Karjeras nedēļas pasākumos, kas norisinājās no 14. līdz 18. oktobrim, 83 Latvijas pilsētās un
novados piedalījās vairāk nekā 137 000 jauniešu. Šī gada Karjeras nedēļas tēma bija nākotnes
profesijas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Karjeras nedēļas sauklis
“Ielogojies nākotnē!” rosina jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un darba
tirgū, kas liek jau no mazotnes mērķtiecīgi domāt par specifisku prasmju un kompetenču attīstīšanu.
Aizputes novada izglītības iestādēs Karjeras nedēļas laikā notika dažādi karjeras attīstības
atbalsta pasākumi, kā arī skolēni varēja radoši izpausties zīmējot nākotnes profesijas.
Dzērves pamatskolas skolēniem oktobra mēnesī bija iespēja piedalīties vairākos karjeras
attīstības atbalsta pasākumos.
14.oktobrī Dzērves pamatskolu 1.- 9.klašu skolēni karjeras pasākumā “No prasmēm līdz
profesijai” uzzināja par leļļu teātra aktiera un kanisterapeita Ingara Gudermaņa spēju apvienot tik
dažādas profesijas. Aktieris dalījās savā pieredzē, strādājot leļļu teātrī, minot gan pozitīvās, gan
negatīvās profesijas īpašības. Skolēniem bija iespēja izmēģināt iejusties leļļu teātra aktiera lomā.
Ingars Gudermanis skolēniem pastāstīja par kanisterapeita profesijas specifiku, un kādām prasmēm
un personības īpašībām ir jābūt, lai varētu strādāt minētajā profesijā. Liels palīgs Ingaram bija sunītis–
terapeits Alfijs, kurš demonstrēja savas prasmes šajā profesijā.

15.oktobrī Dzērves pamatskolas

9. klases skolēni devās uz Aizputes vidusskolu, kur

piedalījās pasākumā “Veiksmīgas karjeras ABC”. Strādājot kopā ar START STRONG personīgās
izaugsmes treneri Andri Artjomkinu, skolēni uzzināja, kas ir karjera un kas ir veiksmīga karjera.
Skolēni tika iepazīstināti ar vienu no populārākajiem karjeras izveides modeļiem un tika apmācīti to
praktiski izmantot.

24.oktobrī Dzērves pamatskolas 5.-9.klašu meitenes pasākumā “Dzērves pamatskolas
skolēni iepazīst profesiju” Liepājas Modes un Mākslas studijā iepazinās ar stilista un vizāžista
iepazīstināja skolēnus ar profesiju, tās specifiku un pieprasījumu darba tirgū. Pasākuma laikā
skolēniem tika pastāstīti pozitīvās pieredzes stāsti, strādājot šajā profesijā. Pasākuma turpinājumā
meitenes iepazīstināja ar tēla veidošanas pamatnosacījumiem, sasaistot to ar cilvēka ārējā tēla
izpratni, kas ir būtiska sastāvdaļa karjeras veidošanā. Pasākuma noslēdzošajā daļā skolēniem tika dota
iespēja darboties un trenēties praktiski, profesionāļa vadībā pareizi uzklājot grimu un paralēli
iepazīstinot skolēnus ar make-up produktiem. Darbošanās procesā skolēni iepazina stilista un
vizāžista profesijā izmantotos darbarīkus un citus darbā izmantotos resursus.
Pasākuma laikā skolēni tika informēti par tālākizglītības iespējām, kur apgūt stilista un
vizāžista profesiju, un kādiem mācību priekšmetiem jāpievērš lielāka vērība skolas laikā, ja
skolēns vēlas savu profesionālo darbību saistīt ar stilista un vizāžista darbu. Skolēni atzina, ka
pasākums ir bijis vērtīgs, jo tika sniegta izsmeļoša un vispusīga informācija par profesiju.

Kamēr meitenes iepazinās ar vizāžista un stilista profesiju, zēni apmeklēja Liepājas Valsts
tehnikumu, kur iepazinās ar tālākizglītības mācību iestādē piedāvātajām programmām. Interesanti
bija uzklausīt ne tikai macībspēku viedokli par tehnikumā apgūto profesiju aktualitāti, bet arī studentu
redzējumu par izvēlētās profesijas pieprasījumu darba tirgū.
25. oktobrī VAS ,,Starptautisko lidostu ,,Rīga” apmeklēja Dzērves pamatskolas 1.-4.klašu
skolēni. Gida pavadībā skolēni apskatīja Starptautisko lidostu „Rīga” un iepazinās ar tās sniegtajiem
gan aviācijas (lidmašīnu, pasažieru un kravu apkalpošana), gan neaviācijas pakalpojumiem (telpu un
teritorijas noma, autostāvvietas, VIP centra pakalpojumi u.c.). Skolēni iepazinās ar profesiju
daudzveidību aviācijas uzņēmumā - sākot no informācijas biroja darbiniekiem, reģistrācijas
aģentiem, drošības dienesta darbiniekiem, muitniekiem, autobusu vadītājiem līdz pilotu, stjuartu
profesijām. Tāpat lidostai ir arī savs ugunsdzēsēju depo, kur varēja iepazīties ar ugunsdzēsēju
profesijas pārstāvjiem. Skolēniem tika dota iespēj iejusties lidostas apmeklētāju lomā, izejot cauri
visai drošības kontrolei. Tāpat varēja aplūkot lidostas terminālu un speciālajā lidostas autobusā
izbraukt pa lidostas skrejceļiem.
Pasākuma laikā tika

sniegtas atbildes uz skolēnu interesējošiem jautājumiem par

uzņēmumu un tajā iesaistīto profesiju darba specifiku. Pēc ekskursijas skolēni secināja, ka darbs
lidostā ir ļoti atbildīgs un sarežģīts. Te strādājot jāievēro daudz noteikumu, kas palīdz nodrošināt, lai
viss notiktu precīzi un droši. Par piemiņu no ekskursijas Starptautiskajā lidostā „Rīga” katram paliks
atslēgas piekariņš un interesantie iespaidi

Atgādinu, ka karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja
iepazīt iespējamo nodarbošanos nākotnē, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt
uzņēmumus un saņemt karjeras konsultācijas.
Pasākumi tika īstenoti projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
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