
KARJERAS IZGLĪTĪBA BROCĒNU VIDUSSKOLĀ 

Brocēnu vidusskolā turpinās 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. Mācību process joprojām norit attālināti, taču par spīti tam – skolēni vēlas darboties, izzināt 

savus iespējamos karjeras ceļus. Ļoti aktīvi tiek veidotas tiešsaistes grupu nodarbības, kurās tiek runāts 

par motivāciju, mērķiem, karjeras izvēli un tās nozīmību. Tāpat norit tiešsaistes individuālās 

konsultācijas un man ir prieks, ka Brocēnu vidusskolā par tradīciju ir kļuvušas sarunas ar 9. un 12. klašu 

skolēniem un viņu vecākiem. Īpaši februāra mēnesī notika tiešsaistes pārrunas kopā ar katru 9. klases 

skolēnu un viņa vecākiem, savukārt martā – ar 12. klases skolēniem. Pārrunās piedalījās ne tikai 

pedagogs – karjeras konsultants, bet visa skolas administrācija. Skolēni jau iepriekš bija sagatavojuši 

prezentāciju par savām idejām/vēlmēm par tālākizglītību, līdz ar to šīs pārrunas izvērtās ļoti vērtīgas un 

pārdomu pilnas gan skolēnam un viņa vecākiem, gan arī man kā karjeras konsultantam. 

Lai vēl vairāk sekmētu skolēnu un vecāku sadarbību šīs izvēles izdarīšanā, 30. martā tika rīkota tiešsaistes 

lekcija “Veiksmīgāka komunikācija bērnu - vecāku starpā. Kā palīdzēt bērnam izvēlēties profesiju?” 

Brocēnu vidusskolas 8.-12. klašu skolēnu vecākiem. Obligāta bija iepriekš pieteikšanās, jo pēc 

pieteikšanās vecākiem tika izsūtīts tests, kas līdz lekcijas dienai skolēnam bija jāaizpilda. Lekciju vadīja 

Dace Briede – Zālīte, kas ir Jauniešu akadēmijas "Pacelt pasauli" dibinātāja un vadītāja; ieguvusi 

Personīgās izaugsmes treneres akreditāciju Londonā un angļu psihologa Brajena Meina “Mērķu 

plānošanas” (Goal Mapping) licenci. Tika radīta iespēja arī Blīdenes pamatskolas 9. klašu skolēnu 

vecākiem piedalīties šajā lekcijā. Pēc lekcijas sekoja D. Briedes – Zālītes un vecāku individuālās 

pārrunas, diskusija, kurās piedalījās arī pats skolēns. Pēc pasākuma tika saņemtas daudz atsauksmes un 

paldies, sakot, ka ļoti novērtē šādus pasākumus un to lietderību sadarbības un komunikācijas uzlabošanā 

ar savu atvasi. Šis pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

  D. Briede – Zālīte arī savā privātajā Facebook kontā ir organizējusi seminārus, piemēram, 23. 

janvārī “Kā saprast, kur mācīties tālāk?” un 27. februārī “Pašapziņa” – gan skolēni, gan vecāki tika 

informēti par šiem semināriem, jo lektore tiešām ir zinoša un prasmīga, bet viņas lekcijas ļoti vērtīgas. 

Daudzi arī izmantoja šo iespēja, noklausījās seminārus un atzina, ka tie iedvesmojuši ne tikai skolēnus, 

bet arī viņu vecākus.  

31. martā notika VIAA tiešsaistes seminārs “Karjeras izglītības integrēšana pilnveidotajā mācību 

saturā- sasniegumi un izaicinājumi”, kurā dalījos pieredzē arī es kā pedagogs – karjeras konsultants, 

stāstot par pieredzi un labo praksi Brocēnu visdusskolā. 



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

dažādi profesiju video un ieteikumi. Lēnām tuvojoties mācību gada noslēgumam, ļoti daudzas izglītības 

iestādes rīko tiešsaistes atvērto durvju dienas; augstskolas organizē tiešsaistes Karjeras dienas un dažādas 

diskusijas. Un skolēni ir ieinteresēti ņemt dalību šajos pasākumos un jāatzīst, ka attālinātās mācības nav 

šķērslis, lai sūdzētos, ka nekur nav iespējams tikt, neko nevar apmeklēt un tml. Skolēni atzīst, ka 

tiešsaistes atvērto durvju dienas sniedz labu ieskatu par izglītības iestādi, un ietaupa laiku ceļā uz šo 

vietu. 6. aprīlī Zoom nodarbībā skolā viesojās Valsts Aizsardzības Akadēmijas pārstāvji, kas bija īpaši 

mūsu skolai veidota izglītojoša prezentācija un skolēniem bija sagatavotas arī īpašas balvas, atbildot 

pareizi uz jautājumiem. 

6. aprīlī notika tiešsaistes pasākums “Personība. Personībai”, kura iniciatore bija direktora 

vietniece audzināšanas jomā Dita Dubulta un kopā mums tapa lieliski iedvesmojošs pasākums. Tā bija 

iedvesmas pēcpusdiena, kur savā pieredzē dalījās gan Brocēnu vidusskolas absolventi Ansis Grišāns, 

Madara Miķelsone un Lelde Vīnkalna, gan sabiedrībā zināmas personības kā Nika Linde un Armands 

Tripāns. Viņi stāstīja par savu pieredzi, ar kādām grūtībās ir saskārušies savā karjeras ceļā, kas viņus 

iedvesmo un, kas liek virzīties uz priekšu.  

14. aprīlī viesojos virtuāli ar Zoom nodarbību Blīdenes skolā, stāstot 9. klasei par karjeras izvēles 

nozīmību, izglītības izvēli, motivāciju, mērķtiecību. Nodarbības laikā izveidojās arī jauka diskusija ar 

skolēniem un klases audzinātāju Daigu Plaudi. Tika sagatavota un prezentēta prezentācija par Brocēnu 

vidusskolu. Ar mani kopā Blīdenes pamatskolas Zoom nodarbībā viesojās un savā pieredzē dalījās 12. 

klases skolniece Kristīne Vilmane, kura pastāstīja par iespējām, tradīcijām, ieguvumiem, ko var gūt 

Brocēnu vidusskolā. Paldies Kristīnei par veiksmīgo sadarbību. Ir jauki redzēt, dzirdēt, ka skolniece no 

sirds lepojas ar savu skolu! 

Ļoti priecātos, ja mācību gadam tuvojoties noslēgumam vēl būtu iespēja satikt skolēnus, klātienē 

veidot gan grupu, gan individuālās konsultācijas, jo ticu, ka atkal satikšanās prieks būs milzīgs gan 

pedagogiem, gan skolēniem.  

Vairāk informācijas par karjeras izglītību Brocēnu vidusskolā šeit: 

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

 

Informāciju sagatavoja Agnese Čīče, Brocēnu vidusskolas pedagogs karjeras konsultants  

 


