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Darbā sniegti pētījuma "Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbam starpmsciplinārā
mācību vidē, lai tuvinātu mācības reālajai dzīvei un paaugstinātu skolēnu uzņēmību"rezultāti,

kuri iegūti Valsts izglītības attīstības aģentūras un Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas
un mākslas fakultātes sadarbībā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 2011/0011/IDP/l.2.2.3.2/ll/
IPIA/VIAA/001 ''.Atbalsts izglītības pētījumiem"un ASEM

Hub for Lifelong Learning)

(Asia-Europe Education and Research

ietvaros laika posmā no 2011. gada līdz 2015. gadam.

Pētījuma metodoloģija balstās autores - pētījuma vadošās pētnieces Dr. Karine Oganisjanas promocijas darba "Studentu uzņēmības veicināšana studiju procesā'' atziņās un viņas izstrādātajos
starpdisciplinārajos mācību materiālos, kas aprobēti darbā ar Latvijas piecu skolu skolotājiem
un skolēniem. Monogrāfijā analizēti starpdisciplināro mācību metodoloģijas, pētnieciskās
pieejas, zinātniskās metodoloģijas un izstrādāto materiālu aprobācijas rezultāti uzņēmības un
uzņēmējspējas veicināšanas izpētei. Aprakstītas un analizētas jaunas komercializējamās vērtības,
kas izveidotas pētījumā iesaistīto skolēnu un skolotāju kopdarba rezultātā. Izstrādāti ieteikumi
ieinteresētajām pusēm pētījumā iegūtās pieredzes plašākai ieviešanai skolas praksē.
Darbs paredzēts pētniekiem, skolotājiem, izglītības vadītājiem, izglītības politikas veidotājiem
un izpildītājiem, mācību satura veidotājiem, atbilstošu studiju virzienu maģistrantiem un
doktorantiem .
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