Karjeras aktivitātes attālinātā mācību pocesā
Mācības attālināti nav ikdienas ierasts process. Tomēr, manuprāt, veiksmīgi tiekam galā. Tieši tāpat nav
apstājušās karjeras izglītības aktivitātes. Jā. Tiesa iesaldēti ir mācību braucieni, bet darboties, pētīt, izprast
un domāt par savu izaugsmi joprojām var tupināt!

Karjeras aktuālās informācijas pieejamības nodrošināšana platformā e-klase 10.12.kl.vidusskolēniem, 9a,b,c .kl. pamatskolēniem, vecākiem un citiem interesentiem. Aktualitātes un
attālināto atvērto durvju dienas: 9.04. – LUU/Jelgavas;16.04. – Ogres Tehnikuma aktualitātes;22.04. –
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas aktualitātes; 13.05. – Daugavpils Būvniecības tehnikums.
Karjeras attīstības atbalsta pasākumu organizēšana un vadīšana esošajā situācijā aprīļa mēnesī tika balstīta
uz izglītojamo darbošanos. Maija mēnesī tiks strādāts pie materiālu sagatavošanas, lai atvieglotu izglītojamo
mācību procesu dotajā situācijā, un uzsāktu gatavošanos jaunajam mācību cēlienam, kurā pakāpeniski sāks
ieviestas jaunas aktivitātes ar Skola 2030 realizācijas uzsākšanu.

Karjeras aktivitātes aprīlī:
*6.04. – 6.b.klase uzsāka starto konkursā “Šodien laukos”. Sasniedzamais rezultāts- skolēni
iedziļināsies un iesaistīsies lauksaimniecības, mežsaimniecības un zvejsaimniecības procesos. Reāli
iemēģinās praktiskos darbus un padziļinās teorētiskās zināšanas. Izvērtēs savas intereses un prasmes
novada tautsaimniecības jomās svarīgu profesiju klāstā.
*9.04. – 10.-11.kl. attālinātās mācībās platformā www.canva.lv izstrādāja plakātus un logotipus
tēmai “Mans uzņēmums”. Jaunieši modelēja biznesa idejas un sākumstarta svarīgus momentus.
*16.-23.04. -5.a,b.kl. skolēni vizuālās mākslas stundās izstrādāja darbus “Profesijas manā novadā”.
Sasniedzamais rezultāts- pētīja profesijas novadā un izprata dažādību. Pēta profesiju darba
instrumentus, speciālās formas, darba pienākumus, lai veiksmīgi izstrādātu darbu. Tika iesūtīti
burvīgi zīmējumi ar tekstiem.
*17.04. – 6.a,b.kl. klases stundā /DL “Profesionāļa intervija”/vecāku profesiju intervēšana. Daudz
jaunatklājumu pašiem sev.
*17.04.-20.04. 10.kl. klases stundā pildīja anketu “Orientācija”/www.nva.gov.lv –karjerajauniešiem-kas es esmu. Sasniedzamais rezultāts -pašizpētes iespējas un resursu izmantošanas
prasmes. Pārdomas par rezultātiem un vēlme to darīt padziļinātāk.
Dažas jauniešu pārdomas par anketas rezultātiem:
*Ja godīgi,tad izpildot šo anketu nebiju pārsteigta, jo es vienmēr esmu domājusi,ka es varētu
strādāt darbu,kas ir saistīts ar cilvēkiem. Manuprāt, es turpmāk vairāk aizdomāšos par kādas no
piedāvātajām profesijām apgūšanu.Tagad zināšu arī to, ka var izpildīt šādus testus, kas, manuprāt,
ļoti palīdz saprast, ko tu vēlies un kas tev ir piemērots.
*Man atklājums/pārsteigums bija tas, ka mani var saistīt darbs ar naudu un cilvēkiem.Turpmāk
aizdomāšos par to, ka vajadzētu koncentrēties vairāk uz matemātiskajām zināšanām.

*Mans atklājums bija tas, ka anketā iegūtie rezultāti norādīja, ka mani saista pedagoģija un
izglītība. Turpmāk aizdomāšos par karjeras izvēli arī šajā jomā.
*Mans pārsteigums bija, ka lielāko punktu skaitu ieguvu kā organizators, jo mani nākotnes mērķi
nav ar to sastīti.Turpmāk aizdomāšos par to ka, plānojot savu nākotni, varbūt ir jāievieš korekcijas,
saistot ar testa rezultātiem.
*Tika sniegtas trīs karjeras attālinātās informatīvās telelefona sarunas ar vecākiem par padziļinātu
atbalsta sniegšanu pusaudzim karjeras izvēlē. Sniegts atbalsts ar interneta vietņu adresēm
informācijas meklēšanai.
*Pkk profesionālo kompetenču pilnveidošana:21.04. Online seminārs /vebinārs EKA (Ekonomikas
un kultūras augstskolas) - “Digitālo rīku izmantošana mācīšanas procesā un kajeras izglītībā”; 28.04.
Online tiešsaiste Etwinning vebinārs “Kā krīzes apstākļos vadīt /motivēt sevi un savus skolēnus”.
Materiālu sagatavoja Viesītes vsk pedagogs karjeras konsultants S.Ratiņa

Karjeras infografika

Mācoties attālināti, skolēni tiek aicināti izmantot iespēju un pieteikties konsultācijām
pie skolas pedagogiem karjeras konsultantiem.
Karjeras konsultants var :
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/turpmākās rīcības soļi/;
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motivēt un informēt /profesijas, studijas/.

Pamatskolas 5. - 9.kl. un vidusskolas 10.-12.kl.

skolēni par karjeras izglītības

jautājumiem attālinātas konsultācijas var saņemt pie Sarmītes Ratiņas saziņa e-klasē,
sarmīte_ratina@inbox.lv, piesakoties personīgi var vienoties par
tiešsaistēm.

WhatsApp vai Zoom

