Karjera Rojas vidusskolā
Rojas vidusskolā kopš 2017.gada pavasara notiek aktivitātes projektā
Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs". Karjeras izglītības programma integrēti realizēta tiek gan mācību
priekšmetu apguves procesā, gan ārpusstundu aktivitātēs skolā un citur. Ar projekta
līdzfinansējumu notikuši plānotie 9 (no 11) karjeras atbalsta pasākumiem kādā no
2019./2020.m.g. 3 prioritārajiem karjeras attīstības atbalsta virzieniem:
 profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības
iepazīšana;
 darba tirgū pieprasītāko tautsaimniecības nozaru iepazīšana;
 lēmuma pieņemšana, apzinoties savas spējas, prasmes un intereses.
2.semestrī 21.janvārī 4.-6.klašu skolēni pasākumā “Es un IKT” izzināja
profesionālās jomas, kurās nepieciešamas datorprasmes. Nodarbības vadītāji no
Ventspils Augsto tehnoloģiju parka gan demonstrēja radītos produktus, gan katram
no dalībniekiem deva iespēju izmēģināt kā darbojas šie īpašie roboti. Diskusijā
skolēni noskaidroja gan nepieciešamās prasmes, gan kuru mācību priekšmetu
zināšanas ir ļoti nepieciešamas jebkuram datorspeciālistam. Daudzos izbrīnu radīja
fakts, ka neiztikt datoriķim bez labām latviešu un angļu valodas, bioloģijas
zināšanām.

30.01. 12.klašu skolēni viesojās Rīgā izaugsmes centrā SPIIKIIZI pie
pašizaugsmes entuziasta Āra Birzes. Jauniešu atziņas: “Lika aizdomāties, ko darām
ar savu dzīvi un kas par to ir atbildīgs. Bija labi ieklausīties un definēt savus
mērķus.”

10.februārī ar interesentiem par iespējām vasarā strādāt Rojas novadā tikās
Rojas viesnīcas “Mare” vadītāja Sarma Mateika, sniedzot informāciju arī par NVA
projektu.
Tradicionāli Rojas vidusskolas jaunieši gatavošanos dalībai Ēnu dienā uzsāk jau
rudenī, lai atrastu savām interesēm ēnojamo personu. Šogad ĒNUDIENA2020
pasākumā “Mana sapņu profesija” piedalījās 40 Rojas vidusskolas jaunieši
Rīgā(21), Talsos(2), Ventspilī(1), Ķemeros(1), Dundagā(1) un Rojas novadā(14).
Jaunieši guvuši iedvesmu pilnveidoties un izvērtējuši savu piemērotību izvēlētajai
profesijai, izzinot mediķu(8), policijas darbinieku(4), raidījuma vadītāju (2),
žurnālistu un producentu (2), mūziķa(1), mārketinga speciālistu(4), dizaineru(2),
ekonomista un tirgus analītiķa (2), programmētāju (1), pirmskolas izglītības
skolotāju(2), frizieru (2), muzeja darbinieku (4), celtnieka(1), santehniķa(1),
automehāniķa(1), fitnesa trenera(1), Jaunsardzes instruktora(1) un vides
speciālista(1) darba ikdienu. Dalība ēnošanā dod iespēju pārliecināties par savām
karjeras vadības prasmēm: uzrakstīt atbilstošu motivācijas vēstuli, komunicēt,
sadarboties un prezentēt sevi. Ēnu devēju atsauksmes liecina, ka jaunieši bijuši
sagatavojušies un ieinteresēti. Savā pieredzē ēnotāji dalījās ar 8.klašu skolēniem.

11.martā Rojas vidusskolas “mazajā galā” 1.-3.klašu skolēni iepazina pasākuma
vadītāja profesiju nodarbībās “Kā top pasākums?” – klausījās, jautāja, praktiski
darbojās. Secinājums: ”Skaisti un interesanti, atbilstoši bērniem.”

Pirms pavasara brīvdienām noslēdzās projekts 9.klasēm “Mana karjera”, kura
ietvaros, lai pieņemtu pamatotu lēmumu par izglītības turpināšanu, tika veikta sevis
izpēte, aktualizētas prasmes lietišķajos rakstos, izvērtētas un iepazītas profesijas,
izmantojot arī interneta resursus niid.lv, profesijupasaule.lv, nva.lv u.c.. Lielākā daļa
devīto mācības turpināt izlēmuši Rojas vidusskolā.
Dažas jauniešu atziņas:
 Veicot projekta darbu ieguvu vērtīgas zināšanas par prasmēm, kuras man
vēl ir jāpilnveido un jāattīsta.
 Uzzināju, cik svarīgi domāt par nākošo izglītības iestādi, iepazīstot tās
ikdienu atvērto durvju dienā.
 Iepazinu sevi un apzinājos, ka man pašai jālemj par savu nākotni.
 Ēnu diena ir labs pasākums, kurā var gūt ieskatu profesijas darbībā un
iegūt jaunus sakarus, draugus un izvērtēt vai izvēlētā profesija tev ir
piemērota.
 Es uzzināju daudz ko jaunu par profesiju un sevi, kas man palīdzēs labāk
sagatavoties, kad iešu pieteikties mācībām.

Ārkārtas situācijas dēļ izpalika 28.aprīlī 8.klašu skolēnu dalība pasākumā
“Profesiju daudzveidība” Rīgā SkillsLatvia2020, lai izzinātu profesionālās izglītības
iespējas, bet jaunieši, kuriem interesē ar koku saistītas profesijas, netika uz
pasākumu “Koks ir labs”15.aprīlī.
2.semestrī jaunieši izmantojuši iespēju saņemt individuālu karjeras konsultāciju,
kurās rastas atbildes uz jautājumiem par interesēm atbilstošām profesijām un tās
apguves iespējām, izvēli ietekmējošiem faktoriem. Ja nepieciešama individuāla
karjeras konsultācija, sazinieties pa telefonu 29181551 ar pedagogu karjeras
konsultanti Intu Plāti un vienosimies par tās norises laiku un formu.
Gandarījums par Rojas vidusskolas jauniešu dalību jūrniecības konkursā
“Enkurs”, saņemot ceļazīmi arī uz finālu(pārcelts uz rudeni), un ceram, ka nākošajā
mācību gadā realizēsim ieceri par 4.-9.klašu skolēnu konkursu Rojā “Vai tu mīli
jūru?”.

Paldies par ieinteresēto atbalstu un sadarbību Rojas vidusskolas skolas domes
vecākiem un Rojas uzņēmējiem, Rojas vidusskolas absolventiem!

Rojas vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Inta Plāte

