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1. Ievads
Sievietes tehnoloģijas uzņēmējas (WTE) mērķis ir izmantot tehnoloģiju un
uzņēmējdarbības sieviešu potenciālu astoņās ES valstīs, izveidojot elastīgu,
ekskluzīvu un inovatīvu apmācības programmu, kas īpaši izstrādāta, lai
apmierinātu lauku rajonos dzīvojošās sievietes uzņēmējas.
Sievietes tehnoloģijas uzņēmējas (WTE) apmācību programma pievērsīs
uzmanību sieviešu uzņēmēju pamat tehnoloģiju prasmes un apvieno to ar
piemērotu uzņēmējdarbības attīstības apmācību, kas veidota, lai būtu sieviešu
vajadzībām un potenciālam atbilstīga. Apmācības programma veicinās ‘ab initio’
saistību ar neprioritāro tehnoloģijas vai uzņēmējdarbības zināšanām, kādas
nepieciešamas, lai piedalītos apmācībā.
Projekta konsorcijs veicina WTE atzīt, ka, lai gan tehnoloģijas un sieviešu
uzņēmējdarbības potenciāls ir apslēpts avots ekonomiskajā izaugsmē un
darbavietu radīšaā, trūkst izstrādātas mērķtiecīgas un īpašas mācību programmes,
ņemot vērā sieviešu vajadzības visās ES valstīs. Tāpēc galvenā WTE darbība būs
koncentrēties attīstīt mācību programmas, lai risinātu zemo sieviešu līmeni visā
Eiropas Savienībā, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbības un tehnoloģiju darbību.
Papildus WTE konsorcijs ir izveidojis tiešsaistes Digital Opportunity Road-map
sievietēm, lai atbalstītu sieviešu uzņēmēju darbību un turpmāko iesaistīšanos
mūžizglītībā, izgaismojot modernās ekonomikas uzņēmējdarbības un
tehnoloģijas iespējas WTE dalībniekiem.

1.1. WTE Pedagoģiskās stratēģijas saturs
Pedagoģiskā Stratēģija ir izstrādāta, pamatojoties uz veikto pētījumu rezultātiem
8 Eiropas valstīs, proti, Īrija, Austrija, Latvija, Spānija, Grieķija, Malta, Somija un
Lietuva, kur vietējās ieinteresētās personas, piemēram, mācību programmas
izstrādes eksperti, uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti, pieredzējušas sievietes
uzņēmējas un pakalpojumu sniedzējas, tehnoloģiju un uzņēmējdarbības kursā
izteica savu viedokli un uzskatus par pedagoģiskām prasībām WTE apmācību
programmā.
Izpētē noskaidrotas piemērotākās metodika, instrumenti, motivācija un mācekļu
nepieciešamais atbalsts, lai sniegtu apmācību pieredzi pielāgotām īpašībām un
apmācības vajadzībām sievietēm uzņēmējām.
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1.2 Iesaistot pasniedzējus un mācekļus
Lai garantētu piemērotu abu iesaistīšanos, mūsu pētījuma rezultāti liecina, ka
skaidras un interesantas reklāmas ieviešana palielinās interesi par WTE apmācību.
It īpaši projekta konsorcija izmantos:
◆

Efektīvi izplatīšanas kanāls, izmantojot skrejlapas, plakātus, standarta
prezentācijas.

◆

Kontakti ar vairākām nacionālām organizācijām, kas saistītas ar WTE
jomām.

◆

Viens pret vienu diskusijas, lai motivētu iespējamos dalībniekus.

◆

Iesaistīšanās sagatavošanās tikšanās reizēs.

◆

Ar mērķi telefona sarunas un intervijas.

