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Pamatojums 

 
Jaunākie pētījumi liecina, ka uzņēmējdarbības saturs 
nav iekļauts visās profesionālās izglītības (turpmāk, 
PI) sistēmas daļās, un, ka uzņēmējdarbības mācībām 
PI trūkst praktiskās pieejas. Neraugoties uz to, ka PI 
programmās  Latvi-jā, Lietuvā, Portugālē un Turcijā ir 
uzņēmēj-darbības moduļi, kas ir definēti katras valsts 
izglītības nostādnēs un nozares attīstības 
dokumentos, tie vairumā gadījumu nav obligāti, bet 
gan ieteicoši, tādējādi radot nepieciešamību pēc 
uzņēmējdarbību apmācību un profesionālās 
pilnveides kursu veidošanas. 
 
   
Tā kā uzņēmējdarbības prasmes tiek apgūtas 
galvenokārt caur darba pieredzi vai mācību praksi, 
nevis formālās izglītības ceļā, priekšnoteikumi 
sekmīgai uzņēmējdarbības izglītībai ietver tās 
integrāciju PI mācību programmās un būtisku iemaņu 
nostiprināšanu reālajā darbā. Prakses laikā 
izglītojamie var pielietot uzņēmējdarbības 
kompetences, bet tai pat laikā nākas saskarties ar 
dažādām problēmām, tostarp ar personīgajām 
spējām, kognitīvajām prasmēm un savu kompetenču 
novērtējumu. Lai pārvarētu šos izaicinājumus, ir 
jāizstrādā atbilstošs kompetenču izglītības mācību 
saturs, prasmju novērtēšanas sistēma, un iespēja šīs 
prasmes pilnveidot. Tādējādi projekta galvenais 
mērķis ir veicināt PI izglītojamo uzņēmējdarbības 
kompetenču attīstību un novērtēšanu praktiskajās 
situācijās, kā arī veicināt uzņēmējdarbības apmācību 
un profesionālās pilnveides kompetenci PI 
skolotājiem, pasniedzējiem un prakses vadītājiem. 

 

 
Mērķi 
 

Projekta konkrētie mērķi ir: 
 

 sagatavot metodoloģiju uzņēmējdarbības 
kompetences attīstības novērtēšanai PI 
izglītojamajiem, pamatojoties uz LEVEL5 pieeju,  
kas būs pieejama arī tiešsaistē; 
 

 izveidot inovatīvu mācību kursu, kura pamatā ir 
iekļauti spēles elementi, lai atbalstītu PI 

pasniedzējus mācību programmu izstrādei ar 
integrētiem uzņēmējdarbības moduļiem; 
 

 Izveidot skolotāja/vadītāja rokasgrāmata ar 
iegulto video skriptiem, kas izskaidro 
uzņēmējdarbības mācību kursa pamatojumu. 

 

 

Aktivitātes un rezultāti 
 

Projekta darbības laikā tiks izstrādāti šādi intelektuāli 
rezultāti: 
 

 
 
IO1 – Metodoloģija uzņēmējdarbības kompetenču 
pilnveidošanai un novērtēšanai PI izglītojamajiem, 
pamatojoties uz LEVEL5 pieeju, kas būs pieejama arī 
tiešsaistē.   
 
IO2 – Interaktīvs atbalsta rīks - Skolotāja/vadītāja 
rokasgrāmata ar iegulto video skriptiem, kas izskaidro 
uzņēmējdarbības mācību kursa pamatojumu.  
 
IO3 – Mācību spēļu materiāli mācību kursam, kas 
paredzēti atbalsta sniegšanai PI pasniedzējiem 
uzņēmējdarbības kompetenču mācīšanai. Kurss 

ietvers virkni uz spēlēm balstītu vingrinājumu, 
vadlīnijas, izglītības instrumentus un spēles, lai 
ieviestu uzņēmējdarbības prasmju veicināšanu jau 
esošās mācību programmās.  

 

 

Mērķa grupas 

 
VESVET projekts galvenokārt ir paredzēts PI 
skolotājiem un pasniedzējiem, PI audzēkņiem un 
prakses vadītājiem. Projekta mācību aktivitātēs tiks 
iesaistīti 160 izglītojamie un 60 skolotāji. Izglītojamo un 
skolotāju palīdzēs tieši vai netieši attīstīt 
uzņēmējdarbības kompetences, kā arī un attīstīt 
profesionālās prasmes mūžizglītības kontekstā.  
 
VESVET projektam būs ilgstoša un pastāvīga ietekme: 
Pateicoties projekta laikā izveidotajiem kontaktiem,  
partneri turpinās savstarpējo sadarbību. 

 

Inovācija 
 
VESVET izmanto LEVEL5 sistēmu, kas ir īpaši 
izstrādāta, lai novērtētu personīgās, sociālās un 
organizatoriskās kompetences attīstību neformālos un 
ikdienišķos mācīšanās apstākļos. 
 
Sistēma ir balstīta uz 3-
dimensionālu 
pieeju, kas 
izveidota, lai 
novērtētu kognitīvos, uz 
aktivitāti balstītos un 
emocionālās mācīšanās 
rezultātus- LEVEL5 
kubu. 
 
LEVEL5 ir holistisks mācīšanās process, kas dod 
labumu gan izglītojamajam, gan skolotājiem, gan 
iesaistītajiem uzņēmējiem. 

 
 
 


