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Ievads 

Šis dokuments ir pirmais Self-e projekta sākuma fāzes produkts. Tas tika izstrādāts projekta pirmajā gadā (2020), 

pateicoties visu projekta partneru sadarbībai, kuri sadarbojās un īstenoja projekta aktivitātes Covid-19 pandēmijas brīdī. 

Šīs vajadzību analīzes mērķis ir izpētīt uzņēmējdarbības izglītību, iesaistīto valstu vidusskolās (Itālijā, Turcijā, Grieķijā, 

Latvijā, Spānijā), atsaucoties uz uzņēmējdarbības kompetenču aprakstu, ko izstrādājusi ES Padome (2018) un 

EntreComp Framework (2016).  

Vajadzību pētījuma īstenošana tika organizēta šādos posmos: 

− pētījums par to, kā Eiropas rekomendācijas iestrādātas nacionālajos noteikumos un kādas ir nacionālās 

tiesību normas par uzņēmējdarbības mācīšanu skolā. 

− kvalitatīva datu  analīze, izmantojot anketas, kurā piedalījās vidējā līmeņa izglītības institūti, reģionālie skolu 

biroji, studenti, skolotāji, uzņēmumi un tirdzniecības kameras Itālijā, Turcijā, Latvijā, Spānijā. Mērķis bija 

izpētīt izglītības piedāvājumu, ņemot vērā uzņēmējdarbības transversālās prasmes, kas nepieciešamas 

darba tirgū. Nozīmīga bija arī uzņēmēju pieredze, lai novērtētu uzņēmējdarbības izglītības iekļaušanas kā 

īpašas mācību tēmas vai citu vidējās izglītības mācību priekšmetu prasmju iekļaušanas nozīmi. 

Pētījums tika organizēts šādos posmos: Ir tikuši iesaistīti aptuveni 100 skolotāji, 600 skolēni un 23 uzņēmi 

Itālijā, Turcijā, Somijā, Latvijā un Spānijā. Atbildes ir analizētas, izmantojot īpašu programmatūru, un rezultāti 

ir komentēti, ļaujot norādīt uz pētījuma būtiskāko ieguvumu. 

Faktiski šī pētījuma rezultāti ir izejas dati citu projekta produktu izstrādei, tas ir: 

− Pašnodarbinātības mācīšanās rezultātu matrica vidējās izglītības posma skolēniem”, kas nepieciešama, 

lai pārvarētu ar šo pētījumu atklātās nepilnības; 

− “Mācību rezultātu matrica skolotājiem”, lai apmācītu skolēniem uzņēmējdarbības prasmes; 

− uzņēmējdarbības simulācijas platformas “Mācību spēle” gadījumu izpētes konfigurācija; 

− rokasgrāmata skolotājiem un mācību saturs skolotājiem. 

Komanda, kas iesaistīta pētījuma mērķu un uzdevumu definēšanā, pētniecības izstrādē un rezultātu analīzē, 

ir kvalificēta vadībā, uzņēmējdarbībā, projektu vadībā, statistikā un datu pārvaldībā, kā arī mācību metodikā. 

Visbeidzot, mēs pateicamies visai Self-e projekta komandai par atbalstu šī produkta izstrādē, kā arī visām 

ārējām ieinteresētajām pusēm, kuras palīdzēja dalīties pieredzē, aizpildot anketas. 
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Projekta apraksts 

SELF-E projekta vispārējais mērķis ir stiprināt vidusskolēnu uzņēmējdarbības izglītību Eiropas līmenī; 

savukārt specifiskais mērķis ir uzlabot skolēnu uzņēmējdarbības prasmju apguves procesu, izveidojot un 

izmantojot inovatīvus, uz IKT balstītus rīkus, un uzlabot skolotāju mācību metodiku, izstrādājot un izmantojot 

jaunas apmācības formas uzņēmējdarbības apmācībai.  

