KARJERAS AKTIVITĀTES Valmieras 2.vidusskolā
2017./18.m.g.1.semestrī

Novembrī
1.novembrī, sadarbībā ar dabaszinību metodisko komisiju un tās organizētās
„Rīcības nedēļas” ietvaros, notika izglītojoši izzinoša karjeras ekskursija uz Daibes
poligonu, kur 7.klases skolēni ieguva izpratni par vides saudzēšanu, atkritumu šķirošanu, kā arī
par dažādām profesijām vides aizsardzības jomā.
Paldies par sadarbību 7.klases audzinātājai Olitai Šarlānei un dabaszinību skolotājai
Ņiai Zaicevai.

3.novembrī notika karjeras atbalsta nodarbība ”Karjeras izvēles plānošana un
individuālā plāna izveide un lēmumu pieņemšana ” 12.klases skolēniem.
Nodarbības laikā pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone iepazīstināja ar karjeras
izvēles plānošanas kritērijiem, kā arī interaktīvi līdzdarbojoties mazās grupās, jaunieši
pārdomāja konkrētos soļus un izveidoja lēmumu pieņemšanas struktūru, lai skolēni šīs
zināšanas un pieredzi varētu izmantot patstāvīgi savas nākotnes skatījumu, plānojot savu
karjeru.
Paldies, par sadarbību klases audzinātājai Gaļinai Ozolai.

7.novembrī Valmieras 2.vidusskolā notika ikmēneša pedagogu karjeras konsultantu
seminārs, kur kopā ar VIIA speciālisti Sandu un Valmieras izglītības pārvaldes speciālisti
karjeras jautājumos Ingu Savicku tika pārrunāti aktuāli jautājumi par Eiropas Sociālā fonda
projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
īstenošanu un nepieciešamo atbalstu.
24.novembrī notika karjeras atbalsta pasākums, tematiskā nodarbība- „Mans
profesionālais profils un sava potenciāla analīze” 9. klases skolēniem.
Nodarbības laikā skolēni paplašināja priekšstatu par to, kādas prasmes un kompetences
ir nepieciešamas viņu sapņu darbam, cik lielā mērā viņu prasmes atbilst profesionālajām
prasībām. Skolēni mazās grupās atpazina un pētīja dažādas profesijas, atbildot uz dažādiem,
jautājumiem guva reālistisku priekšstatu par darba prasībām un profesiju specifiskām
atšķirībām, izvērtējot tās pēc dažādiem kritērijiem. Skolēni guva lielāku priekšstatu un
informāciju par savas nākotnes profesijas izvēles un piemērotības objektīvu izvērtēšanu,
atbilstoši sava potenciāla analīzei.
Paldies par sadarbību klases audzinātājai Inai Molai.

28.novembrī notika karjeras atbalsta informatīvais seminārs Valmieras 2.
vidusskolas pedagogiem, mācību priekšmetu skolotājiem - „Kā integrēt karjeras jautājumus
savā mācību priekšmetā ”.
Seminārā pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone aicināja interaktīvi noskaidrot
un izveidot vienotu viedokli par to, ko mēs saprotam ar jēdzienu karjera. Turpinājumā,
demonstrējot izveidoto prezentāciju, iepazīstināja kolēģus ar aktualitātēm karjeras izglītības
jomā 21.gadsimtā, informēja kādas prasmes, un kompetences jāattīsta skolēnos caur mācību
priekšmeta apguvi, atbilstoši mūsdienu mainīgās darba vides prasībām. Aicināja radoši attīstīt
nepieciešamās prasmes un iemaņas plānojot savu mācību procesu, lai ikviens skolēns veiksmīgi
iekļautos darba tirgū un rosinātu izvērtēt objektīvi savu potenciālu ,motivētu skolēnus
pilnveidot nepieciešamās prasmes un iemaņas.
22.novembrī Valmieras 2.vidusskolā norisinās karjeras atbalsta pasākums
„Inženierzinātņu dienas skolā” 8.klašu skolēniem.
Skolēniem bija iespēja apmeklēt “TehnoBusu”, kurā atrodas mobilā demonstrāciju
laboratorija un vērot dažādus eksperimentus.
Pie mums viesojās un „TehnoBusu” apmeklēja arī VVĢ un VVBIS/AC 8.klases skolēni.
Apmeklējums notika ar ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” ietvaros nr.8.3.5.0/16/I/001 finansējumu.

8.klases jaunieši uzzināja, kas ir pneimatika, kā darbojas 3D printeris, kā metināt, kā
darbojas sensori, kā darbojas programmējama frēze, kur apgūt ar metālapstrādi un inženieriju
saistītas profesijas. Drosmīgākajiem bija iespēja izmēģināt savu prasmi metināšanā.
Lielākā daļa jauniešu atzina, ka nodarbības TehnoBusā bijušas ļoti interesantas, un ieteiktu
tādas apmeklēt arī citiem.
Paldies par sadarbību klases audzinātājai Oksanai Štainmillerei

