LABA PROFESIONĀLĀ ORIENTĀCIJA IR:

Metodoloģija skolēnu mācību motivācijas
stiprināšanai un prasmju uzlabošanai
Metodoloģija ir inovatīvs veids, kā iepazīties ar

Orientācija karjeras izvēlē
Skolēnu, pedagogu un vecāku aptaujas un
intervijas. Tās parāda, kādā veidā un kāpēc skolēni
izvēlas nākošo profesiju vai profesionālo izglītību.
Kā audzēkņi izvēlas savu profesiju?

darba, nodarbinātības un izglītības pasauli.

Rumānijas un Francijas veica metodoloģijas ieviešanu

Metodoloģija nodrošina pedagogu un skolēnu

savās valstīs.

aktīvu savstarpēju sadarbību.

Vairāk nekā 80 skolas jau strādā ar šo metodi. 200
filmas piedalījās Eiropas konkursā “ Soļi pretī manai

Konkurss: Soļi pretī manai nākotnei
Skolēni veido iedvesmojošu 3 minūtes garu video

Eiropas partneru veiktā analīze
Skolēniem bieži trūkst informācija par savām

Seši Eiropas partneri no Itālijas, Latvijas, Nīderlandes,

Metode uzlabo skolēnu mācību motivāciju.

Kādi apstākļi un cilvēki ietekmē viņu viedokli?
Kādi ir aizspriedumi karjeras izvēlē?

Uzlabo skolēnu mācību motivāciju, iesaistīšanos
aroda apguvē un priekšstatu par nākotnes
profesiju.

par savu nākotnes darbu.
Video piedalās starptautiskā konkursā.

Nākotnei”.
Visas filmas ir iespējams noskatīties interneta vietnē.

iespējām nākotnē darba tirgū. Viņi uztraucas,
ka neatradīs darbu. Tādēļ viņi kļūst nedroši un
nemotivēti.
“Man nav reāla priekšstata

par profesiju, ko

piedāvā mans apmācību kurss.”
“Es domāju, ka daudz audzēkņu vēlas mainīt savu
apmācību programmu”
Šie rezultāti ir iemesls paaugstināt skolēnu
pārliecību, sniedzot vairāk informācijas par viņu
profesijas vai aroda izglītības izvēli nākotnē.

Tiek attīstītas kompetences:
Skolēni

attīsta

sadarbības,

komunikācijas,

Kurš var strādāt ar LABU PROFESIONĀLO

radošuma, līderības, komandas darba prasmes un

ORIENTĀCIJU?

autonomiju, lietojot IKT un tehniskās prasmes.

Izglītības iestādes un jebkura organizācija/persona,

“Es domāju, ka piedalīšanās starptautiskajā

kura iesaistījusies jauniešu profesionālajā orientācijā.

konkursā bija ļoti laba pieredze. Mēs varējām
parādīt, ko mēs darām un gatavojam”.

KĀ?
Lietojot rīkus, kas pieejami interneta vietnē.

ITĀLIJA

Pieejami mācību stundu un profesionālās
orientācijas materiāli.
- Aptaujas/pārskati
- Pedagogu apmācības programma
- Konkursa vadlīnijas
- Konkursa /nolikums/noteikumi
- WIKI pedagogiem
- Vērtējuma veidlapas
Turpmākā attīstība
Partneri turpinās metodes ieviešanu Eiropas
izglītības iestādēs. Jo vairāk skolas un klases tiks
iesaistītas, jo lielāks ieguvums būs skolēniem
viņu profesionālās karjeras izveidei nākotnē.
“Kā

skolotājam

šis

konkurss

man

bija

izaicinājums strādāt ar audzēkņiem savādāk,
nekā viņi bija raduši”. Rezultāti bija iespaidīgi. Es
to varu rekomendēt skolēniem nākotnē”.
Sazinieties ar mums, lai piedalītos konkursā:
https://www.youtube.com/user/		
goodguidance
https://www.facebook.com/			
goodguidanceplus
https://twitter.com/Good_Guidance

APRO Formazione s.c.a.r.l. - www.aproformazione.it
Nicola Alimenti - n.alimenti@aproformazione.it
Provincia di Cuneo - www.provincia.cuneo.it
Ezio Elia - elia_ezio@provincia.cuneo.it
Provincia di Asti - www.provincia.asti.it
Carla Rossi - crossi@provincia.asti.it
FRANCIJA
Centre international d’études supérieures en sciences
agronomiques de Montpellier - www.supagro.fr
Anne Giraudel - anne.giraudel@educagri.fr
Sous direction des politiques de formation et d’éducation
www.agriculture.gouv.fr
Joelle Guyot - joelle.guyot@educagri.fr

Co-Building a Good Guidance
Inovāciju pārnese
Leonardo da Vinči programma

A

pmācība – Informācija - Konsultācijas
Iekļaušana Eiropas Darba Tirgū

LATVIJA
Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs
www.pelci-skola.webnode.com
Iveta Diržininka - yvetlv@yahoo.com

A

audzēkņu, pedagogu un vecāku problēmu
un grūtību analīze

NĪDERLANDE
ROC Noorderpoort - www.noorderpoort.nl
Minke Kloppenburg - ma.kloppenburg@noorderpoort.nl

A

RUMĀNIJA
Inspectoratul Scolar Judetean Arad - www.isjarad.ro
Anca Marilena Lupei - lupei.anca@gmail.com
Inspectoratul Scolar Judetean Bistrita Nasaud
www.isjbn.ro
Ioan Claudiu Frisan - claudiogeorgio@yahoo.co.uk
ŠVEICE
Conferenza della Svizzera italiana per la formazione
continua degli adulti - www.conferenzacfc.ch
Simone Rizzi - simone.rizzi@alice.ch

ktīvi, motivēti and pārliecināti
audzēkņi, kuri uzlabo savas prasmes un
zināšanas par savu (nākotnes) darbu!

A

.izraujoša metode skolēnu un skolotāju
.skolēnu sadarbības veicināšanai.
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