Projekta mērķi ir vidējās izglītības skolēni un skolotāji, kuri apgūs mācīšanās rezultātus attiecībā uz 

pašnodarbinātību un uzņēmējdarbības izglītību. Paredzētie mācību rezultāti ir: 

− Skolēniem: iespējas, radošums, vērtīgas idejas, ētiskas un ilgtspējīgas idejas (EntreComp ietvars). Viņi 

iegūs prasmes un iemaņas, tostarp pašapziņu un pašefektivitāti, motivāciju un neatlaidību, resursu 

mobilizāciju, ekonomiskās un finanšu zināšanas. Praktiskā līmenī skolēni varēs: uzņemties iniciatīvu, 

plānot un vadīt, saskarties ar nenoteiktības apstākļiem un risku, strādāt ar citiem, mācīties no pieredzes. 

− Skolotājiem: projekta vadība, situāciju izpētes mācīšana, starpdisciplināra pieeja, grupas procesu vadība un 

mijiedarbība grupās, koučings (nevis kā skolotājs), digitālā mācīšana un mācību spēles. (Eurydice Itālija, 2017). 

Lai sasniegtu šos rezultātus, SELF-E projekts sagaida, ka tiks īstenoti šādi uzdevumi: 

− Vajadzību analīzes ziņojums: Uzņēmējdarbības izglītības analīze skolēniem, kuri apmeklē vidusskolas 

(tehniskās / profesionālās skolas vai ģimnāzijas) Itālijā un citās iesaistītajās Eiropas valstīs. Šis pētījums 

palīdzēs izprast, kuras metodoloģiskās nepilnības faktiski pastāv uzņēmējdarbības kompetenču 

pārnešanā, un radīs iespēju labas prakses apmaiņai. 

− Mācību rezultātu matrica skolotājiem un skolēniem: teksta fails, kas sadalīts vienībās un atbilstošajos 

mācību rezultātos saskaņā ar ECVET metodiku (Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija 

ieteikums par Eiropas kredītpunktu sistēmas izveidi izglītība un profesionālā apmācība (ECVET) 2009 / C 

155/02), EntreComp ietvars (The Entrepreneurship Competence FrameworkEC, 2018) un I Quaderni di 

Eurydice, 2017 dokuments «Uzņēmējdarbības izglītība Eiropas skolā». 

− Mācību spēļu platforma: digitāla izglītojoša bezmaksas platforma izglītojošu spēļu veidā, kuru skolotāji 

var izmantot, lai veiktu izglītojošus pasākumus par uzņēmējdarbību. 

− Mācību spēļu platforma: digitāla izglītojoša bezmaksas platforma mācību spēļu veidā, kuru skolotāji var 

izmantot, lai veiktu izglītojošus pasākumus par uzņēmējdarbību. 

− Metodiskais ceļvedis skolotājiem uzņēmējdarbības prasmju nodošanai skolēniem, izmantojot platformu: 

ceļvedis skolotājiem, kuru mērķis ir viņus vadīt viņu pašu skolēnu uzņēmējdarbības izglītībā. Skolotāji ir 

galvenie tilti, kas izmantojami zināšanu nodošanai skolēniem; turklāt tie nodrošina platformas pieejamību. 

− MOOC un video apmācība: izziņas apmācība skolotājiem, izmantojot video pamācības, kas 

augšupielādētas MOOC platformā (IO5 / B), un praktiskas mācības, izmantojot mobilitāti (C1) un 

laboratorijas darbus, kuru laikā skolotāji izmantos iegūtās kompetences savu skolēnu apmācībai. 

Mācību spēļu platforma būs projekta gala produkts, un tas nodrošinās projekta rezultātu pielietojamību, 

ilgtspēju un ietekmi. 

Pateicoties īstenotajiem uzdevumiem un sasniegtajiem rezultātiem, SELF-E projekts sagaida šādus ieguvumus 

abām galvenajām mērķa grupām: 

− Skolēniem: 

• Uzņēmējdarbības prasmju uzlabošana. 