2. WTE Pedagoģiskās stratēģijas mērķi
Attīstības tehnoloģijās un straujās izmaiņas pasaules biznesa vidē izdara aizvien
lielāku spiedienu uz VET sniedzējiem, lai apmierinātu jaunās prasības dažādās
izglītības jomās. Mācīšanas un mācīšanās iespējas turpina izplesties ar Web 2.0
tehnoloģiju un mācekļu gaidas par apmācību pakalpojumu, lai tie tieši sakristu
ar viņu vajadzībām vai gaidām, kuras arī pieaug. Piemērotas pedagoģiskās
stratēģijas kas atpazīst mācekļu prasības un VET potenciālu, ir kā būtisks pirmais
solis. Jaunas mācību vides piedāvā iespējas un izaicinājumus, lai jaunie mācekļi
būtu iesaistīti mācību procesā.
WTE Pedagoģiskā stratēģija skaidri definē:
◆

Pasniedzēja un mācekļa lomas un atbildības

◆

Nepieciešamā palīdzība mūsu mācekļiem

◆

Vadoši norādījumi par iesaistīšanos šajā jaunajā izglītības procesā
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3. Pasniedzēju un mācekļu lomas un atbildības
Definējot galvenās lomas un atbildības gan pasniedzējiem, gan mācekļiem ir
licis projekta partneriem izveidot mācību programmu ar atsaucēm uz mācīšanās
un mācīšanas stiliem mērķgrupām, proti potencionālām sievietēm uzņēmējām
un VET profesionālēm. Šis tika atpazīts kā mācību programas elements un
nodrošināja maksimālu līdzību mūžizglītībai gan pasniedzējiem, gan mācekļiem.

3.1 Pasniedzēju galvenās nepieciešamās prasmes
◆

Pieredze pieaugušo izglītībā: Pasniedzējiem ir prasība, lai būtu pieredze
pieaugušo izglītībā un būt spējīgiem izmantot mācību metodes, kas
palielina aktīvu dalību mācīšanās procesā, ņemot vērā mācīšanās stilus.

◆

Spēja iesaistīt pieaugušos mācekļus: Passniedzēja loma ir ne tikai
nodrošināt tehniskās zināšanas, bet arī radīt draudzīgu vidi izpalīdzīgai
diskusijai un pieredzes apmaiņai. Iesaistot pieaugušos mācekļus vides un
atmosfēras veidošanā, lai justos respektēti un iedrošināti dalīties ar savu
viedokli un sadarboties.

◆

Komunikācija: Pasniedzējiem ir jāspēj uzturēt sarunu viens pret viens
diskusijā, tiešsaistes sfērā un grupas nodarbībā. Pasniedzējiem jāiedrošina
ideju apmaiņa starp sievietēm, ņemot vērā attieksmi, uzvedību, kas
ietekmē dažādas pieredzes un perspektīvas.

◆

Pieredze vai nu tehnoloģijās vai uzņēmējdarbībā, vai abos: Pasniedzējiem
ir jābūt ar prakstisku pieredzi kursu jomās, kuras tiek pasniegtas un spēju
saistīt katru moduli ar visa kursa mērķiem un saturu.

◆

Strādāt ietverošā veidā: Mācīšanās grūtības, mācīšanās stili, valoda un
uzmanība ir svarīgi aspekti visām grupām. Pasniedzējam jāpamudina,
ja mācekļi sapratīs valodu, kas tiek lietota. Ir bijusi vēsturiska orientācija
par labu dažām sabiedrības grupām. Pasniedzējiem ir jābūt zinošiem par
nelīdzsvarotību. Ir svarīgi, nevis pārāk kompensētu jaudas nelīdzsvarotību,
kas darbojas sabiedrībā, jo tas var tikt uztverts kā atgriezeniska
diskriminācija. Sociālās kondicionēšana ir novedusi daudzus no mums
pie tā, ka var sagaidīt dažādas uzvedības no sievietēm un vīriešiem.
Pasniedzējam vajadzētu pārbaudīt savu attieksmi un skatīties, kas notiek
grupā attiecībā uz normām un attieksmi par dzimumu līdztiesības
jautājumiem. Šī apziņa nodrošinās WTE mācības, lai tiktu piegādātas no
dzimumu līdztiesības perspektīvas.
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◆

Jūtīgums pret dzimumu: Dzimumu jutības koncepcija ir izstrādāta, kā
veids, lai samazinātu šķēršļus personiskai un ekonomiskai attīstībai, ko
rada seksisms. Dzimumu jutība palīdz radīt cieņu pret indivīdu neatkarīgi
no dzimuma.

