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Biznesa augstskolas Turība Valodu katedras mācībspēki atkal ir 
iesaistījušies ES finansētā Grundtvig mūžizglītības partnerību projektā 
„Valodu mācīšanās – bezdarba riska novēršanas līdzeklis”. 

Projekta mērķis ir apkopot sešu valstu valodu mācīšanās pieredzi, izmantojot gan formālas, gan 
neformālas metodes, piedāvāt mācību materiālus dažādās valodās cilvēkiem, kuri ir iebraukuši citā 
Eiropas valstī kā migranti un nepietiekamu valodas zināšanu dēļ nevar atrast darbu, kā arī  dažāda 
vecuma cilvēkiem, kuri vēlas apgūt valodu mūžizglītības procesā. Īpaši satraucošs ir fakts, ka 
daudzās Eiropas valstīs, tai skaitā arī Latvijā,  ir ļoti augsts jauniešu bezdarba procents (Spānijā, 
Turcijā – 50 %). Bieži darba atteikuma iemesls ir nepietiekamas valodu zināšanas.

Projekta iesniedzēja valsts ir Vācija, taču darba valoda ir angļu. Tajā līdzdarbojas sešas valstis: 
Vācija, Dānija, Slovēnija, Turcija, Lietuva un Latvija. Šīs valstis pārstāv dažāda līmeņa privātas un 
valsts izglītības iestādes, kuras nodarbojas ar darba tirgus vajadzību pētīšanu un  valodu mācīšanu. 
Vāciju pārstāv privāta struktūra EUROPANORAT, Dāniju - Tautas tālākizglītības centrs, Lietuvu - 
Viļņas Biznesa koledža, Slovēniju - Ekonomikas skola, Turciju - Pieaugušo izglītības centrs un 
Latviju - Turības Valodu katedra.

Grundtvig projektu specifika, atšķirībā no citiem ES projektiem, ir to orientācija uz dažādu valstu 
speciālistu pieredzes apmaiņu un tās apkopošanu, savstarpēju komunikāciju, citu valstu kultūru, 
tradīciju un dzīves veida iepazīšanu. Dažādu Eiropas Savienības valstu speciālistiem ir iespējams 
parādīt savas un iepazīt kolēģu darba metodes, apmainīties pieredzē un kopīgi strādājot radīt 
mūsdienīgu izglītības produktu. Mūsu gadījumā ir iecerēts sagatavot programmētu mācību 
materiālu, izmantojot IT tehnoloģijas DVD formā pieaugušo angļu, vācu, franču, spāņu un krievu 
valodu apguvei.

Viena no Grundtvig programmas obligātām prasībām ir ES valstu pilsoņu partnerības veicināšana, 
tādēļ projekta aktivitātēs ir ieplānotas piecas tikšanās dažādās dalībvalstīs. Pirmā no tām notika no 
23. līdz 27. oktobrim Berlīnē, ko organizēja projekta iesniedzējs SIA EUROPANORAT. Tā ir 
privāta struktūra, kas darbojas ļoti dažādos izglītības virzienos, kas cieši saistīti ar Vācijas darba 
tirgus prasībām: darba tirgus pieprasījuma pētniecību, speciālistu izglītošanu, izglītības programmu 
un iegūto zināšanu sertifikāciju, ES fondu apguvi, mūžizglītības programmu realizēšanu, pieaugušo 
izglītības datu bāzes veidošanu internetā, konsultāciju pakalpojumiem u.c.

Turību šajā pasākumā pārstāvēja projekta koordinatore Latvijā, Valodu katedras vadītāja Ineta 
Lūka, vācu valodas lektore Anita Emse un Valodu katedras laborante Kristiāna Talente.

Sanāksmē katra dalībvalsts iepazīstināja ar  savu izglītības iestādi un dalījās pieredzē par valodu 
mācīšanas metodēm.

Vācijas Valodu testēšanas centra mācībspēks Linda Galaša demonstrēja video ierakstus par 
svešvalodu prasmju pārbaudēm Lībekas eksaminācijas centrā iebraucējiem, atbilstoši ES 
noteiktajiem valodu zināšanu līmeņiem.

Atraktīva un interesanta bija EIROPANORAT angļu valodas speciālista Kena Neina vadītā 

http://www.turiba.lv/lat/dzive_turiba/aktualitates/valodu_macisanas__bezdarba_ris/_gv/show_1/


neformālā angļu valodas mācīšanās nodarbība, kurā dalībniekiem parādīja inovatīvu metodi valodas 
mācīšanai darbībā. Mācībspēks bija izvēlējies kulinārijas tēmu un, darbodamies virtuvē, 
demonstrēja, kā iespējams apgūt valodu, radot praktiski pielietojamu produktu.

Ar pieaugušo mūžizglītības datu bāzēm un to pielietojumu Berlīnes reģionā iepazīstināja doktors 
Klaus Kaprs. Viņa demonstrācijai sekoja diskusija par mūžizglītības iespējām un gūto pieredzi 
partnervalstīs.

Paralēli darbam profesionālajā jomā, tikšanās organizatori piedāvāja plašu kultūras programmu: 
 Vācijas parlamenta ēkas apmeklējumu, Berlīnes vēsturiskā centra un mūsdienu pilsētas apskati, 
sadzīves tradīciju un paradumu iepazīšanu, apmeklējot restorānu „Hofbräuhaus” un piedaloties 
braucienā ar kuģi pa Berlīnes kanāliem.

Valodu katedras mācībspēkiem šis brauciens bija vērtīga pieredzes iegūšanas un vācu/angļu valodas 
praktiskas pielietošanas iespēja.

Anita Emse
Vācu valodas lektore
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