• Sociālo un komunikācijas prasmju uzlabošana. 
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• Izpratnes uzlabošana sarežģītu situāciju pārvaldībā, kas raksturīga pašreizējiem ekonomikas un biznesa 

scenārijiem. 

• Paaugstināta izpratne par nepieciešamību konfrontēt vienotu darba tirgu Eiropas līmenī. 

• Stiprināt aktīvu pilsoniskuma garu. 

− Skolotājiem: 

• Uzņēmējdarbības mācību metožu pilnveidošana 

• Profesionāla pilnveidošanās. 

• Pašapziņas celšana un spēja ieviest jauninājumus mācību praksē. 

• Palielināt izpratni par sevi kā treneri (kouču), ne tikai skolotāju. 

• Palielināts skolēnu uzņēmējdarbības prasmju līmenis. 

• Uzņēmējdarbības mācīšanas metodoloģiju pilnveide. 

Saskaņā ar projekta mērķi veicināt skolēniem uzņēmējdarbības prasmju uzlabošanu saskaņā ar 

ietvarstruktūru (Framework 2016), kas piemērojama jebkuram dzīves aspektam neatkarīgi no sociālā, 

institucionālā un darba konteksta, kas veicina iniciatīvas garu, veicina aktīvu pilsoniskumu un sociālo 

iekļaušanu; un uzņēmējdarbības mācību metodoloģijas pilnveidošanu saskaņā ar to, kas noteikts dokumentā 

“Uzņēmējdarbības izglītība skolā Eiropā” (Eurydice Italy, 2017). Vērts pieminēt skolēnu un skolotāju digitālo 

prasmju uzlabošanu, izmantojot projektā paredzēto didaktisko-digitālo platformu. 

Projekta gala rezultāts ir platformas kopīga izmantošana dažādu Eiropas valstu partnerskolās, kuras spēlēs 

kopā, pārstāvot uzņēmumus no savas valsts. Šī shēma ļaus proaktīvi iekļaut mācību elementus, kas īpaši vērsti 

uz prasmēm, kas saistītas ar internacionalizāciju. 
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Pētījuma metodes 

Pētījuma konteksts 

Pētījums tika veikts Eiropas valstīs (Somijā, Grieķijā, Itālijā, Latvijā, Spānijā, Turcijā), kas iesaistītas projektā 

Self-e Erasmus+, galvenokārt mērķējot uz vidusskolu skolēniem un skolotājiem, kuri pārstāv projektā 

iesaistītos izglītības institūtus. Tēma ir pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības izglītība vidusskolās un tās 

ietekme uz skolēnu kvalificētu nodarbināmību. Tajā tiks analizēti arī nepieciešamie uzlabojumi, kā arī tas, kā 

izmantot digitālos rīkus efektīvākai uzņēmējdarbības apguvei. 

Pētījuma mērķi 

Pētījuma mērķis ir analizēt izglītības apstākļus, kas veicina jauniešu pašnoteikšanos uzņēmējdarbībā, esošās 

nepilnības un labāko praksi, kā arī noteikt, kā projekta rezultāti var pielāgoties esošajai situācijai, lai radītu 

pārmaiņas un ilgtermiņa ieguvumus. 

Pēdējais projekta jautājums ir šāds: kāds varētu būt projekta ieguldījums vidusskolās, skolotājos un skolēnos 

saistībā ar izglītību pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības jomā? 

Pētniecības pieeja 

Šie mērķi ir sasniegti, veicot pētījumu un veicot piecas aptaujas skolotājiem, studentiem, skolām, 

uzņēmumiem un Tirdzniecības kamerām, kuri aizpildīja viņiem adresētas aptaujas anketas. Pētījuma pieeja ir 

jaukta, galvenokārt kvalitatīva. 

Dokumentu analizēšanā ir pētīti galvenie likumi un ieteikumi saistībā ar izglītību uzņēmējdarbības jomā 

Somijā, Grieķijā, Itālijā, Latvijā, Spānijā un Turcijā, īpašu uzmanību pievēršot vidusskolām. Turklāt ir veikts 

īpašs pētījums, kura mērķis ir noskaidrot, vai un kādā veidā vidusskolās uzņēmējdarbība tiek mācīta kā 

priekšmets, un izcelt skolu izstrādāto labo praksi. Katram partnerim ir jāatbild uz atklātu jautājumu kopumu. 