Viscaur WTE kursam uzmanība un diskusija jāveicina sekojošos veidos:
1)

Dot dalībniekiem iespēju iepazīt vienam otru un salauzt starppersonu
kumonikāciju barjeras.

2)

Iedrošināt dalībiekus pārbaudīt viņu personīgā spārliecības saistībvā
ar darba tirgus sadali starp vīriešiem un sievietēm un vienlīdzību darba
pieejamībai.

3)

Palīdzēt dalībniekiem noskaidrot savas personīgās pārliecības par sieviešu
un vīriešu lomām.

4)

Nodrošināt dalībniekus ar piemēriem no šodienas sabiedrības.

5)

Analizēt lasāmos materiālus, izmantojot zināšanas un izpratni par
dzimumu jautājumiem.

6)

Atbalstīt dalībniekus iepazīt esošos stereotipus un palīdzēt analizēt tos.

7)

Iepazīstināt dalībniekus ar sieviešu mainīgo lomu saistībā ar izmaiņām
pasaulē.

Iepriekš minētās dzimumu jūtīguma metodes lielā mērā palīdzēs personalizēt
indivisuālo mācīšanās pieredzi.
Visaptveroša dzimumu jūtīguma apmācības rokasgrāmata pasniedzējiem ir
pieejams tiešsaistē no UNESCO
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001376/137604eo.pdf.
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3.2 Mācekļu galvenās nepieciešamās prasmes
Kā galvenais WTE apmācības programmes mērķis ir iedrošināt sievietes kļūt
sievietēm uzņēmējām un uzsākt sava biznesa aktivitātes, apmācība būs
sniegta ab initio līmenī ar stipriem progresa ceļiem, ko sniegs WTE pasniedzēji.
Pieaugušo izglītības nozarē, ir pierādījies, ka pamešanu var samazināt, ja
dalībniekiem ir labs izglītības līmenis, jo īpaši uzņēmējdarbības un tehnoloģiju
jomās.
WTE konsorcijs “īpaši vērsta uz sievietēm lauku kopienās, kurās prasmes, kas
nepieciešamas darbietilpīgo ražošanas vai lauksaimniecības darbā ir devušas
vietu jaunām prasībām daudzvērtīgām, izziņas iemaņām un, ja e-darba
iespējas nodrošina lielisku potenciālu, ko sniedz pašnodarbinātība un attīstību
vietējai ekonomikai “. Šai mērķa grupai nav noteikts, kāda ir sieviešu līdzdalība,
pamatojoties uz to pašreizējo izglītības līmeni. Tādējādi minimālais izglītības
līmenis,netiks pielāgots lietošanai WTE kursā. Lai nodrošinātu, ka WTE nav augsts
atbiruma līmeni, konsorcija mērķis ir palielināt materiāla atbilstību, vienlaikus
nodrošinot pasniedzēju ar skaidru un kodolīgu informāciju par mācekļu
rezultātiem.
Pieeja internetam un pamatprasmes datorzinībās ir nepiecišmas dalībniekiem
WTE apmācības programmes ietvaros, lai izmantotu WTE virtuālos elementus kā
būtisku komponentu kursa nobeigšanai.
Nobeidzot, WTE izpētes procesa rezultāti, apstrādāti astoņās Eiropas valstīs ir
parādījuši nepieciešamību izveidot nepieciešamās prasības kursa apmācībai.
Vienīgais, ka sir nepieciešamas dalībniekiem ir pamatzināšanas datoros un pieeja
internetam.
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4. Metadoloģijas un citi pedagoģiskie elementi
WTE konsortija veiktā analīze ir uzskaitījusi, ka sekojošie punkti ir nepieciešami

4.1 Apmācības kurss, kas ir pielāgots mērķa grupas vajadzībām
Treņinu aktivitāšu plānošanā, ieviešnā un izveidošanā bija ļoti svarīgi ņemt vērā
sieviešu-uzņemēju vajadzības, prioritātes un vēlmes. Šo vajadzību, prioritāšu un
vēlmju ņemšanā vērā nodrošināja to, ka mērķa grupas vajadzības ir galvenajā
vietā mācību programmas izveidē un programmas pasniegšanas procesā.

