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SVARĪGĀKIE NOTIKUMI 
 

Sākta reģistrēšanās dalībai 1. Eiropas Uzņēmējdarbības 
izglītības samitā, kas 11.–12. jūlijā norisināsies Briselē. 
Šis pasākums apvienos plenārsēdi un praktiskus 
seminārus, un tas tiek organizēts EE-HUB  projekta 
ietvaros. Tajā pulcēsies akadēmisko aprindu pārstāvji 
un eksperti uzņēmējdarbības izglītības jomā, politikas 
veidotāji un valstu amatpersonas, pedagogi, kā arī 
uzņēmējdarbības un NVO pārstāvji. Pasākuma laikā 
notiks 8. rīcības un 7. koordinācijas komitejas 
sanāksme, piedāvājot iespēju prezentēt un apspriest 
provizoriskos rezultātus ICEE pētījumam, kas tuvojas 
noslēgumam. Turklāt samitā tiks atklāts jauns EE-HUB 
posms, lai sāktu darbu pie Eiropas Uzņēmējdarbības 

izglītības centra izveides, ko plānots pabeigt 2018. gadā.  
 

 

Uzzināt vairāk 
 
 
JAUNUMI 

 
Ieplānojiet laiku ICEE projekta noslēguma pasākuma 
apmeklēšanai Tallinā 16.–17. novembrī. Tas ietvers arī 
skolotāju mācību konferenci un trešās kārtas balvu 
Uzņēmējdarbības skola piešķiršanu. Paralēli tiks 
organizēta arī EE-HUB apaļā galda tikšanās. Drīz 
sniegsim plašāku informāciju un iepazīstināsim ar 
programmu. 
 
25. aprīlī EE-HUB projekta ietvaros tika sākts pirmais 
kampaņas “Switch On Europe” posms. Skolēni pulcējās 
mierīgā demonstrācijā pie ES Parlamenta ēkas, aicinot 
politikas veidotājus sniegt lielāku atbalstu uzņēmēju 

domāšanas veida veicināšanai Eiropā. Otrais posms notika 4. maijā, kad JA Europe organizēja pusdienlaika 
apaļā galda tikšanos Eiropas Parlamentā, lai dalītos ar labo praksi uzņēmējdarbības izglītības 
jomā un izveidotu virtuālo karti, tajā izceļot tos lēmumu pieņēmējus, kuri ir apņēmušies atbalstīt 
uzņēmējdarbības izglītību Eiropā. 
 
Uzzināt vairāk 
 

http://ee-hub.eu/summit-2017/registration.html
http://www.ee-hub.eu/
http://ee-hub.eu/summit-2017.html
http://www.switchoneurope.org/
http://www.ee-hub.eu/peer-learning/events/137-switch-on-europe-round-table.html


 

 
 
INTERESANTA LASĀMVIELA 
 

Uzņēmējdarbības izglītības būtība ir rosināt skolēnus, nevis sniegt atbildes.  
Skolotāji atzīst, ka tas darbojas! 

 
Austrumnorvēģijas pētījumu institūts (ENRI) nesen publicēja pirmo 
pētniecības darba pārskatu, kurā sniegti ICEE projekta kvalitatīvā pētījuma 
sākotnējie empīriskie secinājumi. Eksperimentālais pētījums tika veikts 
2016. gadā no marta līdz jūnijam, un tā ietvaros klātienē tika intervēti 
70 informācijas sniedzēji (skolēni, skolotāji, direktori, vecāki, mentori un JA 
pārstāvji), un e-pasta vēstulēs jautājumi tika nosūtīti piecu ministriju 
pārstāvjiem.  
 
Uzzināt vairāk ŠEIT   
 
Lasīt vairāk  
 
 
 
SADARBĪBAS PARTNERI 
 

http://www.ostforsk.no/wp-content/uploads/2017/03/201704_Qualitative_case_study_of_mini-company_experiences_in-five_European_countries.pdf
http://www.icee-eu.eu/news/420-teaching-entrepreneurship-education-is-about-guiding-students-and-not-giving-answers-it-works-teachers-say.html

