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Karjeras izglītības konkurss “IEPAZĪSTI, SAGRUPĒ, PASTĀSTI”
Mērķis: Veicināt skolēnu izpratni par profesiju daudzveidību un,
veicot praktiskus darba uzdevumus, iesaistīt bērnus aktīvā darbībā.
Pilnveidot skolēnu vispārējās zināšanas karjeras izglītības jomā un
attīstīt radošās darbības pieredzi.

Pirms konkursa klašu audzinātājas ar skolēniem savās mācību stundās bija pārrunājušas gan par profesijām
un tajās nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, gan par darba aprīkojumu un to, kurā vietā strādā attiecīgo
profesiju pārstāvji. Skolēni ar interesi un aizrautību veica darba uzdevumus. Parādīja labas zināšanas un
izpratni par dažādām profesijām. Vērotajā multiplikācijas filmā prata saskatīt un pastāstīt par redzēto.
Interesanti un radoši attēlot izlozēto profesiju.

Paldies par atbalstu klašu audzinātājām Ilanai Nagornajai, Irinai Morozovai, Mariannai Rivoņenko.

Karjeras izglītības konkurss “STILS un MODE”
Konkursa mērķis bija veicināt skolēnu izpratni par modes pasaules
profesiju daudzveidību un, veicot praktiskus darba uzdevumus, iesaistīt
bērnus aktīvā darbībā, kā arī pilnveidot skolēnu vispārējās zināšanas
karjeras izglītības jomā un attīstīt radošās darbības pieredzi.
Konkursā piedalījās Mežmalas vidusskolas 3. un 4. klašu skolēni.
Atbalstīja un komandām palīdzēja veikt praktiskos uzdevumus klašu
audzinātājas un mājturības un tehnoloģiju skolotāja I.Kļimanova.
Pasākums norisinājās zem RIGA FASHION WEEK zīmes.
Pasākuma sākumā pedagoģe, karjeras konsultante A. Mančasa
noskaidroja, ko skolēni zina par profesijām modes pasaulē, kāda ir viņu
pieredze sava tēla veidošanā. Turpinājumā skolēni iepazinās ar
informatīvu materiālu gan par 30. jubilejas sezonā Rīgas modes nedēļā notikušajiem pasākumiem un
dalībniekiem, gan par profesijām modes pasaulē un to, kādas prasmes jāapgūst modelei/modelim. Pēc
prezentācijas noskatīšanās bērniem bija jāatbild uz konkursa jautājumiem. Praktiski darbojoties, jāizveido
tērpi un aksesuāri un jādemonstrē modes skatē. Jāizveido radītā tēla reklāma un jāpastāsta pārējiem
konkursa dalībniekiem, kāpēc tieši šāds tērps tika izveidots. No katras komandas tika izvēlēti tērpu
demonstrētāji, kuri mācījās iejusties modeles/modeļa tēlā, pārvietoties pa skatuvi, pozēt kamerai,
sastrādāties ar citiem bērniem.

Skolēni domāja, izvēlējās darba materiālus no kuriem veidot tērpu, savstarpēji vienojās par tēla
veidošanas koncepciju, pacietīgi ļāvās komandas biedriem apģērbšanas procesā. Grūtāk gāja ar atbildēm
uz jautājumiem, jo ne visi bija uzmanīgi klausījušies stāstījumu. Ar radošu izdomu veidoja aksesuārus –
somiņas, rokassprādzes, krelles, u.c.
Priecē, ka skolēni prot sadarboties komandā, vienoties par veicamajiem uzdevumiem, pēc
uzdevumu veikšanas sakārtot savas darba vietas

Paldies par atbalstu klašu audzinātājām - 3.a kl. Annai Šaporenko, 3.b kl. Jeļizavetai Bizjajevai, 4.a kl.
Nataļjai Goršanovai, 4.b kl. Larisai Borisovai un skolotājai Irinai Kļimanovai.

Sagatavoja PKK Andra Mančasa

Karjeras izglītības stundas
Klase

Datums

12.

24.01.

"Kā izvēlēties interesējošo Interneta resursi, kur var atrast informāciju par atvērto
izglītības programmu,
durvju dienām augstskolās, augstskolu studentu
augstskolu"
''ēnošanas" iespējām, par iespēju pašam veikt savu
interešu testēšanu, informācija par iespēju pieteikties Ēnu
dienai.

Tēma

7.a
7.b

25.01.
28.01.

