INFORMĀCIJA MEDIJIEM
2020. GADA 25. MARTĀ

UZSĀKS UZŅĒMĒJDARBĪBAS LEKCIJAS VIDUSSKOLĒNIEM TIEŠSAISTĒ
Pārejot uz attālinātu mācīšanos ārkārtas situācijas laikā, Latvijas lielākā izglītības organizācija
“Junior Achievement Latvia” sadarbībā ar RTU Rīgas Biznesa skolu (RBS) Latvijas
vidusskolēniem tiešsaistē organizē bezmaksas lekciju kursu biznesa vadībā un tirgzinībās.
Kurss paredzēts vidusskolas vecuma jauniešiem un tā ietvaros astoņās lekcijās tiks apskatītas tādas
uzņēmējdarbībai svarīgas tēmas kā biznesa idejas attīstīšana, biznesa modeļi, tirgus analīze,
konkurentu izvērtējums, zīmolvedība, pozicionējums, mārketinga kanālu izvēle un citas. Kursu
sagatavojuši un to vadīs RTU Rīgas Biznesa skolas asoc. profesors Klaudio Rivera (Claudio Rivera),
pasniedzējs Pīters Jangs (Peter Young), praktiķi no IT risinājumu izstrādes uzņēmuma FactSet, kā arī
papildu tēmām tiks pieaicināti arī citi RBS pasniedzēji. Kurss tiek piedāvāts skolēnu mācību uzņēmumu
programmas ietvaros.
“Ņemot vērā situāciju valstī, šis risinājums rasts, lai mācību gadu varētu sekmīgi noslēgt vairāk nekā
1200 Skolēnu mācību uzņēmumi, kas dažādās Latvijas skolās reģistrēti šogad. Šī mums visiem ir
vērtīga pieredze, motivējot kļūt elastīgākiem un strauji ieviest mūsdienīgu, tehnoloģijās balstītu
izglītības pieeju jau šodien,” saka “Junior Achievement Latvia” vadītājs Jānis Krievāns.
RTU Rīgas Biznesa skolas asociētais profesors Klaudio Rivera: “Daudz aizraujošu pārmaiņu notiks
jau tuvākajā nākotnē. Mums ir svarīgi, lai visas iesaistītās puses ir gatavas šīm pārmaiņām. Turklāt
varu apliecināt, ka šis kurss būs interesantāks par Netflix”.
Uzņēmējdarbības lekciju kurss skolēniem un pedagogiem no 26. marta būs pieejams, iepriekš
piesakoties un saņemot saiti uz vietni internetā. Visas lekcijas tiks ierakstītas un pieejamas arī vēlāk
RTU Rīgas Biznesa skolas Youtube kanālā. Nodarbības notiks angļu un latviešu valodā. Vienas lekcijas
garums - 40 minūtes.
Noklausoties visu kursu un nokārtojot online testu, dalībnieki iegūs “Junior Achievement Latvia” un RBS
sertifikātu, bet trīs labākie (ņemot vērā gan testa rezultātu, gan aktivitāti lekciju laikā) iegūs 10% mācību
maksas atlaidi pirmajam studiju gadam RTU Rīgas Biznesa skolā.
Klaudio Rivera (Claudio A. Rivera) ir RTU Rīgas Biznesa skolas asociētais profesors, bakalaura
programmas direktors un pasniedzējs. Klaudio ir absolvējis Rīgas Ekonomikas augstskolu, iegūstot
MBA grādu uzņēmējdarbības vadībā, un Latvijas Universitātē ieguvis doktora grādu. Viņš ir lasījis
lekcijas un vadījis seminārus Amerikā, Eiropā, Āzijā un Āfrikā, ir piecu grāmatu autors un līdzautors,
daudzu rakstu autors, kas publicēti gan laikrakstos, gan zinātniskos izdevumos.
Pīters Jangs ir PR un mārketinga profesionālis ar bagātu pieredzi uzņēmējdarbībā, Sanfrancisko Silīcija
ielejas Start-up uzņēmumu mentors un pasniedzējs. Kā vecākais padomnieks strādā Relax news vienā no vadošajām ziņu aģentūrām, kas veido saturu mājaslapām, sociālajiem tīkliem, mobilajām
ierīcēm.

JA Latvia Skolēnu mācību uzņēmumu programma
Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) programma ir īpaši 4.–12. klašu skolēniem veidota mācību metode. Skolēniem tā ir iespēja,
praktiski darbojoties, apgūt sava uzņēmuma izveides un vadīšanas prasmes, radīt produktus un piedāvāt tos saviem
potenciālajiem klientiem. Vidēji 22 % programmas absolventu ir jau iesaistījušies uzņēmējdarbībā.
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir atzinusi šo mācību metodi un rekomendē to izglītības iestādēm kā
uzņēmējspēju attīstošu un pilnveidojošu mācību metodi. SMU nav juridiska statusa – tos Latvijā pārstāv tikai JA Latvia, kas ir
Junior AchievementWorldwideprogrammu licences īpašniece. Šī licence ietver arī Skolēnu mācību uzņēmumu programmu.
2019./2020. mācību gadā JA Latvia ir reģistrējusi gandrīz 1220 SMU, kas ir labākais rādītājs JA Latvia pastāvēšanas laikā.
Par JA Latvia
JA Latvia ir Latvijas lielākā izglītības organizācija ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu un praktiskās biznesa izglītības
eksperts Latvijas skolās. JA Latvia ir viens no 37 Junior AchievementEurope un viens no 123 Junior AchievementWorldwide®
tīkla biedriem kopš 1991. gada.
Eiropas Komisija atzinusi JA Latvia par vienīgo pozitīvo iniciatīvu Latvijā, kas ilgtermiņā un metodiski nodrošina jauniešiem
uzņēmējdarbības izglītību.

JA Latvia katru gadu nodrošina Eiropā aprobētu un Latvijas vajadzībām
pielāgotu praktiskās biznesa izglītības programmu pieejamību aptuveni 100 000 skolēnu visā Latvijā visos izglītības līmeņos:
•
Finanšu pratības ABC – sociālo zinību priekšmeta mācību un metodiskie materiāli 1.–9. klasei.
•
Karjeras izglītības programma ĒNU DIENA 1.–12. klasei.
•
Skolēnu mācību uzņēmumu programma 4.–12. klasei.
•
Līderu programma 10.–12. klasei.
•
Kvalifikācijas paaugstināšanas un tālākizglītības programmas skolotājiem.
Par RTU Rīgas Biznesa skolu (RBS)
RTU Rīgas Biznesa skola starptautiski akreditēta biznesa augstskola, kurā mācību programmas ir veidotas pēc labākajām
augstākās izglītības tradīcijām pasaulē, ar iespēju iegūt bakalaura grādu biznesā vai IT vadībā gan Latvijā, gan dubulto diplomu
sadarbībā ar universitātēm ASV un Norvēģijā.
Papildu informācija:
Jānis Krievāns,
JA Latvia valdes priekšsēdētājs
Tālrunis: 26188785
E-pasts: janis@jal.lv
Seko un uzzini vairāk:
https://www.facebook.com/JALatvia/
https://twitter.com/JALatvia
https://www.instagram.com/JALatvia/

