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Projekta mērķis un uzdevumi

Projekta mērķis ir izveidot mācību sistēmu, kas veicinātu jauno 
uzņēmēju un studentu/absolventu (vecumā no 18-35 gadiem) 
uzņēmējspējas attīstību ar Web 2.0 palīdzību. 
Konkrētie uzdevumi ir:

• izvērtēt jauno uzņēmēju mācīšanās vajadzības un intereses;
• apzināt jauniešu (nākamo absolventu) interešu jomas biznesa 

sākšanai un iespējamās barjeras (šķēršļus);
• izstrādāt programmu uzņēmējspējas attīstības 

veicināšanai, izmantojot Web 2.0 mācīšanās iespējas;
• izveidot mājas lapu, kas piedāvā mācīšanās aktivitātes un vebinārus, 

video konferences, iespējas sociālajiem kontaktiem un citus resursus 
mācībām tiešsaistē, kā arī e-mentoringu;

• izveidot tiešsaistes sadarbību un sociālo tīklu, iesaistot jaunos 
uzņēmējus, skolotājus un citas ieinteresētās puses;

• izmantot potenciālos projekta rezultātus turpmākai attīstībai un 
ilgtspējīgumam pēc ES projekta finansēšanas perioda.



Mērķgrupas

• jaunie uzņēmēji
• izglītības un vadības zinātņu fakultāšu 

studenti/absolventi 
• darba devēju, apvienību, mazo un vidējo

uzņēmumu pārstāvji
• tirdzniecības un rūpniecības kameras 
• nodarbinātības aģentūras



Projekta īstenošanas laiks 
un dalībvalstis

Īstenošanas laiks: 2010-2012
Dalībvalstis: Rumānija, Itālija, Latvija, Austrija, Spānija 



Projekta plānotie rezultāti

Transnacionālais ziņojums par studentu un absolventu 
vajadzībām biznesa uzsākšanai (pētījumā tika iesaistīti 109 
studenti/absolventi un 49 uzņēmēji). 

Projekta mājas lapa un e-mācīšanās platforma Moodle
vidē ar apmēram 40 mentoriem (uzņēmējiem) un vairāk nekā
100 protežējamajiem  (studentiem/absolventiem).

Divas tiešsaistes mācību sesijas katrā valstī, iesaistot 
katrā sesijā kopumā apmēram 50 dalībniekus. 

Mācību pakete, kas ietver sevī bukletu (kurā tiks apkopota
veiksmīga pieredze, rekomendācijas, piemēri, veiksmes
stāsti), tiešsaistes rokasgrāmatu ātrai biznesa sākšanai un 
DVD ar materiālu elektronisko versiju.

Projekta noslēguma konference tiks organizēta 2012. 
gada rudenī.

Projekta materiāli būs izstrādāti/pieejami visās projekta 
partneru valodās.



Pirmā sanāksme
2010.gada decembris



Otrā sanāksme
2011.gada aprīlis



Vajadzību analīzes koncepcija 
2011.gada janvāris



Tiešsaistes aptauja
2011.gada februāris
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Transnacionālie klāsteri
(uzņēmēji)



Transnacionālie klāsteri
(studenti/absolventi)



Transnacionālais ziņojums
2011.gada marts



Rezultātu kopsavilkums

WHY?
self-development and learning, 
success and independence, 
quality of life, implementation 
of their own ideas

HOW?
30% of theory and 70% of 
practice, 2 hours per week, 
efficiently and effectively, 
opportunities of practical 
experience, learning from 
successful entrepreneurs’
experience (mistakes, 
difficulties, success stories, etc).

WHAT?
problem solving, business 
ideas, risks, business contacts, 
communication, personal 
development, managing the 
different functions within an 
enterprise, etc.

WHO?
28 entrepreneurs and 74 
students/graduates. They are 
opportunity-driven, practice-
oriented, open-minded, 
success-driven.



Projekta mājas lapa
2011.gada marts 

www.crebus.eu

http://www.crebus.eu


Projekta informatīvais 
biļetens un plakāts

2011.gada aprīlis-maijs



Projekta profīls Facebook portālā
2011.gada aprīlis

www.facebook.com/crebus

http://www.facebook.com/crebus


E-mācīšanās platforma Moodle vidē
2011.gada aprīlis

moodle.crebus.eu



E-mentoringa metodoloģija
2011.gada aprīlis



Paldies par uzmanību!

www.crebus.eu
moodle.crebus.eu

www.facebook.com/crebus
www.pzi.lu.lv/index.php?id=pzipetnieciba_inc6

http://www.crebus.eu
http://www.facebook.com/crebus
http://www.pzi.lu.lv/index.php?id=pzipetnieciba_inc6