Pētījuma ietekme 

Pētījuma rezultāti veicinās izglītības prakses izstrādi par uzņēmējdarbību vidusskolās, kas domātas kā 

pamatprasmes, kas atbalsta kvalificētu nodarbinātību, jauniešu pielāgošanās spējas un mācību pārtraukšanas 

efekta mazināšanu. 
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Rezultāti 

Pētījums tika veikts visu 2020. gadu, kad Covid-19 pandēmija izraisīja globālu bloķēšanu un vairākas grūtības 

pārvietoties un organizēt visas ekonomiskās, sociālās, izglītības, kultūras, institucionālās aktivitātes. 

Neskatoties uz to, pateicoties visas projekta komandas sadarbībai un digitālo rīku plašai izmantošanai, tika 

veikts dokumentu pētījums un anketas tika administrētas mērķa grupām, ņemot vērā plānoto skaitu. 

Visiem partneriem ir normatīvie akti vai ieteikumi par uzņēmējdarbības mācīšanu.  

It īpaši Itālijā, pašnodarbinātība ir paredzēta prasmju sertifikācijā pirmā izglītības cikla beigās ar noteikumu 

MIUR 03.10.2017., Nr. 742, kura mērķis ir nodrošināt, lai jaunieši kļūtu par aktīviem, radošiem pilsoņiem ar 

iniciatīvas garu. 

− Somijā izglītība par uzņēmējdarbību ir saistīta ar Profesionālās izglītības un apmācības likumu. Izglītības 

un kultūras ministrija sagatavo PIA likumdošanu, vada un uzrauga nozari. 

− Grieķijā izglītība par uzņēmējdarbību ir saistīta ar likumiem, kas atrodas saitē http://edu-

gate.minedu.gov.gr/ un kopš šī gada atrodas Izglītības ministrijas pārziņā. 

− Latvijā ir likumi par vispārējo izglītību un Eiropas Komisijas ieteikumi atbalstīt organizācijas, kas attīsta 

uzņēmējdarbības kompetences un kurās tieši iesaistītas vispārējās vidusskolas, profesionālās vidusskolas. 

− Spānijā izglītība par uzņēmējdarbību uzņēmējdarbībā ir saistīta ar Likumu Nr. 14/2013, 27. septembris, 

par atbalstu uzņēmējiem un viņu internacionalizāciju, un Andalūzijas likumu 3/2018, 8. maijā, Andaluza 

de Fomento del Entrepreneurship. 

− Turcijā pašnodarbinātības izglītība ir saistīta ar tiesību aktiem, kurus var izpētīt saitē 

http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/85-2017. 

Iegūtie rezultāti apstiprināja uzņēmējdarbības mācīšanas nepieciešamību vidējā izglītībā, kā arī esošo 

profesoru nodomu izmantot vairākas izglītības metodes. 

Lai atbildētu uz mūsu pētījuma jautājumiem, apkopotā iesaistīto personu pieredze tika sakārtota šādās 

kategorijās. 

 

1. Uzņēmējdarbības izglītība 

1.1. Uzņēmējdarbības mācīšana vidusskolās 

Visas ieinteresētās puses ir vienisprātis: 81% vidējās izglītības iestāžu (pārstāv tikai Toskānas reģionu, 

Itālija); 53,7% vidējās izglītības skolēnu paziņoja par gribu uzzināt par uzņēmējdarbību; 95,3% 

skolotāju; 91,3% no uzņēmuma īpašniekiem; 95,7% vadītāju un darbinieku; 83,3% dažādu valstu 

tirdzniecības kameru ir vienisprātis par uzņēmējdarbības mācīšanas nozīmi vidusskolās, sākot jau pēc 

iespējas agrāk, jo uzņēmējdarbība tiek uzskatīta par būtisku prasmi skolēnu nākotnei. 

