
LLO PROJEKTA REZULTĀTI 

Eiropas Savienības mūžizglītības Grundtvig apakšpogrammas mācību 

partnerības projekts “Language learning opportunities - ways out of 

unemployment risks” (Projekta Nr. 2012-1-DE2-GRU06-11344 4), 

kuru īsteno Biznesa augstskolas Turība Valodu katedra, ir noslēdzies.  

Projekta mērķis ir uzlabot cilvēku profesionālās spējas Eiropas darba 

tirgū, attīstot viņu valodas prasmes. Pieredzes apmaiņa formālajā un 

neformālajā valodu izglītībā kalpoja kā līdzeklis projekta 

mērķauditorijas – sociāli nelabvēlīgo grupu un bezdarbnieku – 

komunikācijas prasmju uzlabošanai.  

Projekts ilga divus gadus (no 2012.gada 1.augusta līdz 2014.gada 31. jūlijam), to īstenoja seši 

partneri: EUROPANORAT Schulung - Training - Management - Consulting GmbH (Vācija), 

Gönen Adult Education Center (Turcija), Biznesa augstskola Turība (Latvija), 

Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (Dānija), Vilnius Business College (Lietuva) un 

Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola (Slovēnija).  

Projekta laikā notika sešas starptautiskās sanāksmes. Tās iekļāva mobilitātes braucienus uz 

Vāciju (2012.gada oktobris), Slovēniju (2013.gada aprīlis), apvienoto Latvijas un Lietuvas 

tikšanos (2013.gada maijs), Dāniju (2013.gada oktobis) un Turciju (2014.gada maijs). Papildus 

tikšanās tika organizēta Latvijā (2014.gada jūnijs), kad partneri pulcējās, lai apspriestu un 

izstrādātu noslēguma ziņojumu par projektu, kā arī, lai plašāk izplatītu projekta laikā izveidotos 

galvenos rezultātus.  

Mobilitātes braucienu laikā pieaugušo izglītībā iesasistīto pasniedzēju pedagoģisko 

kompetenču attīstīšanai tika organizēti semināri, kuros partneri dalījās ar jaunām, inovatīvām 

valodas un starpkultūru komunikācijas mācību metodēm, kā arī apmainījās ar pieredzi. Tika 

prezentēta un apspriesta informācija par valodas mācīšanu partnerinstitūcijās un īpašu mērķa 

grupu (sociāli maznodrošinātie, bezdarbnieki u.c.) valodas apguves iespējām. 

Semināru laikā partneri iepazīstināja ar savas valsts izglītības sistēmu, īpaši uzsverot pieaugušo 

izglītības un valodas mācību organizēšanu. Prezentācijas tika vērstas uz mūžizglītību un 

pedagoģisko kvalifikāciju.  

Tika atklātas partnervalstu pieaugušo fomālās un neformālās valodu apguves un eksaminācijas 

iespējas un izstrādātas rekomendācijas pieaugušo valodas eksāmenu uzlabošanai ar uzsvaru uz 

vispārējo un profesionālo valodas prasmju attīstību, izceļot ne tikai rakstīšanas, bet arī 

sarunvalodas nozīmi svešvalodu apguvē. Tika rekomendēts lietot CEFR līmeņus un izvirzīti 

ieteikumi attiecībā uz nepieciešamo valodas prasmes līmeni darbiniekiem.  

Tika izpētīti labākie pieaugušo valodas mācīšanas prakses piemēri, pēc tam tie pielāgoti citu 

partneru specifiskajām vajadzībām un testēti kā daļa no mācību procesa. Rezultātā tapa 

pieaugušo valodas apguves rokasgrāmata (http://www.language-learning-

opportunities.com/media/1044/grundtvig.handbook.pdf). Tajā apkopoti 12 labāko pieaugušo 

valodas metožu apguves apraksti un metodiskie norādījumi. Valodu pedagogi var izmantot 

Rokasgrāmatu dažādu valodas līmeņu un dažādu vecuma grupu nodarbībās.  

Visa informācija par projektu, ieskaitot ziņojumus un dokumentus, ir pieejama īpaši izveidotā 

projekta mājas lapā http://www.language-learning-opportunities.com. Mājas lapa ir pieejama 

plašai sabiedrībai, tajā atrodama informācija par izglītības sistēmu partnervalstīs, pieaugušo 

valodas apguves iespējām, valodas eksāmeniem, labāko piemēru prezentācijas u.c.  
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Informācija par projektu ir pieejama arī projekta partneru valodās to institūciju mājas lapās 

(piemēram, http://llo.turiba.lv Latvija). Projekta rezultāti tika izplatīti arī avīžu rakstos, 

pētniecības rakstos un semināros.  

Latvijas projekta mājas lapā (http://llo.turiba.lv) ievietoti izveidotie interaktīvie mācību 

materiāli par dažādām tēmām, tie paredzēti valodas apguves veicināšanai. Materiāli ir izstrādāti 

sešās valodās (angļu, latviešu, franču, vācu, spāņu un krievu 

http://llo.turiba.lv/index.php?id=4). Turpat pieejamas tiešsaistes vādnīcas kā papildu interneta 

resurss valodas apguves veicināšanai (http://llo.tuiba.lv/index.php?id=7). 

Mobilitātes vizīte patnervalstīs iekļāva aī visaptverošu kultūvēstures progammu, lai 

dalībniekiem nodrošinātu iespēju iepazīties ar atšķirīgām kultūras īpatnībām, tradīcijām, 

reliģiju un vēsturi, dodot iespēju izprast dažādu valstu mentalitāti, uzvedību un rīcību, tādējādi 

veicinot cieņu un sapratni vienam pret otru, kas ir viens no Eiropas Savienības stūrakmeņiem.  

Dalība šādos projektos ļauj valodas skolotājiem dalīties pieredzē un komunicēt visā Eiropā. Tas 

sniedz iespēju uzlabot savas pedagoģiskās un stapkultūru kompetences un integrēt jaunas 

mūžizglītības pieejas un metodes. 

 

Sundars Vaidesvarans 

Valodu katedras lektors 

Biznesa augstskola Turība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija 

[paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt 

atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. 
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