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Janvāris 2015
Mūžizglītības programmas projekts “Good Guidance” ir balstīts uz ES “Zvaigžņu
projekta” partnerību, ievadot jaunos skolēnus arodapmācībā, lai gūtu labāku
priekšstatu par to, ko nozīmē darba pasaule pēc skolas beigšanas.
Partneru galvenā analizētā problēma ir atklāt, kāpēc skolēniem ir grūtības atrast
atbilstošu darbu pēc mācību beigām. Skolēni nezina, ko darīt nākotnē un atklāj, ka
baidās ieiet darba tirgū. Galvenais šīs problēmas cēlonis ir nepietiekama skolēnu
motivācija. Daļa no mērķa grupas vēlētos mainīt apmācības, jo pašreizējās mācības
nav viņiem piemērotas. Turklāt, viņi izsaka bailes par to, ka nespēs atrast darbu, kā
arī ir apjukuši par mācīšanos noteiktajā apmācībā.
Itālijas, Rumānijas, Latvijas, Francijas un Nīderlandes partneri kopīgi ir izveidojuši
rīkus, lai noskaidrotu kā jaunie skolēni atrod sev piemērotu arodapmācību un kas
viņiem šai ceļā palīdz. Šos rīkus var atrast projekta ADAM mājaslapā (saites meklēt
www.goodguidanceplus.eu).
Ir pieejamas skolēnu, skolotāju un vecāku aptaujas, kuras var izmantot, lai saprastu,
kas notiek arodapmācībā skolas izvēles procesā un tās ir brīvi pieejamas vairākās
valodās (angļu, itāļu, rumāņu, latviešu, franču un
nīderlandiešu).
Skolēniem ir arī brīnišķīgs konkurss!
Viņi var radīt paši savu vīziju par to, ko gaidīt,
ieejot darba tirgū ar filmu vai citu vizuālo
prezentāciju, maksimums 180 sekundes. To
apskatīt var projekta youtube.com saitē “good
guidance” un pārsteigt sevi par visu, ko skolēni jau ir radījuši un kā redz savu
nākotni.
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Ja vēlies iedvesmot skolēnus, vecākus, skolotājus vai kompānijas, tikai klikšķiniet
uz www.goodguidanceplus.eu un izbaudi! Ja vēlies pievienoties konkursam – uz
priekšu. Bet ir nepieciešams augšupielādēt filmas pirms 2015. gada marta beigām,
jo tad konkurss beidzas… Un pārliecinies, ka esi ņēmis vērā noteikumus, kuri ir ļoti
svarīgi, lai pievienotos konkursam.
Turklāt, visi projekta partneri ir strādājuši pie anketas rezultātu analīzes, ko
aizpildīja skolēni, skolotāji/treneri un vecāki, lai noskaidrotu, kā tika izvēlēta
noteiktā arodizglītība un skolas atbalsta sistēma. Bija ļoti nozīmīgi uzzināt, kas ir
svarīgi šajā procesā un kā visi dalībnieki atspoguļo savu izvēli. Anketas ir pieejamas
mājaslapā un ir pieejamas visu partneru valodās, kā arī angļu valodā.
Rezultāti jau ir izmantoti iesaistītajās institūcijās, lai uzlabotu skolēnu vadību
profesijas izvēlē un vairāk piemērota viņu vajadzībām.
Divas lielākās projekta sanāksmes ir jau notikušas – viena Bistritā (Rumānija) 2014.
gada janvārī un viena Groningenā (Nīderlandē) pagājušā gada septembrī par
turpmāku sadarbību un projekta rezultātu tālāku izplatīšanu. Projekta mērķis ir
iesaistīt pēc iespējas vairāk darba devēju, cik iespējams, jo šī projekta komanda
uzskata, ka tas ir veids kā motivēt skolēnus, iesaistīt vecākus un entuziastiskus
arodmācības skolotājus/trenerus.
Mūsu nākamajā tikšanās reizē janvārī Fracijā mēs aktivizēsim mūsu Facebook
mājaslapu un informēsim visus par mūsu lielisko ES projektu!
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