1.2. Vecums, kad jāsāk mācīt uzņēmējdarbību 

Vidējās izglītības iestādes (kas pārstāv tikai Toskānas reģionu, Itālija) paziņoja, ka to māca pēdējo 2 

gadu laikā; 45,0% studentu paziņoja, ka uzņēmējdarbība jāmāca vecumā no 16 līdz 20 gadiem, taču 

ir arī 5,5%, kas norāda “cik ātri vien iespējams”, un arī 12,5%, kas lūdz uzņēmējdarbību mācīt vecumā 

svārstās no 5 līdz 10 gadiem. Tātad skolēni visā Eiropā prasa uzņēmējdarbības kompetences! 

Attiecībā uz skolotājiem: vidējais vecums izrādās 13 gadus vecs, bet 29 skolotāji apgalvoja, ka tas būtu 
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jāmāca pat pirms 10 gadu vecuma. 69,9% uzņēmumu turētāju un 78,2% vadītāju un paziņoja, ka 

uzņēmējdarbības apmācība būtu jāsniedz no 14 līdz 16 gadiem. Visbeidzot, 66,7% tirdzniecības 

kameras paziņoja, ka tā jāsāk mācīt vecumā no 14 līdz 15 gadiem. 

1.3. Uzņēmējdarbības mācīšana kā patstāvīgs vai kā transversāls priekšmets 

Piecas vidējās izglītības iestādes (kas pārstāv tikai Toskānas reģionu, Itālija) paziņoja, ka to māca kā 

konkrētu priekšmetu, savukārt vairāk nekā 30 mācību iestādēs tas ir vairāku disciplīnu priekšmets. 

57,6% studentu norādīja, ka uzņēmējdarbība viņu skolā netiek mācīta kā īpašs priekšmets, bet 50,4% 

apgalvoja, ka tā netiek mācīta viena vai vairāku priekšmetu ietvaros. 56,6% skolotāju paziņoja, ka viņu 

studiju jomā, kur viņi māca, uzņēmējdarbība netiek aplūkota kā īpašs priekšmets (TE6 tab.). Tieši 

pretēji, 73,6% paziņoja, ka uzņēmējdarbība tiek mācīta viena vai vairāku priekšmetu ietvaros. 

Visbeidzot, 60,4% skolotāju nodarbību laikā piemin  uzņēmējdarbību. No uzņēmuma viedokļa 73,9% 

uzņēmuma īpašnieku uzskata, ka uzņēmējdarbība jāmāca kā atsevišķs priekšmets, jo viņi uzskata, ka, 

ņemot vērā uzņēmējdarbības īpatnības, to nevajadzētu jaukt ar citiem priekšmetiem, jo to varētu 

dekontekstualizēt tā mērķa, tas ir, personības attīstība. Saskaņā ar iepriekš minēto 78,3% vadītāju 

piekrīt šādai pieejai, galvenokārt tāpēc, ka, viņuprāt, tam nepieciešami skolotāji ar īpašām prasmēm 

un daudznozaru, tostarp lielu skaitu tēmu, kas veido zināšanu jomu, turklāt ņemot vērā, ka tas būtu 

pievilcīgāks studentiem. 

1.4. Uzņēmējdarbības izglītības ieguvumi 

Skolotāji uzskata, ka uzņēmējdarbības izglītība uzlabo studentu nodarbināmību un dod studentiem 

kā indivīdiem iespēju stāties pretī mainīgajai sabiedrībai, kurā viņi dzīvo. Studenti paši apzinās faktu, 

ka uzņēmējdarbības apguve nozīmē arī pašpārliecināšanas ceļu, kas pozitīvi ietekmē viņu personīgo 

un profesionālo dzīvi. Studenti saista “uzņēmējdarbību” ar to, kā viņi sevi vizualizē nākotnē, ar savu 

