NOTEIKUMI DALĪBAI PROJEKTĀ
1. Projekta nosaukums:
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) Stratēģiskās
partnerības
sektora
projekts
“NO
RADOŠĀS
IDEJAS
LĪDZ
RADOŠAJAI
UZŅĒMĒJDARBĪBAI”/
“FROM
CREATIVE
IDEA
TO
CREATIVE
ENTREPRENEURSHIP” (akronīms CREDI, projekta numurs Nr.2019-1-LV01-KA202-060439)

2. Projekta partneri:


PIKC Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”, Saules 8, Daugavpils,
LV-5401, Latvija;



Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Vanhankyläntie 2 ,Valkeakoske, P.O. Box
119, FIN-37601, Finland (Somija);



1 EPAL N. IONIAS MAGNISIAS ,Terma Panagouli, 384 46, Volos, Greece (Grieķija);



Scuola d'arte Applicata Andrea Fntoni, Via A.Maj n.35- 24121 Bergamo, Italy (Itālija)

3. Projekta mērķi:
Sniegt metodisko atbalstu profesionālās izglītības iestādes pedagoģiskajam personālam un
speciālistiem radošās uzņēmējdarbības mācīšanā, integrēt uzņēmējdarbības izglītības pamatus
mācību aktivitātēs.
4. Projekta apraksts
Viena no astoņām Eiropas Savienības veicinātajām mūžizglītības pamata kompetencēm ir
“iniciatīva un uzņēmējdarbība”. Kultūras un radošās nozarēm ir vadošā loma jauna ekonomiskās
izaugsmes modeļa ieviešanā, kas balstās uz radošumu un inovācijām, atbalstot izmaiņas esošajā
Eiropas Savienības politika. Profesionālās izglītības iestādes ir atslēgas radošās nozares
izaugsmei. Profesionālajā izglītībā iegūtās prasmes un kompetences nevar aprobežoties ar
tehnisko un rūpniecības profesiju vai amatniecības vajadzību apmierināšanu prasības. Projekta
pamatā ir vīzija, ka jaunieši, absolvējot profesionālo skola, spēs individuāli radoši strādāt, uzsākt
uzņēmējdarbību un veidot jaunus produktus. Projekta ietvaros pedagogi no četrām profesionālās
izglītības skolām (Latvija, Grieķija, Itālija un Somija) apmainīsies ar pieredzi uzņēmējdarbības
mācīšanā un kopīgi testēs jaunas metodes, pielietojot tas multikulturālajā vidē, organizējot atklātās
stundas jauktajās grupās.
4 skolu izglītojamie piedalīsies metožu testēšanā, veidojot
multikulturālo izglītojamo auditoriju. Projekta rezultātā taps jauns metodiskais materiāls
“Uzņēmējdarbības mācīšanas rokasgrāmata profesionālās izglītības iestādēm” un tiks izstrādāts
rīcību plāns efektīvajai uzņēmējdarbības mācīšanai skolās.

5. Projekta aktivitātes:


Seminārs pedagogiem Daugavpilī (Latvijā)



Apmācības/pieredzes apmaiņas pasākums pedagogiem un izglītojamo mobilitāte
Valkeakoskenā (Somijā)



Apmācības/ pieredzes apmaiņas pasākums pedagogiem un izglītojamo mobilitāte
Volosā (Grieķijā



Apmācības/pieredzes apmaiņas noslēguma pasākums pedagogiem Daugavpilī
(Latvijā)



Vadības sanāksmes Daugavpilī (Latvijā) un Bergamo (Itālijā)

