
Oktobris - Karjeras mēnesis 

Dzērves pamatskola ar ī šajā mācību gadā turpina dal ību projektā

Nr.8.3.5.0/16/I/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējas un profesionālas izglītības iestādēs”, saņemot

finansējumu karjeras atbalsta pasākumiem. Oktobris pagāja zem karjeras mēneša zīmes, kad

pastiprināta uzmanība tika pievērsta karjeras attīstības jautājumiem. Skolotāju dienā vecāki

skolēnus iepazīstināja ar savām profesijām, bet centrālie pasākumi tika organizēti karjeras

nedēļas ,,Iepazīsti un atklāj sevi” ietvaros. Veiksmīgs karjeras ceļš sākas ar sevis iepazīšanu

un zināšanām par to, kas tu esi un ko tu vari piedāvāt savam nākamajam darba devējam.

Pilnīgāk izzinot sevi, tu uzzināsi par savām prasmēm un personības iezīmēm, kā arī labāk

izpratīsi savu motivāciju, intereses, vērtības un darba vides apstākļus, kas ir piemēroti tieši

tev. 

Ar lielu nepacietību tika gaidīts 18.oktobris, lai tiktos ar sabiedrībā populārām

personībām un piedalītos lekcijā/diskusijā ,,Es pats veidoju savu karjeru”. Uz tikšanos ar

skolēniem bija ieradušies populāru raidījumu vadītāji Jana Duļevska un Valters Krauze. Ja

Aizputes vidusskolēni ar patiesu interesi klausījās viņu pieredzi  izglītības un profesiju

iegūšanā, tad diemžēl Aizputes vidusskolas un  novada 7.- 8. klašu daļai  skolēnu neizveidojās

pietiekami laba atgriezeniskā saite un komunikācija ar pasākuma vadītājiem, kas liek

aizdomāties, vai  pusaudžu vecumposma skolēniem uzklausīt šādu pieredzi ir aktuāla.
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19. oktobrī karjeras attīstības atbalsta pasākums „Man svarīgais, lai varētu plānot

savu izaugsmi un karjeru” notika Dzērves pamatskolas 7., 8. un 9. klašu skolēniem.

Personības izpētes mērķis ir attīstīt skolēnos kompetences personības izaugsmei, lai veidotos

pašmotivēts, par savām spējām un interesēm pārliecināts jaunietis, kurš domā, iesaistās,

darbojas un ir gatavs karjeras izvēle. Tāpēc personības trenere Inta Santa diskutēja ar

skolēniem par svarīgu jautājumu: „Ko man darīt tālāk?” Šis jautājums ikvienam lika

aizdomāties par savām spējām un prasmēm, izvēloties savu karjeras virzienu. Pasākuma laikā

skolēni, veidojot kolāžu,  apzināja tās jomas, kuras būtu nepieciešamas attīstīt, lai varētu

īstenot izvēlēto karjeras ceļu. Skolēni mēģināja apzināt tos darāmos darbus sava nākotnes

mērķa īstenošanai un soļus, kas veicami jau tuvākajā laikā. Pasākuma noslēgumā tika veikta

atgriezeniskā saite par nodarbībā paveikto, un skolēni aizdomājās par karjeras plānošanas

aktualitāti, savas personības pilnveidi un prasmju attīstīšanu.

   

Karjeras attīstības atbalsts tiek mērķtiecīgi virzīts uz to, lai skolēni aizdomātos par

savu karjeras plānošanu, vadību un sekmīgu tālākizglītības izvēli, tāpēc ir nepieciešams

īstenot karjeras atbalsta pasākumus, kas šajā laika posmā Dzērves pamatskolā ir iespējami

projekta ,,Karjeras atbalsts vispārējas un profesionālas izglītības iestādēs” ietvaros.

 Dzērves pamatskolas pedagogs karjeras konsultants Monta Balode
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