zinātkāri un arī ar sevis pilnveidošanu. Uzņēmumu īpašnieki saista uzņēmējdarbības izglītību ar 

talantīgu jauniešu ieguldījumu sabiedrībā un ar viņu sagatavošanos darba pasaulei. Saskaņoti ar 

uzņēmuma īpašniekiem, vadītāji paziņo, ka uzņēmējdarbības apguve veicina studentu personīgo 

attīstību un viņu sagatavošanos darba pasaulei. Visbeidzot, tirdzniecības kameras uzņēmējdarbības 

izglītību uzskata par būtisku, uz nākotni vērstu, mūžizglītības prasmi, kas veicina nodarbināmību, kas 

spēj nodot studentiem pārliecību par viņu turpmāko personīgo un profesionālo attīstību. 
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2. Uzņēmējdarbības kompetences 

2.1. Vissvarīgākās kompetences, kas uzņēmējdarbības izglītībai jāsniedz skolēniem 
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2.2. Uzņēmējdarbības kompetences darbavietā 
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3. Uzņēmējdarbības mācīšanas metodika 

− Vidējās izglītības iestādes (kas pārstāv tikai Toskānas reģionu, Itālija) paziņoja, ka uzņēmējdarbība tiek 

mācīta, izmantojot “projektus”, “Transversālo prasmju orientēšanas ceļus”, apmācību sanāksmes ar 

ekspertiem, uzņēmējiem un konsultantiem. “Simulācija” ir visbiežāk izmantotā metodika. 

− Skolotāji paziņoja, ka uzņēmējdarbību māca, izmantojot “projektus, aktivitātes, praktisku 

uzņēmējdarbības pieredzi, izveidojot skolēnu mācību uzņēmumus”. Viņi apstiprina “Simulāciju” kā 

visbiežāk izmantoto rīku. Galvenā metode ir “uz projektiem balstīta mācīšanās”, kam seko “IKT rīki” (proti, 

emuāri, vietnes, Microsoft Office, digitālās platformas, sociālie mediji, videokonferences), “pieredzes 

mācīšanās”. Turklāt skolotāji uzņēmējdarbības izglītību saista ar mācību prakses jauninājumiem, tāpēc 

uzskata, ka tā ir instruments, lai izglītību padarītu pieredzējušāku un pievilcīgāku. 

− Tirdzniecības kameras vispirms rīko “lekcijas”, kam seko “gadījumu izpēte”. “Spēles” tika izvēlētas kā 

otrais un trešais variants. Trešajā vietā “Pieredzes mācīšanās”, “Aktīvā mācīšanās” un “Pieredze 

uzņēmumos” ir vienāda nozīme. 

− - Visbeidzot, skolēni paziņoja, ka viņi vēlētos uzzināt par uzņēmējdarbību, izmantojot: “klases stundu”, 

kam seko “Uzņēmējdarbības simulācijas aktivitātes pēc skolas laboratorijas darbiem”. 

 

4. Mācību spēles 

− Vidējās izglītības iestādes (kas pārstāv tikai Toskānas reģionu, Itālija) paziņoja, ka uzņēmējdarbība tiek 

mācīta - 53,6% studentu paziņoja, ka spēlē videospēles, un 55,7% studentu atbalstīja videospēļu kā 

mācību līdzekļu izmantošanu. 

− 52,9% skolotāju izmanto programmatūru izglītības aktivitātēs. Skolotāji kā nopietnas spēles prasības 

izglītības nolūkos uzskaitīja sekojošo: 

• saistoši, starpdisciplināri, aktīvi un vienkārši lietojami. 

• vienlaikus interaktīvs, jautrs un izaicinošs. 

• palīdz jauniešiem saprast, kas ir uzņēmējdarbība, rosināt zinātkāri, iemācīties izstrādāt konkrētu ideju, 

iemācīties strādāt komandā, iemācīties meklēt resursus un izmantot rīkus, prezentēt citiem savas idejas 

un plānot tās. 

• rūpīga simulācija ar realitāti un reālā biznesa gadījumu izpēte. 

