SIA „Baltic Bright” Mācību un konsultāciju centrs un „Saliedēt.lv”
sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru
piedāvā pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu

Uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana
profesionālās izglītības jauniešiem
praksēs un starptautiskajās mobilitātēs
Programmas saturs:

Metodiskā pieeja:

• Koučings kā atbalsta metode,
koučinga pamatprasmes
• Kā atbalstīt jauniešu uzņēmējdarbības idejas
• Kā panākt, lai prakses un mobilitātes būtu efektīvas
• Kā veidot veiksmīgu sadarbību
ar prakšu uzņēmumiem

• Interaktīvas nodarbības, kur īsi teorētiskie
posmi mijas ar praktiskiem uzdevumiem

Pamatmodulis – 20 stundas
Pamatmodulis plus 1 vai 2 izvēles moduļi – 36 stundas
Vēlamais grupas lielums: 8 - 14 cilvēki
Programma ir saskaņota ar Izglītības un zinātnes
ministriju 22.03.2013, lēmums Nr.73.

Nodarbības vada:
Vita Žunda (Baltic Bright) un
Mareks Dombrovskis (Saliedet.lv),
programmas autori un cilvēki ar uzņēmējdarbības
un koučinga pieredzi.

• Grupu darbs, koučinga prasmju trenēšana,
situāciju simulācijas, situāciju analīze
• Mācīšanās no katra dalībnieka un katras
skolas pieredzes
• Sasaiste ar ikdienas darbu un vajadzībām

Vita Žunda

Mareks Dombrovskis

Mag.soc.: Starptautiskā ekonomika un bizness, prof.bakalaurs:
Ekonomika un grāmatvedība, augstākā izglītība svešvalodās.
Pasniedzējas darba pieredze tehnikumā un Latvijas Universitātē, daudzu gadu pieredze ekonomikas un starptautiskās
sadarbības jomā, strādājot par padomnieci Starptautiskā
valūtas fonda pārstāvniecībā Latvijā. Kopš 2006.gada starptautisku izglītības attīstības projektu iniciatore un vadītāja, vairāku
izglītības programmu un metodisko materiālu līdzautore.
SIA „Baltic Bright” dibinātāja un vadītāja.

Saliedēt.lv vadītājs. SIA Komercizglītības centra (KIC)
pasniedzējs, treneris, koučs ar Starptautiski atzītu diplomu.
Pabeidzis valsts akreditētu Biznesa klases programmu
Komercizglītības centrā. Ir bijis NBS Instruktoru skolas mācību
daļas plānošanas virsnieks un Apmācību nodaļas priekšnieks,
kā arī izlūkošanas virsnieks starptautiskā miera uzturēšanas
misijā Kosovā. Bakalaura grāds personāla vadībā no Čehijas
Republikas sauszemes spēku augstākās kara skolas.

Atsauksmes:
Veiksmīgi organizēts praktiskās darbības seminārs,
kas pilnveidoja profesionālās kompetences
pedagoģiskajā un administratīvajā darbā.
Guvu pozitīvas emocijas un izpratni par metodēm
efektīvākai mērķa sasniegšanai. Paldies par
profesionāli organizētu treniņu.
Uldis Sokolovs,

direktora vietnieks izglītības satura un
perspektīvās attīstības jomā
Jelgavas Tehnikums

Seminārs un praktiskais treniņš par koučinga metodi
man atklāja pilnīgi jaunu pieeju audzēkņu prakšu
organizēšanā. Es iemācījos paraudzīties uz patieso
ikdienas darbu no citas puses un pamanīt, ka mūsu
darbs ir ļoti radošs un bezgala interesants.
Atzinīgi vērtēju kouču komandas profesionālo darbu,
prasmi sabalansēt teoriju un praksi, kā arī uzturēt
mācību procesam labvēlīgu vidi. Iesaku visiem šāda
veida seminārus savas personības pilnveidošanai un
attīstībai.
Inta Laurena,

Esmu piedalījusies dažādos kursos Latvijā un
ārpus tās. Bieži vien esmu vīlusies kursu kvalitātē
un lietderīgumā.
Kursi „Uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana
profesionālās izglītības jauniešiem praksēs un
starptautiskajās mobilitātēs ” ir vieni no
kvalitatīvākajiem un interesantākajiem, ko man ir
nācies apmeklēt. Kursu ietvaros apguvu metodes,
kuras šobrīd aktīvi pielietoju savā pedagoģiskajā
darbībā. Liels paldies kursu organizētājiem
par sniegto iespēju apgūt jaunas metodes patīkamā
un interaktīvā gaisotnē!

Daugavpils Profesionālā vidusskola
Projektu un ārējo sakaru nodaļas vadītāja

Programma tika izstrādāta ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci
apakšprogrammas Inovāciju pārneses projekta ”Hanseatic Traditions for
VET: Mobility Strategies for Promoting Entrepreneurship Skills for VET
Students” (Nr. LLP-LdV-TOI-2011-LV1-LEO05-02221). Šo programmu ir
apguvuši 75 PI pedagogi no 41 PI iestādes Latvijā.

Kontaktinformācija:
tel. +371 29127527; +37126400296; e-pasts: info@balticbright.lv

Vivita Ponciusa,

Rīgas Pārdaugavas profesionālās vidusskola,
profesionālās saskarsmes skolotāja

