
Novembris 2018 
Karjeras attīstības atbalsta pasākumu atskaites

Pasākumi notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

1.Pasākuma nosaukums:  „Profesiju kokteilis”.

Pārskats par pasākumu: 

Karjeras atbalsta pasākuma tēma: Darba pasaules iepazīšana

Pirms došanās uz pasākuma norises vietu – klašu stundās izpētīta informācija (kādas

profesijas iespējams izzināt) un sagatavoti jautājumi.

Pasākums (2 nodarbības)  notika 15.11.2018. pl.11:00 -12:15 lidostā Rīga,  Mārupes

novadā, no pl.15:00-16:30  Rīgas motormuzejā, S.Eizenšteina ielā 6, Rīgā un tajā piedalījās

28 3. klašu skolēni kopā ar klases audzinātājām. Nokļūšanai uz pasākumu vietu tika izmantots

skolēnu autobuss (projekta finansējums).

Pasākums  norisinājās  atbilstoši  nolikumā  izvirzītajam  mērķim  un  izstrādātajiem

uzdevumiem – sākumskolas vecuma skolēni iepazīstināti ar profesijām darba vidē lidostā un

izzināts ar kādām profesijām saistīta auto ražošana.

1.nodarbība.

Mācību  ekskursijas  laikā  lidostā  nodarbības  vadītājs  pastāstīja  par  profesijām  un
parādīja, kur katrs strādā. Skolēni redzēja kā strādā dažādu profesiju pārstāvji, kādi ir viņu
darba  pienākumi,  darba  aprīkojums.  Tika  sniegtas  atbildes  uz  skolēnu  jautājumiem  par
izglītības un darba iespējām lidostā.

 2.nodarbība.

Nodarbības  vadītājs pastāstīja par  muzejā  esošajām  ekspozīcijām  un  kādu
profesionālo  jomu  speciālisti  iesaistīti  auto  radīšanā,  kā  mainījušās  profesijas.  Skolēni  pa
grupām  meklēja atbildes uz jautājumiem par autoražošanu.

Ekspozīcijas apskates laikā skolēniem tika dots uzdevums – izzināt auto ražošanā
pielietotos  darba  rīkus,  instrumentus  un tehniku,  kādām prasmēm un zināšanām jābūt,  lai
radītu auto. Noslēgumā  notika  diskusija par profesijām autoražošanā  un izdarīti secinājumi
par profesiju daudzveidību. 

Pasākuma laikā tika veikta fotofiksācija.

Informācija Facebook -@rojasvidusskola 
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2.Pasākuma nosaukums: „Gribu un daru”.

Pārskats par pasākumu:

Karjeras atbalsta pasākuma tēma: Pašnovērtējuma veikšana.

Pasākums notika Rojas vidusskolas bioloģijas kabinetā 2018.gada 21.novembrī no pl.13:30

-14:15 un tajā piedalījās 22  Rojas vidusskolas 8.ab klašu skolēni.

Pasākums norisinājās atbilstoši nolikumā izvirzītajam mērķim un izstrādātajiem uzdevumiem-

personīgās  izaugsmes  trenera/kouča  Intas  Santas vadībā   izzināts,   kā  savus  mērķus   un

vērtības  sasaistīt  ar  iespējām  sevis pilnveidei,  aizpildot  darba  lapu  “SANĀK,  PATĪK,

MAKSĀ”.

Skolēniem tika uzdots jautājums: “’Cik liela ir varbūtība, ka teiksiet “Mana dzīve ir

izdevusies!”? Ko var sākt darīt jau šodien paši,lai uzlabotu savu dzīvi?” 

Pēc video fragmenta noskatīšanās, skolēni tika iesaistīti situācijas analīzē par cilvēka rakstura

īpašību piemērotību darba videi un uzņēmuma misijai, kas padodas dabīgi. 

Skolēni aizpildīja darba lapu, ierakstot par to, kas labi sanāk pašam, ko patīk darīt un

ko darot, varētu saņemt naudu (kāda varētu būt nākotnes profesionālā joma).

I.Santas  vadītajā  diskusijā  skolēni  izvērtēja   stipro  pušu  un  vēlmju  sasaisti  ar

profesionālo  darbību.  Pēc  2.filmas  fragmenta  skatīšanās   izvērtējuma saruna  par

lomas(padotais, vadītājs) atbilstību darba vietā.

Pēc  tam darba lapās  veidoja pirmo konkrēto,  jau  šobrīd veicamo darbību sarakstu

-problemātiski  (grūtības  sagādāja  uzdevuma  izpilde).  I.Santa  mudināja  izveidoto  darbību

sarakstu analizēt – pārrunāja, cik reāli laikā ir veicamie darbi, vai tie ir konkrēti – kā veikt

pašanalīzi,  novērtējumu.  Noslēgumā  retorisks  jautājums:  “Vai  pats  piedalos  savas  dzīves

veidošanā  - vai ļauju to darīt citiem?” 

Nodarbības izvērtējumā skolēnu vairums atzina, ka vēl nebija domājuši un izvēlējušies

savu profesionālo jomu, ka tam vēl ir laiks. Visgrūtāk esot bijis izdomāt –  ko darot varētu

saņemt naudu(pelnīt). 
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