Karjeras atbalsts izglītojamajiem Mežmalas vidusskolā
Kopš 2017. gada aprīļa mēneša Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā uzsākts projekts
Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākuma
“Profesiju daudzveidība”. Šī projekta ietvaros visu klašu izglītojamajiem ir iespēja izzināt
profesiju daudzveidību un uzzināt vairāk ar savas nākotnes profesijas plusiem un mīnusiem, par
to, kur var apgūt izvēlēto profesiju, vai izvēlēta profesija būs aktuāla pēc 5, 10 gadiem. Ne
mazāk svarīga ir tieša tikšanās ar attiecīgo profesiju pārstāvjiem, kur klātienes sarunā ir
iespējams uzzināt par savu sapņu nodarbošanos nepastarpināti. Svarīgi ka kontaktpersona vai
eksperts, kā mēs saucam konkrētas profesijas pārstāvi, dalās ne tikai ar pozitīvo pieredzi
izvēlētās profesijas apgūšanas un realizācijas ceļā, bet arī negatīvo pieredzi, neveiksmēm, ar to,
kas jāmaina savā attieksmē. Uzsākot projektu bijām pārliecināti, ka planotās aktivitātes
realizēsim un jauniešiem būs papildus informācija, kura palīdzēs viņiem atrast savu nakotnes
profesiju.
Projektu uzsākām ar pasākumiem, kur jaunāko klašu skolēni iepazinās ar policista,
zobārsta, pavāra, glābēja, tekstilaudēja, mākslinieka profesijas aizkulisēm. Uzsākot jauno mācību
gadu 1.-2. klašu skolēni piedalījās zīmējumu konkursā, kur attēloja dažādu profesiju pārstāvjus,
iekļaujot zīmējumā savu, šī brīža sapņu profesiju, 3.-4. klašu skolēni pārrunās ar vecākiem
noskaidroja un kolāžas veidā attēloja savas dzimtas profesijas, 5.-6. klases stāstīja par savu
vecāku profesijām, 7.-9. klases veidoja prezentācijas par savu izvēlēto profesiju apguves
iespējām, par darba iespējām un profesijas pieprasījumu darba tirgū. 10.-11. klases projektu
nedēļas laikā veidoja klašu prezentācijas par katra individuāli uzvēlēto profesiju, kā arī apkopoja
visas klases tālāko izglītības ceļu. Kā arī jauniešiem bija tikšanās ar Mārtiņu Kranci –
starptautiskas firmas menedžeri, Alekseju Daumi – cilvēku, kurš spēj iedvesmot ar savu piemēru.
Piedalījāmies konkursā “Celies, dari, audz!”, apmeklējām izstādes “Skola 2017” un “Skola
2018”, “Skills 2018”, kā arī uzņēmumu “Dinex Latvija” Jelgavā. Notika tikšanās ar Swedbankas
darbiniekiem, tikšanās ar Jūrmalas pilsētas slimnīcas personālu - iepazīšanās ar mediķu profesiju,
piedalīšanās projektā “Latvija -100 Jūrmala -100” praktiska darbošanās foto modeļu, fotogrāfu,
izstādes iekārtotāju jomā, apmeklētas muzejpedagoģiskās interaktivās nodarbības Jūrmalas
pilsētas muzejā – “Profesijas muzejā” un iepazīšanās ar gida profesijas noslēpumiem Rīgas
Motormuzejā.
Tikai pozitīvā sadarbība ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, kā arī ar skolas
administrāciju ir iespējama veiksmīga projekta virzība. Paldies gribu teikt visiem klašu
audzinātājiem, īpaši Baibai, Olgai un Natālijai, kā arī skolas atbalsta personālam, skolotājai
Irinai, kā arī lietvedēm Ivetai un Viktorijai un Mežmalas vidusskolas direktorei.
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