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ENTREPRENEURS GENERATION
/UZŅĒMĒJU PAAUDZE/
Realizācijas periods: 12.10.2014.-23.12.2015.
Partneri:
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola (Latvija),
Kajaanin lyseo (Somija)
Tartu Raatuse Kool (Igaunija)
Partneri projekta ietvaros piedalīsies klašu apmaiņas mobilitātēs. Tā kā mēs esam 3
projekta partneri, būs 3 mobilitāšu raundi. Katras partnerinstitūcijas komanda sastāvēs
no 15 skolēniem un 2 skolotājiem.
Mobilitāšu mērķis – veicināt uzņēmējdarbību un nodrošināt gan praktiskas, gan
teorētiskas zināšanas šajā jomā skolēniem no Apes, Kajaani un Tartu.
Īss ieskats projekta aktivitātēs:
Ar šī projekta palīdzību mēs vēlamies nostiprināt nepieciešamību uzsākt mācīties
uzņēmējdarbību jau pamatskolas posmā. Visas mobilitātes būs saistītas ar biznesa
radīšanas konceptu, proti, ar dažādu darba grupu un konkrētu situāciju analīzes
palīdzību, tiks uzlabotas prasmes un zināšanas par uzņēmējdarbību.
Pirmā mobilitāte – pamatā būs fokusēta uz Sociālo uzņēmēju un Latvijas un Somijas
skolēnu pieredzes stāstiem par to kā kļūt par uzņēmējiem. Mācību vizītes pie vietējiem
uzņēmējiem.
Otrā mobilitāte – aktivitātes balstīsies uz semināriem un darba grupām par mārketinga
elementu radīšanu (komunikācija un pircējs, dizains un iepakojums, mediji un biznesa
etiķete).
Trešā mobilitāte – šajā laikā tiks organizēts tradicionālais rudens tirgus, kurš ir
starptautisks un tas būs šī mobilitātes raunda galvenais notikums. Skolēni nonāks aci
pret aci ar reālo uzņēmējdarbības “garšu”, proti, pārdos paši savus radītos produktus.
VIDEO, PREZENTĀCIJAS, BILŽU GALERIJAS:
Iepazīšanās
video
Meet & Greet

Skolēnu firmu
prezentācijas

Tartu Raatuse Kool
Prezentācija par
Igauniju
Skolēnu firma “Vienu
vitamīnu?”
Skolēnu firma
“Foxfones”
Tartu, Igaunija

Video stāsti par
mobilitātēm
Bilžu galerija par Tartu, Igaunija
mobilitātēm

Video D.Ozoliņa Apes
vidusskola
Prezentācija par Apes
skolu
Prezentācija par Latviju
Skolēnu firma “Flames”
Skolēnu firma
“Kangasala”

Kajaanin lyseo

Kajaani, Somija

Skolēnu firma “RRR
group”
Skolēnu firma
“Uusixmeni”
Ape, Latvija

Kajaani, Somija I
Kajaani, Somija II

Ape, Latvija I
Ape, Latvija II

PAR PROJEKTU MĀJAS LAPĀS, SOCIĀLAJOS MEDIJOS, VIETĒJOS LAIKRAKSTOS:
Par projektu Apes novada mājas lapā
Par projektu Tartu Raatuse Kool mājas lapā
NOORED ALUSTASID
ETTEVÕTLUSPROJEKTIGA

1.mobilitāte
Tartu,
Igaunijā

2.mobilitāte
Kajaani, Somijā

Jaunā uzņēmēju
paaudze

ETTEVÕTLUS JA
ETTEVÕTLIKKUS ELU
NORMIKS!

NORDPLUS projekta
ietvaros, D. Ozoliņa Apes
vidusskolas skolēni kopā
ar skolotājiem, dodas uz
Tartu –Igaunijā

Dāvja Ozoliņa Apes
vidusskolas skolotāji un
skolēni projekta
ietvaros apmeklē Somiju
Apes Novada Ziņas (page 6)

3.mobilitāte
Ape,
Latvijā

ETTEVÕTLUSPROJEKT
LÕPPES LAADAGA
APES

Noslēdzas Dāvja Ozoliņa
Apes vidusskolas
“Nordplus” programmas
projekta “Uzņēmēju
paaudze” aktivitātes

Apes Novada Ziņas (page 6)

Dāvja Ozoliņa Apes
vidusskolas jaunieši un
skolotāji pēc jaunas
pieredzes uz Igauniju
Apes Novada Ziņas (page 5)

Koti Kajaani (page 4-5)

