Ar 1. martu Aizputes novada vispārizglītojošās mācību iestādēs tika uzsākta projekta
Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
īstenošana. Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs.




nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam,

sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.
Šajā periodā ir notikuši vispusīgi, projekta finansēti

karjeras atbalsta pasākumi

Aizputes novada vispārējās izglītības iestādēs, un Dzērves pamatskolas skolēni ir piedalījušies
kopīgajos novada pasākumos Aizputes vidusskolā.
20.aprīlī Aizputes vidusskolā notika karjeras atbalsta pasākums sākumskolas
skolēniem – “Profesiju daudzveidība, prestižs un pievilcība – „Lāči” brauc ciemos!” ,
kurā piedalījās Aizputes novada izmēģinājumskolu 1.- 4. klašu skolēni. Pasākuma mērķis bija
iepazīstināt skolēnus ar profesijām, kuras iesaistītas maizes tapšanas procesā. Pasākuma
vadītāji – divi Rūķi no „Lāču mājām” – atraktīvi stāstīja par maizītes tapšanu un procesu no
grauda līdz kukulītim, iesaistīja skolēnus dažādās aktivitātēs, piemēram, maizes kukuļu
svēršanā, mīklu minēšanā, maizītes degustēšanā u.c. Pasākuma vadītāji stāstīja par maizes
cepšanas procesu un tradīcijām, par meistariem, amatu nosaukumiem un profesijām maizes
tapšanas procesā, par pienākumiem un atbildību. Pasākuma laikā tika rādīti maizniekmeistaru
darbarīki un tika pastāstīts par to pielietojumu konkrētajās profesijās. Skolēni piedalījās
pasākuma norisē, aktīvi atbildot uz uzdotajiem jautājumiem, bet veiksmīgāko atbilžu
īpašniekiem tika pasniegtas balviņas. Pasākumu īstenoja SIA “Lāči”.

25.aprīlī Aizputes vidusskolā biedrība "Liepājas Modes un Mākslas Studija " īstenoja
karjeras atbalsta pasākumu “Bērni pielaiko karjeru.” Pasākums bija paredzēts Aizputes
novada izmēģinājumskolu 7. un 8. klašu skolēniem, un tā mērķis bija motivēt izglītojamos
sevis izzināšanas procesam, attīstīt pašnovērtējuma veikšanas prasmes, pilnveidot karjeras
vadības prasmes. Pasākuma vadītāja Tatjana Jaremčuka sniedza motivējošu informāciju,
balstoties uz izcilu personību veiksmes stāstiem un pozitīvo pieredzi, pieņemot nozīmīgus
savas karjeras lēmumus. Lektores stāstījumu paspilgtināja dokumentāli video par populāriem
cilvēkiem Latvijā un pasaulē. Skolēni pozitīvi novērtēja pasākumu un akcentēja, ka svarīgi ir
dzīvē nospraust mērķi un izpildīt to par visiem simts procentiem, kā to ir izdarījuši populāri
cilvēki, ieguldot smagu darbu savas karjeras virzībā.

Arī maija beigas un jūnija sākums solās būt ar karjeras atbalsta pasākumiem bagāts,
kad Aizputes novada skolēni varēs iepazīt profesiju dažādību radošajās darbnīcās un
uzņēmumos.
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