ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
(Nr.8.3.5.0/16/I/001)
KAA pasākumi “Atver uzņēmuma durvis!”, “Saldumu ražotājs vai
dzelzceļnieks?”, “Pienrūpnieks vai kultūras darbinieks?”, “Atklāj bitenieka
noslēpumus”, “No domraksta līdz rakstniekam” un “Mācies apkalpot viesus!”
Pateicoties dalībai ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” 2018. gada pavasarī Auces novada vidusskolu skolēniem bija
iespēja piedalīties vairākās karjeras izglītības mācību ekskursijās ar ESF finansējumu,
lai apmeklētu kādu uzņēmumu vai iestādi un piedalīties radošajā darbnīcā vai
meistarklasē.
21.03.2018. un 27.03.2018. Bēnes vidusskolas 6. un 12. klašu skolēni devās pie
mājražotājas Ingas Eglītes, lai uzzinātu par konditora profesiju, par konditorejas
izstrādājumu mājražotājas darba apstākļiem un prasībām, kā arī izmēģinātu savas kūku
cepšanas prasmes radošajā darbnīcā mājražotājas vadībā.
08.05.2018. un 28.05.2018. Bēnes vidusskolas 5. klases un Auces vidusskolas
3.c klases skolēni apmeklēja šokolādes ražotni SIA “Pure Chocolate”. Šokolādes
muzeja telpās notika izzinošā ekskursija par kakao iegūšanas un šokolādes ražošanas
procesiem. Skolēni iepazinās ar šokolādes izstrādājumu ražošanas profesijām,
piedalījās meistarklasē, kurā izmēģināja savas prasmes konfekšu ražošanā.
08.05.2018. Bēnes vidusskolas 5. klases skolēni devās uz Salmu muzejudarbnīcu, lai uz laiku kļūtu par māksliniekiem un apgūtu pirmās iemaņas darbā ar sienu,
izveidojot kādu figūriņu.
15.05.2018. Auces vidusskolas 3.a un 3.b klašu skolēni no rīta puses apmeklēja
Karameļu darbnīcu, lai iepazītos ar karameļu ražotāja profesiju un pašiem uz laiku kļūtu
par karameļu ražotājiem, pēcpusdienā – zemnieku saimniecību “Dobuļi”, lai uzzinātu
par lauksaimnieka, zootehnika un dzīvnieku kopēja profesijām.
17.05.2018. un 24.05.2018. Auces vidusskolas skolēni pētīja maiznieka
profesiju, 4. a un 4. b klašu skolēni SIA “Tērvetes maize” ceptuvē, 1.a un 1.b klašu
skolēni SIA "Saldus Maiznieks" ceptuvē.
22.05.2018. Auces vidusskolas 1.-9. speciālo klašu skolēni piedalījās karjeras
izglītības mācību ekskursijā ar radošo darbnīcu Laumu dabas parkā, lai iepazītos ar
bitenieka profesiju un seno dravnieku prasmēm. Skolēniem bija iespēja ietērpties
speciālos aizsargtērpos un pieredzējuša bitenieka vadībā petīt īstas bišu saimes dzīvi un
darbošanos. Radošajā darbnīcā katrs varēja iepazīt vaska sveču liešanas brīnumu un
izlīt savu vaska svecīti.
24.05.2018. Auces vidusskolas skolēni apmeklēju saldumu ražotnes. Ar
“gotiņas” un citu konfekšu ražošanas procesu un tās darbinieku prasmēm 1.a un 1.b
klašu skolēni iepazinās SIA “Saldus pārtikas kombinātā” un 11.a klases skolēni – SIA
"Skrīveru pārtikas kombinātā".
24.05.2018. 11.a klases skolēni pētīja kultūras darbinieku profesijas
(dramaturga, rakstnieka, scenogrāfa, muzeja darbinieka u.c.), uzzināja par kultūras
darbinieku darba specifiku, personības īpašībām, kā arī izvērtēja savas iespējas
darboties kultūras jomā, apmeklējot rakstnieku muzejus.

25.05.2018. Auces vidusskolas 7.a un 7.b klašu skolēni devās uz Liepājas pusi,
lai iepazītos ar piena rūpniecības un kultūras iestāžu darbinieku profesijām un
29.05.2018. SIA “Ceplis” ražotnē viņi uzzināja par ķieģeļu ražošanas procesu, tās
darba specifiku un apstākļiem.
30.05.2018. Auces vidusskolas 10.a klases skolēni, izmantojot sabiedrisko
transportu, ierodas pie mājražotājas Andas Mucinieces, lai SIA “A.R.D. Mēnestiņš”
lauku sētā iepazītu lauku tūrisma speciālista, viesmīļa, konditora un pavāra profesijas,
uzzinātu par viesu atputas un dažādu aktivitāšu organizēšanas iespējām.
Auces novada pašvaldības pedagoģe karjeras konsultante Nadežda Getikova

