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Karjeras attīstības atbalsta pasākumi  

(2018./19. mācību gads 1. semestris) 

Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 

2018. gada oktobris 

Aizputes novada vispārējās izglītības iestādes arī 2018./19. mācību gadā turpina īstenot 

Eiropas Sociālā fonda projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs”, piesaistot finansējumu vispusīgiem karjeras attīstības atbalsta pasākumiem.  

No 8. līdz 12. oktobrim 47 pilsētās un novados notika Karjeras nedēļa, kuru jau sesto 

gadu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām. Šogad 

karjeras nedēļas centrālā tēma ir karjeras vadības prasmes un to loma karjeras plānošanā, uz ko 

aicina devīze “Tavs karjeras skrejceļš”. Karjeras pasākumi tika organizēti, lai skolēni palūkotos 

uz nākotnes karjeru, izzinot savu personību, prasmes, intereses un iespējas, bet pēc tam meklētu 

savu sapņu profesiju. Svarīgi ir skolēnam pašam ļaut prasmīgi un mērķtiecīgi vadīt savu tālākās 

izglītības un profesijas izvēli.  

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Dzērves pamatskolā tika plānoti un īstenoti, 

balstoties uz karjeras nedēļas izvirzītajiem mērķiem. 

10. oktobrī 1.-5. klašu skolēniem tika piedāvāts karjeras attīstības atbalsta pasākums 

“Es iepazīstu profesiju!”, kuru Dzērves pamatskolā īstenoja studija “Multenkulten”. 

Pasākums notika divos posmos, no kuriem pirmajā, vizuālas lekcijas laikā, skolēni tika 

iepazīstināti ar animācijas filmu tapšanā iesaistītajām profesijām – filmas režisors, scenārists 

mākslinieks, grafiskais dizainers, scenogrāfs u.c. Lekciju papildināja grafiskais materiāls - 

fotoreportāža, kas paskaidro katras profesijas specifiku, un animācijas filmu fragmenti. Vizuālo 

materiālu papildināja stāstījums par darbu, ko veic katras profesijas pārstāvis, kā arī neliels 

stāstījums par personu, kura raksturo konkrēto profesiju. Skolēni tiek iepazīstināti ar Latvijas 

animācijas studijām, kā arī ar pielietoto tehniku animācijas filmu tapšanā. 

Nodarbības otrajā daļā dalībnieki redzēto izmēģināja paši, darbojoties stop motion un 

zīmētās animācijas tehnikās, praktiski izmēģinot, kā tas notiek praksē, apgūstot scenārija, 

kadrēšanas, tēlu, fonu, kustības un filmēšanas pamatus (Foto un video skatīt skolas mājas lapā 

sadaļā “Aktualitātes”). 
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12. oktobrī ar 5.- 9. klašu skolēniem pasākumā “Personīgās izaugsmes un karjeras 

plānošana” strādāja biedrības “Radošuma pils” personības treneri Gita Zommere un Agnis 

Timermanis. Nodarbības pirmajā daļā skolēni individuāli un grupās izpētīja, kas viņiem ir 

svarīgi ikdienas dzīvē un kādi viņi vēlas būt, bet nodarbības otrajā daļā tika pētīti ieradumi, kā 

tos mainīt, kā veidot mērķus un mērķtiecīgu rīcību attiecīgajā vecuma posmā. Pasākuma laikā 

tika piemērotas grupas saliedēšanas un sevis stiprināšanas aktivitātes, diskusijas – “mana 

līdzšinējā darba pieredze” un “kāda veida darbus esmu jau veicis”.  

Bet fināla aktivitātē skolēni iejutās dažādu profesiju “kurpēs”, kur analizēja profesiju plusus un 

mīnusus. Nodarbību noslēgumā skolēni izdarīja secinājumu – kādām profesijām šobrīd ir 

vislielākās iespējas izdzīvot. Tika veikta atgriezeniskā saite par nodarbībās saprasto un iegūto. 

Noslēgumā personības treneri atzinīgi novērtēja skolēnu aktivitāti nodarbībās, kas norāda uz 

šāda veida nodarbību aktualitāti pamatskolas posmā. 

Bet 23. novembrī tiek plānots karjeras attīstības atbalsta pasākums “Es iepazīstu 

profesiju!” 5.-9. klašu skolēniem, kurus ar uzņēmēja profesiju iepazīstinās “Beķereja SS” 

īpašnieks Sandris Štāls.  

Paldies Dzērves skolas direktoram, Lāsmai Jūsrmalei un klašu audzinātājiem par 

atbalstu karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā. 

 

 

Monta Balode, 

Dzērves pamatskolas pedagogs karjeras konsultants 