"Kas ir karjera? Ko es
varu darīt šodien, lai mana
dzīves karjera būtu
veiksmīga".

9.a un
9.b
9.b

25.01.

Ēnu diena”

28.01.

11.

01.02.

11.

04.02.

"Izglītības sistēma
Latvijā”
"Karjeras plānošanas
pamati"
"Mērķis"

12.

04.02.

"Karjeras plānošanas
pamati"

11.

13.02.

"Mērķis"

8.a

13.02.

"Gribu, varu, vajag"

6.b

14.02.

"Profesiju daudzveidība"

5.a
5.b

19.03.
20.03.
“Kas ir karjeras izglītība”

5.a
5.b

22.03.
20.03.

5.b kl.
meitenes
6.a kl.
meitenes
6.b kl.
meitenes
7.a kl.
meitenes
7.b

28.03.

“Pašizpēte”

28.03.
28.03.

“Stereotipi profesiju
izvēlē”

Saturs

Noskaidrot, ko skolēni saprot ar vārdu “karjera”, kādas
iespējas šodien ir skolā, lai varētu sevi attīstīt, labāk
izprast, prast sadarboties, mācīties izteikt savu viedokli,
kas ir palīgi šajā ceļā.
Iepazīstināšana ar iespēju pieteikties Ēnu dienai, kā un
kur var pieteikties.
Interneta resursi, kurus var izmantot tālākizglītības
plānošanā un profesijas izvēlē.
Ko varu darīt šodien skolā, pilsētā, kādās aktivitātēs
iesaistīties, kur meklēt informāciju.
Kādi ir mērķi, kas jāņem vērā plānojot mērķa
sasniegšanas darbības, kas var palīdzēt sasniegt mērķi,
laika plānošana.
Ko daru šodien skolā, pilsētā, kādās aktivitātēs iesaistos,
kur meklēju sev nepieciešamo informāciju. Kā plānoju
izvēlēties turpmākās izglītības virzienu, izglītības
iestāde. Kritēriji izvēles veikšanai.
Kādi ir mērķi, kas jāņem vērā plānojot mērķa
sasniegšanas darbības, kas var palīdzēt sasniegt mērķi,
laika plānošana, interneta resursu izmantošana mērķa
plānošanā.
Palīdzēt izprast savu interešu, stipro pušu, vēlmju sasaisti
ar turpmākās izglītības un profesijas izvēli. Kāpēc
nozīmīgi apzināt savas stiprās un uzlabojamās mācību
jomas.
Noskaidrot, kādas profesijas skolēni zina, kuras uzskata
par perspektīvām nākotnē, kāpēc. Kāds ir darba tirgus
pieprasījums. Mazāk zināmās profesijas.
Kāpēc nepieciešams par karjeras veidošanu runāt jau
skolā. Ko nozīmē plānot savu karjeru, ko skolā dara
pedagogs karjeras konsultants. Interneta resursi kur pats
skolēns var meklēt informāciju par karjeru.
Ko es gribu un ko es varu. Kā savas intereses un
vajadzības varu attīstīt klases kolektīvā un ārpusstundu
aktivitātēs.
Kā cilvēka dzimums ietekmē profesiju izvēli, kas to
vēsturiski ietekmējis. Kā laika gaitā mainījusies sieviešu
un vīriešu profesiju izvēle, kurās profesijās strādā gan
vīrieši, gan sievietes.
Izmantotas profesiju kārtis – tā labāk palīdzot izprast
profesiju daudzveidību.

28.03.
28.03.

“Karjera kā mērķis”

Kā skolas laikā plānot, vadīt savu karjeru, kas šajā ceļā
var palīdzēt, kā izvēlēties prioritātes.

10.

28.03.

"Kas ir karjera?”

10.

11.04

“Ko no jaunajiem
darbiniekiem sagaida
darba devējs”

10.

25.04.

“CV veidošanas
pamatprincipi”

Ko es varu darīt šodien, lai mana dzīves karjera būtu
veiksmīga? Kas ietekmē, palīdz, traucē veidot karjeru.
Kādas zināšanas, prasmes un attieksmes var ietekmēt
attiecības ar darba devēju. Arī skolā ar skolotāju. Ko es
varu apgūt skolā šodien, kā veidot attiecības ar dažāda
rakstura un interešu cilvēkiem. Sava temperamenta tipa
noteikšana.
Iepazīstināšana ar dažādiem CV veidiem, CV
pamatelementiem, kuriem noteikti jābūt, ko var nerakstīt,
grupās veidots grupas CV.

