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ICEE projekta jaunumi
SVARĪGĀKIE NOTIKUMI
Otrā ICEE apaļā galda tikšanās norisinājās 22.–23. septembrī
Rīgā. Divu dienu konferences laikā skolu pārstāvjiem bija iespēja
piedalīties semināros, ministriju darbinieki iesaistījās apvienotās
augsta līmeņa apaļā galda diskusijās kopā ar EE-HUB projekta
dalībniekiem, un ikviens varēja veidot sadarbību ar skolām, kurām tika
piešķirtas otrās kārtas balvas Entrepreneurial School Awards
(Uzņēmējdarbības skola). Šis pasākums bija laba iespēja plānot ICEE
pētījuma 2. kārtas īstenošanu un pārrunāt, ko mēs jau zinām par
uzņēmējdarbības izglītības ietekmi.
Uzzināt vairāk
JAUNUMI
Nesen ICEE inovāciju kopu ietvaros tika publicēti trīs jauni raksti par
uzņēmējdarbības izglītību. Tajos aplūkotas svarīgas ar skolotāju
apmācību, saturu, rīkiem un novērtējumu saistītas tēmas, sniedzot
pārskatu par ICEE pieeju uzņēmējdarbības izglītībai un pirmajiem
rezultātiem.
Iepazīstieties ar rakstiem:




Fostering Entrepreneurial Mind-sets – The Key Role Teachers Play (Uzņēmējdarbībai raksturīga
domāšanas veida veicināšana — skolotāju īpašā nozīme)
Teachers need better tools and methods to help fight youth unemployment (Skolotājiem ir nepieciešami
labāki rīki un metodes, lai palīdzētu novērst jauniešu bezdarbu)
Is entrepreneurship education working? Why Evaluation and Assessment are Key Moving Forward (Vai
uzņēmējdarbības izglītība ir efektīva? Kāpēc rezultātu analīze un novērtējums ir galvenie virzošie faktori)
***

Pēc pirmās ICEE tīmekļsemināru sērijas panākumiem ar lepnumu paziņojam,
ka jaunais tīmekļseminārs notiks 28. oktobrī no pulksten 10.00 līdz 11.00
pēc CET laika, un tā galvenais mērķis ir iepazīstināt ar nacionālo stratēģiju
inovāciju kopas rezultātiem.
Inovāciju kopa, kas iekļauj nacionālās stratēģijas un ko izveidojuši ICEE
projektā iesaistītie eksperti un ministriju pārstāvji, ļāva noteikt 10 labas
prakses piemērus un nākt klajā ar stratēģisku dokumentu, kurā salīdzinātas
8 uzņēmējdarbības izglītības nacionālās stratēģijas. Tīmekļseminārā
uzmanība tiks pievērsta grupas identificētajai gūtajai pieredzei un politikas
ieteikumiem, lai veicinātu uzņēmējdarbības izglītību.
Ja vēlaties uzzināt vairāk, reģistrējieties dalībai tīmekļseminārā. Vietu skaits
ir ierobežots!
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APRAKSTI
Vai vēlaties uzzināt vairāk par ICEE skolām? Lasiet kontroles skolu aprakstus:






KOV College (Beļģija)
Tallinas Industriālās izglītības centrs (Igaunija)
Raision seudun koulutuskuntayhtyma (Somija)
Liceo Scientifico Galilei (Itālija)
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija (Latvija)

www.icee-eu.eu
#ICEEeu
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