Karjeras izglītības pasākumi 2020./2021.m.g.
2020./2021. mācību gads bija atšķirīgs no ierastā arī karjeras izglītības jomā. Karjeras izglītības
pasākumi nenotika klātienē, kā citus gadus, bet attālināti.
Novadītas vairākas attālinātas grupas nodarbības Microsoft Teams vidē:
-

„Kā sasniegt savus mērķus?” 8.d, 8.c, 8.a klases skolēniem;
„Karjeras izvēles plānošana. Individuālā karjeras plāna izstrāde” 11.c klases skolēniem;
„Izglītības iespējas pēc 9.klases absolvēšanas” 9.c klases skolēniem;
„Pašizpēte” 7.a klases skolēniem.

Sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolas pārstāvēm 11.janvārī organizēta tiešsaistes nodarbība,
interaktīva augstskolas prezentācija, 12.klašu skolēniem.

8.,9.klašu skolēniem 21.janvārī notika tiešsaistes nodarbība “Pieslēdzies Jelgavas Tehnikumam!”. Paldies
Jelgavas Tehnikuma karjeras konsultantei Sarmītei Pekarskai par stāstījumu un virtuālo ekskursiju Jelgavas
tehnikumā!
8.martā 12.klašu skolēnus uzrunāja Latvijas Universitātes vēstneši, stāstot par studiju iespējām Latvijas
Universitātē.

Martā Prakse.lv pārstāvji vadīja izzinošas tiešsaistes nodarbības „Jaunietis darba tirgū” 11.a, 11.b, 12.a,
12.b klašu skolēniem. Arī paši jaunieši izteica prognozes savai nākotnei un dalījās iecerēs.

29.aprīlī notika karjeras izglītības pasākums skolēnu vecākiem tiešsaistē „Mans bērns un viņa karjera”,
ko vadīja Inta Lemešonoka - Dr, paed., karjeras konsultante, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas

valdes locekle.

Pēc pasākuma tika saņemta skolēna mātes atsauksme skolas e-klases pastā:
„Liels paldies par organizēto kvalitatīvo un vērtīgo vakardienas Karjeras izglītības atbalsta pasākumu
vecākiem!
Deva atbildes un pārliecību par daudziem man šaubīgiem jautājumiem!
Nekad nebiju izmantojusi skolas organizēto lekciju apmeklēšanu klātienē, jo strādāju Rīgā.
Attālinātais formāts man ir ļoti ērts, lai gan ļoti labi saprotu lektorus, kuri klātienē neredz "auditorijas
mirdzumu acīs".
Vēlreiz paldies!”

Šajā mācību gadā mums bija ļoti veiksmīga sadarbība ar programmu „Dzīvei gatavs” un Iespējamās
misijas skolotājiem dažādu nodarbību vadīšanā karjeras izglītības jomā.
2.martā notika „Dzīvei gatavs” tiešsaistes nodarbība “Iekāp notāra kurpēs”. Pasākumā piedalījās
vidusskolas klašu skolēni, kuri vēlējās izzināt notāra profesiju. Tika saņemtas vērtīgas atziņas un uzklausīti
Latvijas Valsts prezidents Egils Levits un Latvijas Republikas Tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

11.martā 11.c klases skolēni piedalījās „Dzīvei gatavs” nodarbībā „Nākotnes profesijas”, kas notika angļu
valodā.

31.martā 8.d klases skolēni, bet 14.aprīlī 8.b klases skolēni uzklausīja Latvijas Republikas Tiesībsarga
biroja pārstāvi Zandu Rūsiņu nodarbībā „Cilvēktirdzniecība”, kas notika programmas „Dzīvei gatavs”
ietvaros. Arī šī informācija skolēniem bija ļoti svarīga!

Vērtīgiem padomiem pilnas bija programmas „Dzīvei gatavs” tiešsaistes nodarbības "Kā nokļūt
līdz sapņu darbam?", kuru piedāvāja uzņēmums „CircleK”. Maijā notika piecas nodarbības - 5.05. 9.c klases skolēniem, 7.05. – 8.c klases skolēniem, 11.05. – 9.a klases skolēniem, 18.05. – 8.d klases
skolēniem un 20.05. – 9.d klases skolēniem.

Patiess prieks par programmas „Dzīvei gatavs” saņemto pateicību! Mūsu skolas skolēni noteikti
būs ieguvēji no šīs sadarbības arī turpmāk!
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