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Karjeras attīstības atbalsta pasākumu atskaites –oktobris 

 

Pasākumi notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

 

1.Pasākuma nosaukums: „Profesijas un šokolāde”. 
 

Pārskats par pasākumu:  

 Karjeras atbalsta pasākuma tēma: Darba pasaules iepazīšana 

 Pasākums notika 11.10. 2017. Pūre-9, Pūre, Tukuma novads, Latvija LV- 3124 pl.11:00 -13:00 

un tajā piedalījās 14 Rojas vidusskolas 8.b klases skolēni un kl.audz.M.Leitarte. Uz nodarbības 

vietu Pūrē devās ar skolēnu autobusu. 

Pirms nodarbības klases stundā skolēni  noskaidroja kāda veida salduma ražotāju 

uzņēmumi ir Latvijā un kādu profesiju pārstāvji varētu būt nepieciešami tajos. 

Pasākuma 1.daļā tika iepazīstināti ar šokolādes ražošanas procesu, profesijām un 

strādājošo darba pienākumiem, nepieciešamajām prasmēm, zināšanām un karjeras iespējām 

nozarē. Nodarbības vadītāja dalījās pieredzē – kā izvēlējusies pārtikas tehnologa profesiju, kur 

mācījusies, kādas ir viņas karjeras attīstības iespējas. 

Nodarbības 2.daļā meistarklasē varēja nodegustēt šokolādi, iejusties šokolādes 

izgatavotāja lomā un izgatavot šokolādes figūriņu un praline. 

Pēc nodarbības klases stundā notika diskusija par katra jaunieša piemērotību kādai no 

uzņēmumā iepazītajām profesijām. 

 

Foto: 

  

 

Datums13.10. 2017. 

Pasākuma atskaiti veica:  Rojas vidusskolas PKK Inta Plāte 
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2. Pasākuma nosaukums: „Es kopā ar citiem”. 
            

Pārskats par pasākumu: 

 Karjeras atbalsta pasākuma tēma: Pašnovērtējuma veikšana 

 Pasākums notika 20.10. 2017.  Rojas vidusskolā   pl.10:30 -12:30,  
 piedalījās  10. klases skolēni. 

Pasākums norisinājās atbilstoši nolikumā izvirzītajam mērķim un 

izstrādātajiem uzdevumiem:  iepazīstot sevi un citus, apzinoties savas stiprās un vājās 

puses, veicināt izpratni par vērtību un attieksmju nozīmi un lomu komandas 

saliedēšananai, pieņemot lēmumus un izmantojot dažādus resursus. 

Nodarbībā tika veikti komandas saliedēšanas tehnikas uzdevumi un 

vingrinājumi individuāli un darba grupās ārpus komforta zonas: iesildīšanās un 

iepazīšanās, komandas lomu pašnovērtēšana, lomu spēles, teatrāli uzdevumi, spēles ar 

konkrētiem uzdevumiem. Katra plānotā aktivitāte bija virzīta uz kādu konkrētu mērķu 

sasniegšanu. Vienotas komandas-grupas izveidei jaunieši guva zināšanas un praktisku 

pieredzi, mācoties darot un cits citam palīdzot. Dodot komandas dalībniekiem iespēju 

izteikties un dalīties ar savām izjūtām un būt līdzatbildīgiem par darba rezultātu, jaunieši 

apguva paņēmienus par  atgriezeniskās saites sniegšanu un saņemšanu, lai savlaicīgi 

identificētu problēmas grupā-komandā.  

Noslēgumā jaunieši raksturoja cits citu. Jauniešu izvērtējumā atziņas – jauki un 

lietderīgi pavadīts laiks, bijis noderīgs pasākums un varētu līdzīgas aktivitātes vēl 

organizēt, jo komandā labu attiecību pamatā ir gūtā pieredze, emocijas, uzticēšanās un 

gandarījums par kopīgi veikto, rezultātu. Tika pilnveidotas prasmes veikt 

pašnovērtējumu. Nodarbības vadītāja I.Morozova savos novērojumos un ieteikumos 

dalījās arī ar klases audzinātāju I.Krišjāni. 

 

Foto: 

   
 

Datums: 24.10. 2017. 

Pasākuma atskaiti veica:  Rojas vidusskolas PKK Inta Plāte 
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3. Pasākuma nosaukums: „Es un zili brīnumi”. 

Pārskats par pasākumu:  

 Karjeras atbalsta pasākuma tēma: Darba pasaules iepazīšana. 

 Pasākums notika  20.10. 2017Jomas ielā 37, Jūrmalā,   pl.12:00 -16:00 un piedalījās 18 

Rojas vidusskolas  piektās klases skolēni un kl.audz.Sv.Mediņa. 

Pirms nodarbības klases stundā skolēni diskutēja -kādu profesiju pārstāvji varētu būt uzņē-

mumā, kas saistīts ar pasākumu organizēšanu, pēc pasākuma- par katra izglītojamā pilnveido-

jamām prasmēm un piemērotību pasākumu organizētāja  profesijai, veidojot domu kartes. 

Pasākumu  izklaides un izglītības centra „Zili brīnumi” vadīja pasākumu organizētāja, kura 

pastāstīja– kā  izvēlējusies šo profesiju, kādi ir ikdienas darba pienākumi, kas jāprot un jāzina, 

kā arī karjeras iespējām. 

Pasākuma 2.daļā aktivitātēs izglītojamie veica dažādus uzdevumus, darbojoties komandās 

un izvērtējot savas prasmes –uzņemties atbildību, sadarboties, plānot savu rīcību, tikt galā ar 

satraukumu, novērtēt sasniegto. 

Pasākuma laikā tika veikta fotofiksācija.  

Foto: 

     
 

 

Datums: 24.10. 2017.  

Pasākuma atskaiti veica:  Rojas vidusskolas PKK Inta Plāte  

 


