ICEE elektronisks kopsavilkums — 8. izdevums — 2017. gada janvāris

ICEE pētījuma sākotnējie rezultāti
SVARĪGĀKIE NOTIKUMI
16.–17. janvārī Romā EE-HUB tīkla apaļā galda pasākumā
norisinājās ICEE 7.Rīcības un 6.koordinācijas komitejas
sanāksme, ko JA Europe organizēja sadarbībā ar JA Italy
un Itālijas Izglītības ministriju (MIUR). Šī pasākuma
ietvaros Vegards Johansens (Vegard Johansen) un Trūde
Hella Eide (Trude Hella Eide) no Austrumnorvēģijas
pētījumu institūta (ENRI) iepazīstināja ar pirmā gada
kvantitatīvā pētījuma sākotnējiem rezultātiem, atklājot
interesantus rezultātus par skolēniem, kuri vairāk nekā
100 stundas bijuši iesaistīti Skolēnu mācību uzņēmumu
programmā. Šo skolēnu rādītāji vairākās jomās ir
ievērojami augstāki — gan zināšanās par to, kā dibināt un vadīt uzņēmumu, gan arī vispārīgās prasmēs.
Jauniešiem ir attīstījušās tādas prasmes kā radošums, saziņas prasme, konfliktu risināšana, lēmumu
pieņemšana un prezentācijas prasmes. Ir uzlabojušās arī attieksmes, piemēram, motivācija mācīties, skolas
apmeklējums, atbildības sajūta, ticība saviem spēkiem un pašapziņa. Kā galvenais veicinātājs, lai sekmētu
iesaistīšanos uzņēmējdarbībā, tika uzsvērts iestāžu (valsts, reģionālo un pašvaldību) atbalsts un atzinība, bet
vislielākos šķēršļus, šķiet, rada laika un finansējuma trūkums, kā arī ar iekļaušanu mācību programmā
saistītās problēmas. Galīgie pētījuma rezultāti tiks publicēti 2017. gada rudenī.
Uzzināt vairāk

JAUNUMI
2017. gadā ir gaidāmi divi svarīgi notikumi — JA Europe
kopā ar VLAJO un LJE (JA Belgium) 11.–12. jūlijā Briselē
rīko Gada uzņēmuma konkursu (Company of the Year
Competition (COYC)) un Uzņēmējdarbības izglītības
samitu, kurā pulcēsies skolēni, skolotāji, brīvprātīgie,
politikas veidotāji, eksperti, ārējie viesi un JA darbinieki.
Savukārt 16. un 17. novembrī Tallinā norisināsies ICEE
noslēguma konference, un tas notiks vienlaikus ar
skolotāju apmācību konferenci.
Uzzināt vairāk

ms

INTERESANTA LASĀMVIELA
Nesen ICEE inovāciju kopu ietvaros publicēti
3 jauni raksti par uzņēmējdarbības izglītību, kuros
apskatītas nozīmīgas ar skolotāju apmācību,
saturu,
rīkiem
un
vērtēšanu
saistītas
tēmas. Iepazīstieties ar rakstiem: Inovāciju kopa
saistībā ar skolotāju apmācību , Inovāciju kopa
saistībā ar saturu un rīkiem , Inovāciju kopa
saistībā ar vērtēšanu
Papildus varat lasīt īsu pārskatu par septiņu uzņēmējdarbības un uzņēmējdarbības izglītības vērtēšanas rīku
novērtējumu un salīdzinājumu.
Lasīt vairāk
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