• iekļauj riska elementus un iespēju zaudēt. 

• iekļaušana un komandas darbs. 

• analītiskas lietas, ieguldījumi efektivitātē, finanšu dati, uzņēmumu dibināšana, publiski uzstāšanās, kā 

pieteikties darbam, dokumentācija, tirdzniecības un pirkšanas prasmes, prezentācijas, idejas paušana, 

datu un situāciju analīze un investīciju trūkums , uzņēmuma dibināšana, cilvēkresursi, biznesa 

komunikācija un dokumentu rakstīšana, pārdošanas un pirkšanas process, publiskā uzstāšanās un 

prezentācijas. 

• attīstīt mutiskas un rakstiskas saziņas prasmes, digitālās 

• smieklīgi, motivējoši, izklaidējoši, radoši, pētoši un orientēti uz grupu. 

• esiet ļoti reāls un piesaistiet studentu uzmanību ar pievilcīgu dizainu, viegli lietojamu. 
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− Skolotāju sniegto raksturlielumu un prasību sarakstu varētu uzskatīt par pierādījumu tam, ka mācību 

spēle ir nepieciešama, un daudzi skolotāji to uzskata par lietotājam draudzīgu, spējīgu padarīt mācīšanu 

pieredzes bagātāku un visbeidzot palīdzēt studentiem attīstīties prasmes un motivē viņus mācīties. 

Secinājumi 

Visbeidzot, ir pierādīts, ka Self-E projekts atbilst pētāmo personu vajadzībām, un skolotāji novērtē “Mācību 

spēles” kā mācību līdzekļa risinājumu, uzskatot to par novatorisku, kas var arī atjaunināt savas tradicionālās 

nodarbības un laboratorijas. 

Lai iegūtu izmērāmus, sasniedzamus un reālistiskus mācīšanās rezultātus, būs svarīgi rūpīgi analizēt 

kompetenču aprakstu, kuras no ieinteresētajām personām ir uzskaitītas kā svarīgākās, kā arī tās, kuras 

galvenokārt tiek izmantotas darba vietā. 

Skolotājiem vajadzētu būt atbilstoši apmācītiem, jo viņi izmanto programmatūru un tīmekļa rīkus, bet ne 

spēles (kā viņi paziņoja), lai arī tos novērtē. 

Studenti arī labprāt izmanto videospēles. Patiesībā ir daļa studentu, kuri nespēlē videospēles, bet labprāt tos 

izmantotu nodarbībās. 

Gadījumu izpēte, kas nāk no reāla biznesa, simulācijas, uz projektiem balstītas mācības, ir metodes, kas jāiekļauj 

nopietnajā spēlē, lai tās būtu “motivējošas, izklaidējošas, radošas, izmeklējošas un orientētas uz grupu”.  
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IESAISTĪTIE 

PĒTNIECĪBAS KOORDINATORI 

Patrice De Micco, Erina Guraziu and Rodrigo Latorre Vivar1 

 

PĒTĪJUMA REZULTĀTU KOORDINATORI 

Ufficio Scolastico Regionale (USR) 

Roberto Curtolo, Daniela Cecchi, Teresa Madeo and Giovanna Soffici 

 

PARTNERI 

I.I.S. "Benvenuto Cellini" 

Antonio Corrado, Maria Granatieri, Kalina Maria Kijewska, Ilaria Montagni and Vincenza Pelillo 

Liepājas Raiņa 6. Vidusskola 

Diāna Līduma, Kārlis Strautiņš and Inga Vasermane 

Experimental High School of University of Patras 

Athanasia Mpalomenou  

Ortakoy 80.Yil Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 

Ali İhsan Coşkun, Ercan Küçükarslan, Ahmet Okan Yavuz and Yusuf Yöndem 

Lounais-Hämeen Koulutuskuntayhtymä 

Tomi Kulmala and Raija Salo 

OpenCom I.S.S.C. 

