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Kas par gadu ir bijis 2020.gads visiem, pilns ar 
izaicinājumiem, lai paliktu drošībā un veseli šai 

mainīgajā situācijā.  Saprotot,  ka ar COVID 
saistīti un ir vēl nebijuši laiki,  bija ļoti svarīgi 
pielāgoties jauniem izaicinājumiem, un saprast, 

ka digitālie rīki kļuva par ikviena cilvēka 
ikdienas daļu .     

 

 

 
 
 

Laipni lūdzam 2021. gadā ar jauniem izaicinājumiem un 
jaunām cerībām. Šie bezprecedenta laiki ir likuši mums 
saprast, cik svarīgas ir prasmes, kas ir uzsvērtas ar šī 
projekta starpniecību, lai apmierinātu mūsu kopienu 
pašreizējās vajadzības ne tikai uzņēmējdarbībā, bet 
arī izglītībā un ikdienas dzīvē. Mūsu jaunais projekts 
Nākotnes prasmes 2022 tieši to dara - tas darbiniekiem 
sniedz nenovērtējamu informāciju par jaunu prasmju 
apguvi radošuma, emocionālās inteliģences un 
tehnoloģiju projektēšanas un programmēšanas jomā. 

 

  

Analītiskā domāšana un jauninājumi 

Kompleksā problēmu risināšana 

Aktīva mācīšanās un mācīšanās 
stratēģijas 

Līderība un sociālā ietekme 

Emocionālā inteliģence 

Sistēmas analīze un novērtēšana 

Radošums, oriģinalitāte, iniciatīva 

Pamatojums un problēmu risināšana 

Tehnoloģiju projektēšana un 
programmēšana 

Kritiskā domāšana un analīze 



 

 Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izveidei nav apstiprinājums saturam, kas atspoguļo tikai autoru viedokli, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās 
informācijas jebkādu izmantošanu. 

 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projekta gaita 

TURPINAS!!!    
 

 

Partneri no 6 valstīm turpināja izstrādāt saturu projekta pirmajam posmam. Nevarētu teikt, ka partneri nesaskaras 
ierakstot intervijas, viņiem bija jāatrod jaunas ierakstīšanas metodes un rīki, kurus partneri veiksmīgi pārvarēja !!. 

Pirmais šī projekta rezultāts ir izstrādāts 
un augšupielādēts projekta vietnē. Tie 
ietver audio intervijas ar ekspertiem, 
piemēram, skolotājiem, koordinatoriem, 
pieaugušo pedagogiem un treneriem. 
Kopumā partneri ir izveidojuši 20 audio 
failus, kas aptver pieprasītās prasmes, kas 
atspoguļotas Pasaules ekonomikas foruma 
ziņojumā. 
 
Katrs partneris koncentrējās uz divām 
saraksta prasmēm un izveidoja saturu 
savā valsts valodā, kas pēc tam tika 
tulkots angļu valodā. 
 
Radošums un oriģinalitāte no Latvijas 
skaties video šeit 
Emocionālā inteliģence no Spānijas 
skaties video šeit 
 
 
 
 
 

 Nākamais video interviju veidošanas ceļš ar 
personāla speciālistiem, vadītājiem un 
uzņēmējiem jau ir sācies. Apkopot 
veiksmīgus stāstus par iemaņām 
uzņēmumos un organizācijās. 
 
Visbeidzot, mēs pievērsīsimies 18 stundu 
apmācībai klātienē. Tas būs projekta 
turpmākās ilgtspējības stūrakmens, jo 
mēs apmācīsim 14 trenerus no visas 
Eiropas, kā izmantot projektā izveidotos 
rīkus. Galu galā treneris var izmantot nesen 
apgūtās koučinga metodikas, lai uzlabotu 
pieaugušo studentu zināšanas un 
kvalifikācijas. 

  

 
 

Mūsu vietne un Facebook lapa darbojas un 
darbojas, un jūs varat klausīties 10 prasmju 
aplādes. Nevilcinieties apmeklēt un uzzināt 

vairāk par projektu! 

 

www.fs2022.eu 

www.facebook.com/FutureSkills2022/ 

 
 

Lai iegūtu vairāk informācijas, nosūtiet e-
pastu uz : 
Penny@communityactiondacorum.org.uk 

http://www.fs2022.eu/
http://www.facebook.com/FutureSkills2022/
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