Prezentācija

Koordinators:

Projekta «Atver Durvis uz Eiropu» partneri
organizē
projekta
rezultātu
izplatīšanas
konferenci, kas notiks šā gada 1. jūnijā no
plkst. 9.30 – 14.00 viesnīcā Avalon Hotel
(13.janvāra ielā 19), Rīgā, Latvijā.
Šī projekta ietvaros ir izstrādāta platforma
http://www.opendoortoeurope.eu/ svešvalodu
skolotājiem un izglītojamajiem ar mērķi veicināt
piekļuvi inovatīviem mācību līdzekļiem un
mācību materiāliem bulgāru, angļu, franču,
vācu, itāļu, latviešu, poļu, spāņu un turku
valodās.

Partneri:

Projekts tika izveidots, lai uzlabotu pieaugušo
izglītības kvalitāti un nodrošinātu svešvalodu
apmācības
procesu
skolotājiem
un
izglītojamajiem
ar
tam
nepieciešamajiem
instrumentiem, kā arī lai stiprinātu svešvalodu
kompetences
šādām
mērķauditorijām:
jauniešiem; bezdarbniekiem, kas ir darba
meklējumos;
augstskolu
absolventiem,
meklējot
labāku
darbu
starptautiskos
uzņēmumos;
imigrantiem,
kuriem
ir
nepieciešama sociālā un darba integrācija;
akadēmiskajam
un
administratīvajam
personālam, meklējot labāku darbu.
Šajā konferencē tiks prezentēti 7 projekta
partneru iegūtie projekta rezultāti. Pasākuma
laikā dalībnieki varēs uzzināt, kā darbojas
platforma un kā to var izmantot formālajā un
neformālajā izglītībā, lai sasniegtu savus
mācīšanās mērķus.
Konference ir atvērta plašai auditorijai, īpaši
skolotājiem un audzēkņiem, kuri vēlas uzzināt,
kā izmantot platformu visefektīvākajā veidā.
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Vairāk informācijas:
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Projekta sadarbība:
DomSpain Consulting – Spānija
Tā ir pieaugušo apmācības un attīstības organizācija,
kura iesaista sievietes, jauniešus, personas ar
invaliditāti un imigrantus. Viņi veido un organizē
apmācības, kursus pieaugušajiem, koncentrējoties uz
svešvalodām un informācijas tehnoloģiju prasmju
apgūšanu.
www.domspain.eu
Szczecińska szkoła wyższa Collegium Balticum –
Polija
Privātā universitāte Ziemeļpolijā ar plašu izglītības
piedāvājumu: izglītības zinātnes, svešvalodu studijas
un valsts drošība bakalaura un maģistra līmenī, kā arī
pēcdiploma studijas.
www.cb.szczecin.pl
LatConsul Ltd – Latvija
Aktīvs biznesa konsultāciju un mācību centrs,
Izglītības Ministrijas licencēta un akreditēta mācību
iestāde, kas piedāvā plašu kursu, semināru klāstu un
biznesa vadības konsultācijas.
www.latconsul.lv
Les Cultures ONLUS – Itālija
Dibināts 1993. gadā ar mērķi veicināt starpkultūru
pasākumus, lai mazinātu dažādus aizspriedumus un
stereotipus, veicinot sociālo solidaritāti un darbības,
kuru mērķis ir sniegt jaunas zināšanas par dažādām
kultūrām.
www.lescultures.it
NIKANOR Ltd – Bulgārija
Tas ir cilvēkresursu attīstības un vadības centrs, kas
rada un nodrošina pilnu pakalpojumu klāstu un
risinājumus, lai klients sasniegtu savus biznesa
mērķus un uzlabotu to konkurētspēju.
www.nikanor.bg
Usak University – Turcija
Dibināta Turcijas rietumu daļā 2006. gadā. Tā ir
visaptveroša universitāte, kur absolventi var iegūt
maģistra un doktora grādus, un kura piedāvā plašas
iespējas un izaicinājumus mācībām un izaugsmei.
www.usak.edu.tr
WISAMAR – Vācija
Tas ir bezpeļņas izglītības institūts, kurš darbojas
arodizglītības, kultūras un pieaugušo izglītības jomās.
Akreditēts kompetenču centrs un izglītības sniedzējs.
www.wisamar.de

PROGRAMMA
Trešdiena, 1. jūnijs 2016

Moduļi

Kursi
Mūsu interaktīvie 6-vienību kursi vairākās valodās ir
projekta pamats. Tās mērķis ir veidot uzticēšanos un
palīdzēt audzēkņiem sazināties ērti un jēgpilni dažādās
darba situācijās.

Online seminārs (vebinārs)
Tas ir bezmaksas vebinārs un papildresursi no
ekspertiem un pedagogiem par dažādām tēmām.
Skolotāji var piekļūt mūsu ikmēneša tiešsaistes lekciju
izvēlnēm un tīmekļa apraidēm.

Rīga – Latvija

09.30 - 10.00 – Reģistrācija
10.00 – 11.30 – Konferences atklāšana
•

•

Resursu bibliotēka
Tiešsaistes
materiāli
bibliotēkā
ietver
mācību
priekšmetu programmas, tiešsaistes grāmatas, video,
rakstus, rakstiskus piemērus utt. Visa informācija tiek
organizēta kategorijās, lai palīdzētu gan skolotājiem
gan audzēkņiem atrast nepieciešamos materiālus
saviem kursiem.

•

•

Tikšanās vieta

Guntis Helmanis
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta direktors
Dmitrijs Zverevs
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta Jaunatnes nodaļas
vadītājs
Claudio Rivera
RTU RBS BBA programmas direktors
Anita Auziņa
Projekta pētnieks

11.30 – 12.00 – Kafijas pauze

Valodu Tandēms ir vieta, kur audzēkņiem ir iespēja
sazināties reālā darba vidē. Viņi var komunicēt ar
konkrētajā valodā runājošajiem un praktizēt savas
zināšanas gan klausīšanā, gan runāšanā.

12.00 - 13.45 – LatConsul, projekta partneris,
Latvija
Irina Smirnova
Eksperts / LatConsul

Šo projektu līdzfinansē Erasmus + programmas Eiropas
Savienības, Eiropas KA2 stratēģiskās partnerības
programmas ietvaros.
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Projekta partneru prezentācijas:
•
•
•
•
•
•

DomSpain, Spānija
Wisamar, Vācija
Les Cultures, Itālija
Collegium Balticum, Polija
Usak University, Turcija
Nikanor, Bulgārija

13.45 - 14.00 – Apliecību izsniegšana un
pasākuma noslēgums

