ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs”, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
No 2017. gada oktobra Vecumnieku novada Vecumnieku vidusskola un Vecumnieku
novada Domes Valles vidusskola piedalās Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā.
Projekta īstenošanas laiks: 2017.gada 1.oktobris – 2010.gada 31.decembris
Projekta mērķi:
•

uzlabot karjeras atbalstu izglītojamiem visās vecuma grupās,

•

nodrošināt karjeras un vadības prasmju apguvi,

•

veidot izpratni un nodrošināt informācijas pieejamību par tālākās izglītības
ceļiem un izvēlēm,

•

motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši izglītojamā interesēm,
spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Projekta īstenošanu koordinē Valsts izglītības attīstības aģentūra.
Projekta Sadarbības partneris ir Vecumnieku novada dome. Projektu koordinē un
ieviešanas gaitu uzrauga Vecumnieku novada Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja –
projektu vadītāja Dace Šileika sadarbībā ar Izglītības nodaļas vecāko izglītības
metodiķi Viju Beļūnu.
Atbildīgā par projekta norisi Vecumnieku vidusskolā un Vecumnieku novada Domes
Valles vidusskolā ir pedagogs karjeras konsultants, skolotāja Sintija Kreimane
Projekta īstenošana notiek saskaņā ar
•

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu 2017./ 2018.mācību gadam, kas
saskaņots un apstiprināts VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamentā
2017.gada 2.novembrī.

•

Skolas karjeras izglītības programmu 1.-12.klasei, kas tiek īstenota, izmantojot
dažādas darba organizācijas formas – mācību priekšmetu stundas, klases stundas,
individuālās

nodarbības,

ārpusstundu

ekskursijas, projekti, tikšanās u.c.

pasākumus

-

lekcijas,

konkursus,

Oktobris
•

Izstrādāts un iesniegts Vecumnieku novada Attīstības plānošanas nodaļas
vadītājai – projektu vadītājai Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017./
2018.m.g.;

•

Skolas karjeras izglītības programmas izstrāde;

•

Projekta dokumentācijas sakārtošana;

•

Dalība Starptautiskajā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārā
„Mūsdienīga mācību vide – izziņas aktivitāti, patstāvību un radošumu veicinošs
mācību process” Vācijā, 21.-25.10.2017.

•

Dalība konferencē – seminārā „Vidzemes augstskola: sadarbības partneris
izglītībā” apakšsistēma „Skola – atbalsts jauniešu karjeras un darba tirgus
izvēlē” Valmierā, 27.10.2017.

•

Jaunāko informatīvo materiālu izpēte (NIID, VIAA, Profesiju pasaule u.c.)

•

Karjeras izglītības informatīvā stenda izveide skolā.

Novembris
•

Karjeras izglītības programmas īstenošana mācību priekšmetu stundās:

-

„Profesiju pasaulē” – 1.a., 1.b.klase

-

„Manas dzimtas profesiju koks” – 2.a., 2.b., 3.a.,3.b.,4.a,4.b.klase

-

„Mana nākotnes profesija” – 5.a.klase

-

„Mana brīvā laika nodarbe un profesija” – 6.b.klase

-

„Uztveres tipi, to nozīme karjeras attīstībā” – 8.a.klase

-

„Temperaments un profesija”- 9.b.klase

•

Plānotas mācību stundas karjeras izglītībā 24.novembrī 5.b.,6.a.,8.b.,10. un
12.klasēm.

•

Izstrādāts nolikums konkursam „Manas dzimtas profesiju koks” ( aktualizēts tiks
01.12.2017.)

•

Plānota dalība konferencē „Skolēnu karjeras vadības prasmju veidošana
kompetencēs balstītā izglītībā” Rīgā, 29.11.2017.

•

Metodisko materiālu izstrāde. Tiek izstrādāti atbilstoši programmai stundu plāni,
metodika, darba lapas.

•

Veikta ārpusstundu aktivitāšu plānošana, saziņa ar lektoriem un nodarbību
vadītājiem.
Sagatavoja pedagogs karjeras konsultants, skolotāja Sintija Kreimane
Vecumnieki, 22.11.2017.

