušies
piedzīvojumu ceļojumā. Pasākuma laikā izskanēja aizkustinoši stāsti par jauniešu veiktajiem brīvprātīgajiem darbiem – kā programmas
dalībnieki palīdzējuši vientuļiem pensionāriem, mācījuši veciem cilvēkiem datorprasmes, palīdzējuši suņu un kaķu patversmēs.

Šī apbalvošana Latvijai īpaša ar to, ka zelta līmeņa apbalvojumu saņēma rekordliels skaits jauniešu – 14 dalībnieki no dažādiem
novadiem: Kristīne Beniuša, Dagnija Morica, Viktorija Selezena un Zita Vaivoda no Kandavas, Jānis Bērtiņš no Valkas, Laura
Censone, Svetlana Rimare un Sindija Sokolovska no Jaunjelgavas, Alīna Gromova un Roberta Mūrniece no Balviem, Elvija Hvaleja un
Madara Keiva no Alūksnes, Kristaps Smiltnieks no Ventspils, kā arī Liene Vīksne no Lielvārdes. Balva „Award zelta cilvēks 2013” par
īpašu ieguldījumu programmas attīstībā Latvijā tika pasniegta Jaunjelgavas Award grupas vadītājai Valentīnai Rimarei.
Bildes no pasākuma skatīt šeit

Aicina jauniešus pieteikties Latvijas prezidentūras praktikantu programmai
Prezidentūras sekretariāts piedāvā iespēju ikvienam studējošam jaunietim neatkarīgi no viņu izvēlētās studiju programmas pieteikties
prezidentūras praktikantu programmai. Piesakoties praksē, studenti varēs līdzdarboties prezidentūras norisē, kļūstot par ārvalstu
delegāciju pavadoņiem vai palīgiem mediju informācijas centrā.
Lai pieteiktos praksē, jauniešiem jāizpilda noteikti atlases kritēriji. Galvenās prasības ir teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas,
labas organizatoriskās prasmes un saskarsmes iemaņas. Programmas dalībnieku atlasē tiks vērtēta arī jauniešu motivācija dalībai
prezidentūras praktikantu programmā un sekmes mācībās. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2014.gada 2.februāris. Lasi vairāk:
MailScanner has detected a possible fraud attempt from "list.mlgnsrv1.com" claiming to be www.es2015.lv/lv/prakse

80 skolotāji veido mācību uzņēmumus, lai izprastu uzņēmējdarbību
Veiksmīgi aizvadīta divu dienu skolotāju apmācība praktiskās uzņēmējdarbības programmā „Skolēnu mācību uzņēmumi (SMU)”, ko
rīkoja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar biznesa izglītības biedrību Junior Achievement – Young Enterprise Latvija
un Swedbank.
80 vispārizglītojošo un profesionālo skolu skolotāji no visas Latvijas 21. – 22.novembrī pulcējās Swedbank galvenajā ēkā Rīgā, lai gūtu
ieskatu jauniešu praktiskās uzņēmējdarbības izglītības programmā „Skolēnu mācību uzņēmumi”, kā arī dažādu pieredzējušu lektoru
vadībā uzlabotu savas zināšanas par uzņēmējdarbību un uzzinātu vairāk par biznesa izglītības iespējām jauniešiem. Apmācībā
skolotāji arī paši praktiski izmēģināja skolēnu mācību uzņēmumu veidošanas metodi un prezentēja savas biznesa idejas žūrijai –
potenciālajiem investoriem.
Skolotāju kursi sākās ar ideju ģenerēšanas darbnīcu RTU Rīgas Biznesa skolas bakalaura programmas direktora Claudio A. Riveras
vadībā. Tālāk skolotāji divās dienās attīstīja savas biznesa idejas: radošu sajūtu laboratoriju, vecvecāku un mazbērnu brīvā laika
pavadīšanas aktivitātes laukos, dzīves un izdzīvošanas prasmju kursus, lauku tūrisma pakalpojumus, ekoloģiskus uzkopšanas darbus
un noliktavas pakalpojumu mazām mājsaimniecībām, psiholoģiskās rekreācijas pakalpojumu, recepšu datu bāzi, dizaina priekšmetus
ar seno latviešu rakstu zīmēm, personificētu salvešu apdruku, digitālās žalūzijas un ar griķiem polsterētas šūpoles. Par veiksmīgāko
ideju tika atzīta skolu ekskursiju plānošanas pakalpojums un datu bāze.
Uzņēmējdarbības procesus valstī un biznesa izglītību skolotājiem palīdzēja izprast vadošo biznesa augstskolu pasniedzēji. Banku
augstskolas pasniedzēja Dr. paed. Tatjana Volkova aicināja skolotājus izmantot holistisku pieeju izglītībā, neizdalot mācību procesu
atsevišķos mācību priekšmetus, bet skatot tos kā vienotu veselumu.
Savā pieredzē dalījās skolēnu mācību uzņēmumu metodes eksperti no Igaunijas, kuri jau vairākus gadus uzrādījuši labus rezultātus
Eiropas Skolēnu mācību uzņēmumu konkursos. Aizvadītajā gadā veidotais Igaunijas skolēnu mācību uzņēmums „Three Little Pigs”
izstrādā zinātniskas šovprogrammas bērniem, atraktīvā veidā skaidrojot fizikas un ķīmijas likumsakarības, ieinteresējot bērnus
eksaktajās zinātnēs. Šovu jau noskatījušies tūkstošiem bērnu visā Igaunijā, un viņu sniegumu augsti novērtēja arī Eiropas līmeņa
uzņēmēji, piešķirot igauņu jauniešiem pirmo vietu Skolēnu mācību uzņēmumu Eiropas finālā.
Biznesa augstskolas Turība Dr.oec. docente Ieva Kalve savā lekcijā norādīja, ka dažādos pētījumos nav pierādīta nekāda saistība
starp labām sekmēm skolā un panākumiem vēlāk dzīvē un karjerā, taču ir pierādīts, ka skolēniem, kuri skolas laikā aktīvi darbojušies
ārpusklases pulciņos, ir daudz veiksmīgākas karjeras, jo viņi šajās aktivitātēs attīsta dzīvei ļoti noderīgas kompetences – uzņēmību,
laika plānošanu un komunikācijas prasmes.
Diskusijā par uzņēmējspēju kompetences attīstīšanu skolās un tās nozīmi jauniešu izaugsmē, skolotāji un augstskolu pasniedzēji
secināja, ka Skolēnu mācību uzņēmumu programmu būtu nepieciešams ieviest visās skolās Latvijā, lai jau laikus skolēniem dotu
iespēju apgūt uzņēmējdarbības pamatus, bet studiju laikā jaunietim jāapgūst specialitāte, ar kuru plāno saistīt savu uzņēmējdarbību.
Tas palīdzētu ieekonomēt gan personīgo, gan valsts laiku un resursus, kā arī paaugstināt uzņēmējdarbības kvalitāti Latvijā.
Apmācību noslēgumā Rīgas Ekonomikas augstskolas uzņēmējdarbības pētnieks un Ventspils Augstskolas asociētais profesors Arnis
Sauka prezentēja savu grāmatu „Latvijas uzņēmēju stāsti: pasniedzējiem, zinātniekiem un praktiķiem”. Viņš iepazīstināja ar dažādu
uzņēmumu pieredzes stāstiem un atgādināja, kam jāpievērš uzmanība, uzsākot uzņēmējdarbību Latvijā. Ikviens apmācības dalībnieks
saņēma dāvanā grāmatu ar Dr. Arņa Saukas autogrāfu.
Pasākums tika īstenots LIAA projekta „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
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