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Co-building a Good Guidance

2005. gada janvārī mēs jūs informējām par starptautisko Leonardo da Vinči Inovāciju pārneses projektu “
Co Building a Good Guidance”. Šajā numurā mēs jūs informēsim, kas sasniegts pēdējo mēnešu laikā.
Projekta partneri no Itālijas, Francijas, Rumānijas, Latvijas
un Nīderlandes attīstīja profesionālās orientācijas modeli,
kurš aktivizē skolēnus un vienlaicīgi paaugstina viņu
mācību motivāciju un iesaistīšanos projektā. Pateicoties
inovatīvai pieejai profesionālajā orientācijā, skolēnu
radošumam un iespējai izmantot tehnoloģiju iespējas, ir
iespējams uzlabot skolēnu prasmes. Tādējādi skolēniem ir
iespējams iegūt vairāk informācijas un plašāku ieskatu
savā nākotnes profesijā.

Youtube GoodGuidance kanālā tika publicētas 200
filmas, kuras sagatavojuši skolēni . Katrs projekta
partneris izvirzīja uzvarētāju ( 1 uzvarētājs
vispārizglītojošo skolu grupā, 1 uzvarētājs speciālo skolu
grupā).Projekta sanāksmes laikā Latvijā projekta partneri
izvērtēja filmas un izvirzīja uzvarētājus starptautiskajam
konkursam.

Projekta sākumā skolēni, vecāki un skolotāji tika intervēti
un anketēti. Aptauju rezultāti liecina, ka skolēni nav
pārliecināti par savām nākotnes iespējām darba tirgū,
iespējams, nepietiekošās motivācijas dēļ. Lai uzlabotu
skolēnu priekšstatu par savām nākotnes iespējām darba
tirgū, ir iespējams pielietot pavisam citādu profesionālās
orientācijas metodi .
Otrajā projekta daļā tika organizēts konkurss, kurā skolēni
sagatavoja video filmiņu ( ilgums – līdz 3 minūtēm), kurā
viņi rāda savus iespaidus un cerības par savu nākotnes
profesiju.
Kopš 2015. gada janvāra projekta partneri piedalījās
vairākās projekta sanāksmēs. Janvārī notika sanāksme
Francijas pilsētā Bluā. Sanāksmes laikā tika analizēta
projekta gaita. Notika vienošanās par turpmāko
sadarbību un konkursa virzību.Partneri vienojās arī par
turpmākām projekta rezultātu izplatīšanas aktivitātēm
nākošajā projekta darbības periodā - kā nodrošināt
veiksmīgās metodes iekļaušanu projekta mērķa grupu un
ieinteresēto pušu aktivitātēs.
2015. gada aprīlī projekta partneri tikās sanāksmē
Latvijā, Pelčos. Šajā laika posmā tika paveikts ļoti daudz.

Eiropas uzvarētāju saraksts ir sekojošs
Vispārizglītojošo skolu skolēnu grupā:
1.vieta Itālija
2.vieta Rumānija
3.vieta Nīderlande

https://youtu.be/gC-Ng9O3dHc
https://youtu.be/-BlLObhZVqE
https://youtu.be/div0mrdYC2M

Speciālo skolu skolēnu grupā::
1.vieta Latvija
https://youtu.be/uGCiuHzhSIk
2.vieta Nīderlande
https://youtu.be/hlqVCso9X-s
3.vieta Rumānija
https://youtu.be/9RWighKk8SA
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Partneri atspoguļoja konkursa rezultātus sociālajos
medijos - Facebook ("goodguidanceproject"), Twitter,
preses relīzēs un citos sociālajos medijos. Konkursa
uzvarētāji saņēma balvas.
Visas iesniegtās filmas ir iespējams noskatīties arī
projekta internet vietnē : www.goodguidanceplus.eu
Nākotnes plāni
Pielietotā metodoloģija, ar kuras palīdzību skolēni uzņem
filmas, lai atspoguļotu savu nākotnes profesiju, tika
intensīvi izvērtēta. Gan skolotāji, gan skolēni atzinīgi
novērtēja metodi un visi projekta partneri ir nolēmuši
turpināt un izvērst plašāk šīs metodes pielietošanu.
Strādājot konkursa sagatavošanā, kļuva skaidrs, ka
skolotājiem ir nepieciešama tehniskā/digitālā palīdzība.
Tāpēc visi partneri uzsāks darbu pie skolotāju
tālākizglītības programmas izstrādes.
Konkurss ( filmas par profesijām) ir brīnišķīgs
instruments, ko varētu iekļaut mācību plānā un kas
varētu būt kā mācību materials un informācijas veids
izglītībā strādājošiem ( t.i., YouTube materiāli).
Visi partneri organizes projekta noslēguma pasākumu
2015. gada augustā/septembrī savā valstī. Tiks uzaicināti
pēc iespējas vairāk interesenti un izplatīta projektā
izstrādātā metodoloģija.
Pievienotā vērtība/stipro-vājo pušu analīze
• Metodoloģija uzlabo skolēnu prasmes: sadarbību,
diskusiju prasmes, komunikāciju, pienākumu deleģēšanu,
laika plānošanu.
• Metodoloģija ir piemērota skolēnu pašreizējai
pieredzei, darbojoties ar sociālajiem medijiem.
• Metodoloģija ir inovatīvs veids, kā iepazīt darba,
nodarbinātības un izglītības pasauli.
• Metodoloģija palīdz pēc iespējas vairāk iesaistīt vecākus
mācību procesā.
• Metode paaugstina skolēnu motivāciju.

• Metodoloģija garantē entuziasmu skolās un skolotājos.
Dažas skolēnu un skolotāju domas:
“ Šī man bija laba pieredze.Varu to rekomendēt citām
klasēm nākotnē.”
“Es domāju, ka šī bija ļoti laba pieredze starptautiskajā
konkursā. Mēs varējām parādīt, ko mēs darām un
veidojam. Mans padoms jaunajām klasēm – piedalītes arī
nākošajā konkursā, lai stiprinātu sadarbību un uzlabotu
atmosfēru grupā .”
“ Starptautiskais konkurss bija fantastiska pieredze, ko
rekomendēju pārējām klasēm, jo tas stiprinās jūsu grupu
un mācīs sadarboties.”
“Kā skolotājam šis konkurss man bija izaicinājums strādāt
ar skolēniem savādāk, nekā esam pieraduši. Neskatoties
uz pretestību sākumā, šis galu gala kļuva par visas klases
projektu. Skolēni strādāja pie filmas veidošanas ar lielu
entuziasmu. Komunikācija, sadarbība, radošums un prieks
deva brīnišķīgu rezultātu un mēs ieguvām otro vietu.”

