
Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 realizācija 

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 

Rojas vidusskolā 2020. / 2021.m.g. 

 Projekta ietvaros pedagoga karjeras konsultanta (PKK) slodze 0,32 (pēc līguma 5.-

12.klasēs). 

Pilnveidota Karjeras izglītības programma atbilstoši jaunajai kompetenču pieejai (skolas 

mājas lapā). 

Projekta viens no galvenajiem mērķiem ir nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās. 

Skolēniem  

 Pandēmijas dēļ nevarēja notikt no projekta finansējuma plānotie pasākumi – dalība Ēnu 

dienā un pasākumā SkillsLatvia2021 Rīgā. 

 Skolēniem bija iespēja piedalīties ar karjeras atbalstu saistītās konferencēs, semināros, 

vebināros – tika sūtīta informācija e-klasē, t.sk. Karjeras nedēļā (attālināti). To izmantoja 

ļoti maz. 

 12.klašu skolēniem sadarbībā ar Talsu novada pedagogiem karjeras konsultantiem tika 

piedāvāta iespēja tikties attālināti ar 7 augstskolu pārstāvjiem un studentiem. 

 Skolēniem tika sūtīta e- klasē informācija par atvērto durvju dienām gan augstskolās, 

gan profesionālajās skolās. 

 27.01. attālināti (no netiešajām izmaksām) notika nodarbība skolēniem un viņu vecākiem  

“Kā izvēlēties profesijas virzienu?” – piedalījās 13 skolēni no 8.-12. klasei un 4 vecāki. 

 7.-12.klasēs notikušas nodarbības par informācijas avotiem un karjeras atbalsta iespējām 

Rojas vidusskolā, kuru laikā veiktas arī aptaujas par nepieciešamo atbalstu un interesēm. 

 Skolēniem sniegtas 13 individuālās karjeras konsultācijas. 

 Projektu 9.klasēs “Mana karjera” realizējām daļēji attālinātā mācību procesa dēļ.  

 7.-11.klasēs tika veikta karjeras vadības prasmju pašvērtējums -anketēšana(apkopojums 

augustā). 

 2 skolēnu iesaiste projektā par jūrniecību. 

 Pēc CE 12.klašu absolventi tiek aptaujāti – apkopojums augustā(skolas mājas lapā 

Absolventi). 

 

Vecākiem  

 Izpalika PKK dalība klašu vecāku sapulcēs. 

 Vecākiem tika sūtīta informācija par karjeras atbalsta iespējām Rojas vidusskolā, t.sk. 

individuālajām konsultācijām, par iespēju piedalīties vebināros un semināros par karjeras 

atbalstu. Skolā neorganizēju, jo uz piedāvājumu atbildēja tikai 7 vecāki. 

 Ar 3 vecākiem notikusi attālināti sarakste par karjeras jautājumiem. 

 

Pedagogiem 

 Novadīta nodarbība “Karjeras izglītības integrēšana mācību procesā Rojas 

vidusskolā” , t.sk. par karjeras atbalstu pilnveidoto mācību saturā mācību priekšmetos. 

 E-klasē sūtīta informācija gan par vebināriem, semināriem, gan metodiskie materiāli. 

 Notikušas sarunas par karjeras atbalstu klasē ar 7.-12.klašu audzinātājiem, pārrunājot arī 

anketēšanas rezultātus un vienojoties par darāmo nākošajā periodā. 



 Novadīta integrētā stunda vēsturē 10.klasē kopā ar skolotāju I.Puntuli par stereotipiem 

grupu darbā (iesniegts projektā stundas plāns un analīze). 

 E-klasē veikti ieraksti mācību žurnālos par karjeras izglītības (KI) realizēšanu mācību 

procesā mācību priekšmetos.  

 

Ieteikumi nākošajam mācību gadam 

 

 Karjeras nedēļā – saistība ar tehnoloģijām, jēgpilna IT lietošana. 

 Pilnveidot izpratni par karjeras atbalstu skolēniem, bet īpaši vecākiem. 

 Akcentēt rīcības plānošanas un lēmumu pieņemšanas prasmju pilnveidi. 

 Pedagogiem vienoties par katrā klasē nepieciešamo karjeras vadības prasmju pilnveidi. 
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