Fabio Frangipani and Valentina Mariottini 

Praktica Training Consulting S.L 

Marién Pérez and Carmen Ancio 

Centro De Formacion Internacional Reina Isabel 

Fátima Ballesteros Larrotcha, Dimitris Nouridis Martín and Francisco Reyes Pereira 

  

 
1 Universidad de Valparaíso, Chile 
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Īpaši paldies 

Match Up, Arezzo 

Margherita Pierazzoli 

Bbd Nick Lainiotis - Medical Supplies 

Vasiliki Dimitropoulou 

CEO of Starttivalmennus 

Mrs. Sanna Olshin 

 

UZŅĒMUMI 

Mamak District National Education Directorate .............................................................................. www.mamak.meb.gov.tr 

Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Foundation ...................................................................................................www.bosev.org 

Mucur Sağlık Sosyal Eğitim ve Yardımlaşma Foundation and their hospital ....................................... www.mucurvakfi.org 

Private Ortadoğu Hospital ................................................................................................... www.ortadoguhastaneleri.com.tr 

Erdemler Soğutma A.Ş. ............................................................................................................ www.erdemlersogutma.com.tr 

Estra S.p.A. .................................................................................................................................................................. www.estra.it 

Graziani Catullo s.r.l ................................................................................................................................. www.grazianicatullo.it/ 

SIA Valodu Vēstniecība ..................................................................................................................... www.valodu-vestnieciba.lv 

ERGO Insurance SE Latvijas filiāle ............................................................................................................................. www.ergo.lv 

AS Lauma Lingerie ................................................................................................................................. www.laumalingerie.com 

SIA “InPass” .............................................................................................................................................................. www.inpass.lv 

SIA “Zoovilla” - Lavender Villa ..................................................................................................................... www.lavendervilla.lv 

Redexis Gas Granada, Spain .......................................................................................................................... www.redexisgas.es 

Laser Andalucia Servicios 4 S.L.L Granada, Spain .................................................................................. www.lasercuatro.com 

Rodych Seguridad Granada, Spain ..................................................................................................................... www.rodych.es 

Marta Laguna Salamanca, Official Tourism Guide, Granada, Spain ............................ www.instagram.com/guiandotours 

All Travel Granada. Granada, Spain ...................... www.andalucia.org/es/granada-agencias-de-viajes-all-travel-granada 

At Home. Granada, Spain .............................................................................................................. www.residenciathome.com 

Más Que Cruceros. Travel Agency. Granada, Spain ......................................................... www.masquecruceros.avasa.com 

Cooperativa Perpetuo Socorro (Olive Oil Company), 
Jesus Lopez Torres. Company's Manager ...................................................................................www.scaperpetuosocorro.es 

Cesvot - Centro Servizi Volontariato Toscana ...................................................................................................... www.cesvot.it 

VanessaViaggi .............................................................................................................................................. www.vanessaviaggi.it 

Roam 2000 s.r.l. ................................................................................................................................................ www.roam2000.it 

Tecnovia s.r.l. ........................................................................................................................................................ www.tecnovia.it 

https://www.redexisgas.es/
https://rodych.es/
https://instagram.com/Guiandotours?Igshid=15n3fq2rv407u
https://www.andalucia.org/es/granada-agencias-de-viajes-all-travel-granada
https://residenciathome.com/
https://masquecruceros.avasa.com/
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TIRDZNIECĪBAS KAMERAS 

Ankara Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (Craftsmen Chamber) ....................................................... www.ankesob.org.tr 

Chamber of Achaia ...................................................................................................................................................... www.e-a.gr 

Hame Chamber ......................................................................................................................................... www.hamechamber.fi 

Chamber of Commerce Granada, Spain .......................................................................................... www.camaragranada.org 

Camera di Commercio di Firenze ............................................................................................................ www.fi.camcom.gov.it 

 

SKOLAS 

C.P.I.F.P. Aynadamar ........................................................................................................................... www.cpifpaynadamar.es 

 

Rediģēšana un publicēšana 

OpenCom i.s.s.c 

Elena Evangelista 
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