Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8. 3. 5. 0 /16 /I/001

Globāla mēroga darba tirgus profesijas
6.aprīlī Viesītes vidusskolā tika organizēta interaktīva diskusija - tikšanās ar A/S "Sadales tīkls" Mācību
centra pārstāvi, Izglītības programmu vadītāju Tatjanu Juškāni par IT jomas iespējām un nākotni enerģētikā, kā
arī ieskicēt tuvākās nākotnes aktualitātes - IT tehnoloģiju attīstība, lietu internets, mākslīgais intelekts,
robotizācija utt., kā arī startup vēsture un aktualitātes Latvijā un pasaulē, nedaudz par silikona ieleju. Pasākuma
mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar karjeras perspektīvām IT jomā un trenēt karjeras veidošanas prasmes.
Tika strukturēti secīgi uzdevumi: veicināt izpratni par daudzveidīgām IT profesijām globālajā tirgū, iepazīties
ar kvalitatīva IT pakalpojuma izstrādes nosacījumiem, iepazīties ar nepieciešamajām profesionālajām
kompetencēm un darba devēja prasībām, trenēt karjeras plānošanas prasmes.
Programmas tēmas:
• Klimata pārmaiņu izraisītās esošās un topošās izmaiņas ekonomiskajā un tehnoloģiskajā vidē
• 21.gadsimta energoefektīva būvniecība
• Rītdienas enerģētika - atjaunojamie resursi un saistītie izaicinājumi
• Lietu interneta (IoT), mākslīgā intelekta un robotizācijas attīstība - kāda būs cilvēka vērtība darba tirgū?
• Viedās tehnoloģijas - viedais transports, viedā māja, viedā pilsēta, viedais dakteris...
• Piespiedu evolūcija - straujās tehnoloģiskās attīstības priekšrocības un riski, jeb ko iegūstam un ko
zaudējam.
• Esošās un nākotnes profesijas un IT loma tajās
• IT prasmes - profesionālās zināšanas vai pamatprasmes?
Sasniedzamais rezultāts: Izglītojamie gūst priekšstatu par daudzveidīgām IT profesijām globālajā darba tirgū,
kvalitatīva IT pakalpojumu izstrādes nosacījumiem, nepieciešamajām profesionālajām kompetencēm un darba
devēju prasībām. Enerģētikas un robotizācijas attīstības nozīmi. Jaunieši aizdomāsies par 21.gs. izaicinājumiem
un savas karjeras izaugsmes nozīmību.
Ieva D. /12.kl. – interesanta un saistoša tikšanās par globālām tēmām. Bija par ko aizdomāties.
Klinta un Anda N./ 8.kl. – papildus darbojamies fizikā. Šī lekcija mums labs papildinājums zināšanām.
Izdevumi par karjeras pasākumu „Globāla mēroga darba tirgus profesijas” tika segti no projekta
Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.
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