
KARJERAS IZGLĪTĪBA 1. SEMESTRĪ BROCĒNU VIDUSSKOLĀ 

Arī šogad Brocēnu vidusskolā tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kura ietvaros skolēniem ir iespēja apgūt 

karjeras izglītību. Lai arī šis mācību gads diezgan ātri no klātienes pārvērtās par attālinātu, tomēr tas 

nemazina ne pedagoga karjeras konsultanta darba jaudu, ne skolēnu interesi par nākotnes izvēli.  

1. semestris tika uzsākts ar Karjeras izglītības programmas izstrādi, kura ir atrodama Brocēnu 

vidusskolas mājaslapā. Ar šo mācību gadu skolēniem tiek sniegtas ne tikai grupu nodarbības, bet arī 

individuālas karjeras konsultācijas. Tika izstrādāta infografika, lai informētu skolēnus par individuālajām 

karjeras konsultācijām un ir patiess prieks par skolēniem, kas šo iespēju izmanto. 

No 26. oktobra līdz 30. oktobrim skolā norisinājās Karjeras nedēļa: 7. – 12. klašu skolēni kopā 

ar vecākiem tika aicināti apmeklēt tiešsaistes diskusijas Facebook kontā Tavai Karjerai. 27. oktobrī 

notika tiešsaistes diskusija Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt? skolēnu vecākiem un 

pedagogiem, bet 28. oktobrī tiešsaistes diskusija Uzklausi, padomā un izlem pats skolēniem. Ir patiess 

prieks, ka vecāki pēc tiešsaistes diskusijas personīgi atrakstīja, sakot, ka šādas diskusijas ir vērtīgas gan 

vecākiem, gan skolēniem. 

Novembrī un decembrī komunikācija ar skolēniem aktīvi noritēja platformā Zoom – tika veidotas 

gan grupu nodarbības pa klasēm, gan individuālās konsultācijas pēc skolēnu pieprasījuma. Šajās 

nodarbībās tika aprobētas gan manis izstrādātas profesiju spēļu metodes, gan citu pedagogu karjeras 

konsultantu pārbaudītas metodes; īpaši skolēniem patika metode “Atmini profesiju”, kas ir ne tikai 

izzinoša, bet arī radoša spēle. Liels prieks, ka arī valstiskā līmenī tiek domāts par dažādām metodēm, kā 

skolēnus motivēt. Piemēram, parprof.lv ir brīnišķīga profesiju spēle Kā kļūt PAR PROFesionāli?, kura 

ļoti patīk skolēniem – viņi šo spēli izspēlē ar tādu aizrautību un degsmi. Tas motivē meklēt arvien jaunus 

risinājumus un idejas skolēnu grupu un individuālajām konsultācijām. 

Skolēniem regulāri e-klasē tika sūtīta informācija par dažādiem jaunumiem karjeras izglītībā, 

dažādi profesiju video, ieteikumi un netiek aizmirsti arī skolēnu vecāki, kuri ir liels atbalsts savam 

bērnam nākotnes virziena izvēlē. Tāpat skolēni tiek informēti par dažādiem jaunumiem interneta pasaulē 

– dažādas organizācijas ir izstrādājušas ar karjeras izvēli saistītus interneta portālus, piemēram, 

skolēniem ļoti noderīga ir mājaslapa profesijupasaule.lv, kā arī ļoti apmeklēts ir Facebook konts Tavai 

Karjerai. 

Ļoti cerams, ka drīz varēsim atgriezties klātienes mācībās, lai piedalītos plānotajos karjeras 

attīstības atbalsta pasākumos. Tāpat klātienē organizētas grupu un individuālās konsultācijas var veidot 

daudz mērķtiecīgākas un interesantākas, raisot skolēnos mērķtiecīgu interesi par savas karjeras 

sekmēšanu. 

Vairāk informācijas par karjeras izglītību Brocēnu vidusskolā šeit: 

https://www.brocenuvsk.lv/iespejas/karjeras-izglitiba/ 
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