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2012.gada augusts ir sākuma posms jaunajam Biznesa augstskolas Turība
Valodu katedras projektam - ES mūžizglītības Grundtvig apakšprogrammas
mācību partnerības projektam „Language learning opportunities - ways out of unemployment
risks” valodu un starpkultūru izglītības jomā (projekta Nr. 2012-1-DE2-GRU06-11344 4).
Projekts ilgs 2 gadus. Tajā iesaistījušies partneri no 6 valstīm – Vācijas, Latvijas, Lietuvas, Dānijas,
Slovēnijas un Turcijas.
Biznesa augstskolā Turība projektu koordinēs Valodu katedras vadītāja, asociētā profesore Dr.paed.
Ineta Lūka, projekta izpētē savu ieguldījumu sniegs katedras pārstāvji MBA, lektore Anda
Komarovska, Mg.philol., lektore un metodiķe Anita Emse, MBA, lektore Sandra Smilga, Mg.philol.,
asistente Līga Kļaviņa, Mg.philol., asistente Zane Karpenko un MBA Kristiāna Talente.
Projekta mērķis ir pieredzes apmaiņa formālajā un neformālajā valodu izglītībā, kas kalpo kā līdzeklis
šīs iedzīvotāju grupas komunikācijas prasmju pilnveidei. Katrā valstī ir virkne metožu, paņēmienu un
instrumentu, kam ir dažāda nozīme. Tradicionālās un jaunās komunikācijas metodes ietekmēs
individuālo darbību, radošumu un starpkultūru kompetenci. Tas arī nozīmē, ka savstarpējā
komunikācija, pieredzes apmaiņa un mobilitāte būs galvenais līdzeklis, kas palīdzēs iedzīvināt šo
pieeju darbībā.
Projekts ir centrēts uz ieinteresētajām pusēm - skolotājiem, studentiem, lai viņi dalītos pieredzē un
iemācītos komunicēt. Projekta gaitā tiks izstrādāta virkne mācību līdzekļu dažādās svešvalodās gan
valodas apguvei e-vidē, gan auditorijā. Uzmanība tiks pievērsta pieaugušo izglītībā mazāk
izmantotajām netradicionālajām metodēm - galda spēlēm, atjautības spēlēm, simulācijām, dziesmām,
u.c.
Piedaloties šajā projektā Biznesa augstskola Turība veicinās pieaugušo pamatprasmju attīstību šādās
jomās: svešvalodu zināšanas, mācīšanās mācīties, digitālās prasmes, sociālās un pilsoniskās prasmes,
kā arī izpratni par kultūru (stratēģiskās prioritātes Latvijā). Pašreizējā ekonomiskajā situācijā valodu
zināšanas ir viena no nodarbināto prioritātēm. Uzmanība tiks pievērsta dažādām valodām – latviešu,
vācu, franču, spāņu, krievu un latviešu. Pieredzes apmaiņa ļaus apgūt dalībvalstu labāko praksi un
uzlabot pedagoģiskās pieejas pieaugušo izglītībā, kas apvieno tradicionālās mācīšanās metodes ar
inovatīvajām (galvenā prioritāte Grundtvig projektos Latvijā).
Radītā produkta gala patērētāji būs cilvēki no sociālā riska grupām (bezdarbnieki, cilvēki ar zemu
kvalifikāciju, mazizglītotie u.c.), kuri varēs gūt labumu no uzlabotajiem valodu kursiem un attīstīt
darba tirgum nepieciešamās kompetences.
Arī Biznesa augstskolas Turība studentiem un darbiniekiem būs iespēja e-studiju veidā mācīties līdz
šim neapgūtu valodu vai nostiprināt jau iepriekš apgūtas svešvalodas prasmes.
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