Projekta mērķis:
UNIKOM projekta mērķis ir veicināt starpkultūru
kompetenci un uzņēmējspējas projekta dalībvalstīs,
pielāgojot tās esošajām darba tirgus prasībām, kā
arī izstrādājot atbilstošu mācību kursu.

kas saturēs arī rekomendācijas profesionālās izglītības
pārstāvjiem. Projekta partneri ar šo programmu izstrādi
cer veicināt arī uzņēmējspēju un starpkultūru kompetences pilnveidošanos ne tikai projekta laikā, bet arī
ilgtermiņā – pēc projekta beigām. Tiek prognozēts projekta ieguldījums jauno uzņēmumu skaita pieaugumā,
jo tieši uzsākt biznesu nereti ir visgrūtāk.

Par UNIKOM Projektu:
Globalizācijas laikmetā panākumi biznesā ir ļoti
atkarīgi no starptautiskiem partneriem. Ļoti daudz
uzņēmumu paplašina savu darbību ārpus savas valsts robežām. Bet kādām gan prasmēm
un kompetencēm jāpiemīt uzņēmējiem, kas
uzsāk starptautisku sadarbību? Tieši par šiem
jautājumiem tiek domāts šajā Leonardo da Vinči
programmas projektā, kura galvenais mērķis ir
veicināt starpkultūru kompetenci un uzņēmējspējas
profesionālās un tālākizglītības ietvaros.
Katrā projekta dalībvalstī tiks identificētas
visraksturīgākās un visvairāk attīstāmās kompetences. Ņemot vērā pētījumā iegūto informāciju,
tiks izstrādāta mācību programma, kas tiks testēta.
Pēc testētāju atsauksmju apkopošanas un mācību
programmas pilnveidošanas tā tiks piedāvāta
izmantošanai projekta dalībvalstīs.
Projekta galvenie produkti būs katras dalībvalsts
mācību vajadzību profili un mācību programma, kas
būs izstrādāta ņemot vērā partnervalstu vajadzības.
Visi izstrādātie mācību materiāli tiks apkopoti
rokasgrāmatā „Palīgs starptautiskam uzņēmējam”,

es nepieciešamas starptautiski veiksmīgiem
uzņēmējiem, katrā projekta dalībvalstī tiks
organizētas intervijas ar šīs valsts starptautiski veiksmīgiem uzņēmējiem. Tiks pārrunāti tādi
jautājumi kā, kas jāzina uzņēmējam, kādai jābūt
viņa izglītībai, un daudzi citi.
Šī pieeja ļaus identificēt konkrētajai valstij visvairāk
attīstāmās un visbūtiskākās uzņēmēju kompetences, tādējādi uzsverot atšķirības starp kultūrām un
to unikalitāti.

2. MĀCĪBU RĪKU IZSTRĀDE

Galvenās aktivitātes:
1. STARPTAUTISKIEM UZŅĒMĒJIEM
NEPIECIEŠAMO KOMPETENČU IZPĒTE.
Pētot mācību vajadzības, tiks noskaidrotas starptautiski veiksmīgu uzņēmēju būtiskākās profesionālās un
personiskās kompetences. Šajā pētījumā tiks izmantotas
īpašas metodes un rīki, lai tiktu iegūti viskvalitatīvākie
rezultāti.
• Nepieciešamo personisko kompetenču izpēte
Šo kompetenču identificēšanai tiks izmantots rīks KODE®X
aptaujas anketa. Izmantojot šo anketu iespējams novērtēt
64 personiskās kompetences, tādējādi noskaidrojot
uzņēmējiem tieši būtiskākās.
• Nepieciešamo profesionālo kompetenču izpēte
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Kompetenču pētījumos iegūtā informācija tiks
izmantota, lai izstrādātu mācību materiālus,
kas būt paredzēti izmantošanai profesionālās
un tālākizglītības iestādēs. Mācību materiālos
būs apkopota informācija gan par uzņēmējiem
nepieciešamajām kompetencēm, gan arī par
starpkultūru kompetencēm.

3. MĀCĪBU RĪKU TESTĒŠANA
Projektā UNIKOM izstrādātie mācību materiāli tiks
testēti profesionālajās vai tālākizglītības iestādēs,
un to kvalitāti izvērtēs kā paši kursu apmeklētāji,
tā arī eksperti. Testēšanā iegūtie komentāri un
rekomendācijas tiks ņemtas vērā mācību programmas pilnveidošanā. Pēc mācību programmas
pilnveidošanas tā tiks nodota lietošanā projekta
partnerorganizācijās.

Projekta partneri:
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• FHM Akademie Hannover, Hannovere, Vācija
• OWL Maschinenbau, Bīlefelde, Vācija
• Deutsch-Bulgarisches Berufsbildungszentrum,
Plevena, Bulgārija
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• Universität Paderborn/UniConsult, Paderborna,
Vācija
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• Carl-Severing-Berufskolleg, Bīlefelde, Vācija
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• Fachhochschule
Bīlefelde, Vācija
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UZŅĒMĒJSPĒJU UN STARPKULTŪRAS
KOMPETENČU ATTĪSTĪBA
PROFESIONĀLĀS UN TĀLĀKIZGLĪTĪBAS
IETVAROS

• Pro Eco, Ļubļana, Slovēnija
• EuroFortis SIA, Rīga, Latvija
• International School of Law and Business ,
Viļņa, Lietuva

PROGRAMMA:

Mūžizglītības programma Leonardo
da Vinci
PROJEKTA VEIDS:

Innovations transfer
PROJEKTA NUMURS:

DE/10/LLP-LdV/TOI/147336
PROJEKTA ILGUMS:

01.10.2010 - 30.09.2012
MĀJASLAPA:

www.leo-unikom.eu
Šo projektu ir līdzfinansējusi Eiropas Komisija. Šī
publikācija atspoguļo vienīgi tās autoru uzskatus, un Eiropas Komisija neatbild par tajā ietverto informāciju un jebkādu tās pielietojumu.