4.2 Pasniedzējiem elastīgs apmācības kurss
Par spīti būtiskajām izmaiņām uzskatos, ka sieviešu loma ir būt mājās un par
spīti tam, ka sievietēm ir tendence aktīvi iesaistīties darba tirgū, pētījums liecina,
ka lielākā daļa sievietes (ar bērniem) ir tās, ka rūpējas par mājas soli un vietējo
sabiedrību. Ļoti būtiski tas ir attiecināms uz pieejumību izglītībai un apmācībai.
Nodošanās ģimenei vēl joprojām ietekmē sieviešu iespējas piedalīties apmācībās
un izglītības iegušanā. WTE kurss tiks pasniegts un piemērots sievietēm. Kurss
būs pieejams internetā, lai sievietes varētu sev izdevīgā laikā un vietā mācīties
un netraucētu ne darbam ne ģimenei.

4.3 Viegli pieejama un lietotājam draudzīga mācīšanās vide
E-mācīšanās platforma, kas ir izstrādāta WTE projekta gaitā, atbalstīs zināšanu
un prasmju apgūšamu ar viegli lietojamu un saprotamu mājas lapu un vairākiem
formātiem, lai palielinātu programmas apmeklējumu. Tas nozīmē, ka dalībnieki
ar dažādiem mācīšanās stiliem varēs apgūt zināšanas. E-apmācības platforma
nodrošinās dalībniekus ar skaidru un koncentrētu kursa struktūru, kam būs
skaidri definēts progress. Katrā modulī ir iepriekš definēta struktūra ar loģisku
vizuālu un teorētisku materiālu. Papildus mācīšanās rīki būs sekojoši:
◆

Interaktīvi kursu materiāli, kā piemēram online testi, uzdevumi, situāciju
izspēles, viktorīnas, bibliogrāfija, vārdnīca un citas noderīgas saites

◆

Komunikācijas rīki, tādi kā publiskais diskusiju forums, privātā tērzēšana
un VOIP

◆

RSS (pasniedzēju blogs, kur dalībnieki varēs pierakstīties)
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◆

Jaunākās ziņas

◆

Video, kur sievietes uzņemējas stāstīs par savu biznesu.

4.4 Būtiski un praktiski apmācību materiāli
Projekta ieviešanā bija svarīgi, lai visi apmācību un attīstības aspekti sievietēm
uzņēmējām būtu gan būtiski gan praktiski pielietojami. Apmācāmajiem būs
dažādas mācīšanās pieejas un tādēļ ir svarīgi pārliecināties, ka apmācāmajiem
ir pieeja informācijāi tādā formātā, kādu viņi saprot ( vizuāls, audio, lasīšana
un kinstētiska). Papildus atsauksmes un noderīgas saites, kas ir saistītas ar
uzņemējdarbību un tehnisko pusi ir lietotas, lai veicinātu sievietes turpmākiem
un labākiem rezultātiem.

4.5 Piemērota valoda
Uzņemējdarbības un tehnoloģijas valoda ir grūti saprotama vienkāršam cilvēkas,
kuram nav bijusi saskare ar šim jomām. Tāpēc WTE kurss iedrošina uzņemējas
lietojot vienkāršu valodu, bez žargoniem kur vien tas ir iespējams. Vietās, kur ir
nepieciešama tehniskā valoda, tiek doti vārdu paskaidrojumi. Saturs ir pasniegts
skaidrā un kodolīgā teksta veidā ar nepieciešamo atbalstu, kas ir pieejams, ja
apmācāmajiem tas ir nepieciešams.