6. Izglītojamo atlase dalībai projekta pasākumos:
Dalībai apmācības/pieredzes apmaiņas pasākumos tiek nominēti 4 pedagogi, kuri vadīs
radošās nodarbības un prezentēs uzņēmējdarbības mācīšanas metodes, strādājot ar jauktajām
izglītojamo grupām.
Dalībai katrā mobilitātē tiek atlasīti 4 izglītojamie, kuriem būs iespēja piedalīties 5 dienu
vizītē partnerskolā un radoši darboties jauktajās grupās:
2021.gada novembris –decembris (datumi tiks precizēti) – mobilitāte uz Valkeakosken
seudun koulutuskuntayhtymä - 4 pedagogi un 4 izglītojamie.
2021.gada novembris –decembris (datumi tiks precizēti) – mobilitāte uz Valkeakosken
seudun koulutuskuntayhtymä - 4 pedagogi un 4 izglītojamie.
7. Mobilitātes dalībnieki
Iespējas piedalīties atlases konkursos ir visiem skolas izglītojamajiem.
8. Izglītojamo atlases norise
Atlase mobilitāšu braucieniem tiek organizēta 2021.gada oktobrī un 2022.gada janvārī.
Atlases procedūras norises laiks un pieteikumu iesniegšanas termiņi tiek izsludināti skolas mājas
lapā www.saule.lv, skolas Facebook kontā, kā arī, izmantojot www. e-klase.lv.
Izglītojamajiem, kas neiztur konkursu, ir iespēja pieteikties citām skolas projektu mobilitātēm
projekta ietvaros.
Izglītojamajiem, kas vienreiz izturējis konkursu un aizbrauca mobilitātē, ir tiesības pretendēt uz
mobilitāšu braucieniem nākamajā atlases konkursā.
Izglītojamo pieteikumu vērtēšana notiek divās kārtās:


Pirmajā kārtā tiek izskatīti un vērtēti iesniegtie pieteikumi un motivācijas vēstules, kā
arī ņemtas vērā mācību sekmes (mēnešu atestācijas).



Otrajā kārtā notiek intervijas angļu valodā ar kandidātiem, kuri ir izturējuši pirmo
kārtu.

9. Atlases komisija


Jolanta Kudiņa – PIKC DDMV “Saules skola” direktores vietniece mācību darbā.



Olga Krumpāne - PIKC DDMV “Saules skola” direktores vietniece attīstības
jautājumos;



Margarita Stoļarova– PIKC DDMV “Saules skola” direktores vietniece audzināšanas
darbā;



Aivars Bulis – PIKC DDMV “Saules skola” skolotājs, projekta darba grupas loceklis;



Kārlis Ziediņš – PIKC DDMV “Saules skola” skolotājs, projekta darba grupas
loceklis.

10. Dalībnieku pienākumi


Pārstāvēt PIKC DDMV “Saules skola” un Latviju projekta pasākumos.



Saskaņā ar mobilitātes plānu piedalīties visās mobilitātes aktivitātēs.



Aizpildīt visu ar mobilitāti saistītu dokumentāciju, savlaicīgi iesniegt atskaites.



Ievērot Latvijas Republikā un uzņemošajā valstī ieviestos ierobežojumus un noteiktos
piesardzības pasākumus Covid-19 izplatības samazināšanai un izplatības seku
pārvarēšanai, ir atbildīgs par savu veselības stāvokli. Dalībnieks nodrošina, lai visā
Mobilitātes īstenošanas periodā (ieskaitot ceļojuma dienas) viņam ir sadarbspējīgs
“ES digitālais Covid sertifikāts” (EUDCC).



Prezentēt projekta pasākumu rezultātus skolā, līdzdarboties projekta publicitātes
veidošanā.

11. Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:


Izglītojamā pieteikums ( skat. Pievienotu veidlapu)



Motivācijas vēstule (https://europass.lv/europass-cv/motivacijas-vestule/ )



CV angļu valodā pēc Europass parauga (https://europass.lv/europass-cv/europass-cv/)

Dokumenti ir iesniedzami elektroniski, sūtot tos eklasē Olgai Krumpānei.
Dokumenti ir jāizsniedz norādītajos termiņos. Dokumenti, kas iesniegti pēc izsludināta termiņa,
netiek izskatīti un vērtēti
Paziņojums par atlases konkursa rezultātiem un apstiprināto mobilitāšu dalībnieku sarakstu tiek
izlikts pie skolas informācijas sienas un publicēts skolas mājas lapā www.saules.lv