4.6 Nepārtraukta komunikācija ar apmācāmajiem
Pasniedzējiem ir jābūt pieejamiem visu WTE apmācības kursu. Tas ir nepieciešams,
lai motivētu apmācāmos un arī, lai palīdzētu apmācāmajiem, kad vien tas ir
nepieciešams, ja kursa laikā viņiem rodas kādas grūtības.

4.7 Pasniedzēju apmācības programma
WTE ir izveidojusi pasniedzēju apmācības programmu profesionālās izglītības
pasniedzējiem un teneriem, kas norāda nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai
varētu veiksmīgi novadīt WTE kursu. has developed a bespoke Tutor Induction
Programme for VET tutors and trainers outlining the required knowledge and
competences to facilitate the delivery of WTE. Pēc pasniedzēju apmācības
programmas apgūšanas treneri būs kompetenti un spēs:
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◆

Saprast WTE projekta ideju un mērķus.

◆

Identificēt WTE treniņprogrammas pamatmēķus.

◆

Saprast kā WTE treniņa kurss var tikt strukturēts un pasniegts.

◆

Novērtēt pasniedzēju/treneru nepieciešamās prasmes, lai varētu pasniegt
WTE kursa saturu.

◆

Saprast, kādus rezultātus dalībnieki var sasniegt ar WTE kursa palīdzību.

◆

Novērtēt WTE apmācības kursu.

4.8 Programmas ilgums
Ņemot vērā WTE treniņkursa aptuveno ilgumu, mūsu pētījuma rezultāti svārstās
atkarībāno ‘ta, kādas ir mērķa grupas vajadzības un nacionālias un vietējās
prasības. Šo visu ņemot vērā un balstoties uz mācību programmasm struktūru,
ir paredzēts, ka vispiemērotākais programmas ilgums ir no 20 līdz 60 stundām
atkarībā no tā, cik moduļus izvēlas apgūt un cik ilgu laiku pavada pie viena
moduļa apgūšanas.
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5. Secinājumi
WTE valstīs (Īrija, Austrija, Latvija, Spānija, Grieķija, Malta, Somija un Lietuva) nav
izveidota tāda kursprogrammatūra sievietēm, kas iekļauj sevī uzņemējdarbību
un tehnoloģiju un ir īpaši adresēta sievietēm. Lai pievērstu uzmanību šim
izglītības deficītam un sasniegtu WTE mērķus, WTE valstīs tika veikta vietēja
analīze, kas izpētīja pastāvošās tehnoloģiju un uzņemējdarbības izglītības
iespējas. Šis pētījums atklāja izglītības pārrāvumus un mērķa grupas prasības.
Īpaša uzmanība tika pievērsta iemesliem, kāpēc sievietes maz piedalās
uzņemējdarbības un tehnoloģijas mācību kursos. Tas lielā mērā ir saistīts ar
sabiedrības tradicionālajiem stereotipiem, sociālā stāvokļa sistēmu, brīvā laika
trūkumu un pašapziņas problēmām.
WTE pozitīvi iezīmēs šķēršļus, kādi pastāv un kapēc sievietes nepiedalās
tehnoloģas un uzņemējdarbības aktivitātēs. Tiks izstrādāta mērķtiecīga un
specifiska programma, kas kā galveno izglītības vajadzību uzsvērs un veidos
sieviešu potenciālu. Sieviešu tehnoloģiju uzņemēju potenciāls ir šī projekta
ceetrālais uzdevums, kā arī piemērotu apmācību rīku, e-apmācības platformas
un pedagoģiskās stratēģijas ieviešana. Šo elementu apvienojums būs tas , kas
viedos vērtību sieviešu uzņēmēju apmācībā.
Lai iegūtu papildus informāciju par veikto pētījumu, lūdzu apmeklējiet mājas
lapu www.wteche.eu.
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