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Foto atskaite 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums: “Mana karjera zinātnē” 

Dalībnieki: 389 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 1.-12.klašu skolēni; 

 21 Zemītes pamatskolas 5.-8. klašu skolēni; 

 15 Vānes pamatskolas 5.-8. klašu skolēni; 

 50 Kandavas novada Zantes pamatskolas 3.-9. klašu skolēni; 

 353 Kandavas internātvidusskolas 1.-12. klašu skolēni; 

 20 Cēres pamatskolas 7.-8. klašu skolēni. 

Norises datums: 22.05. un 23.05.2017. 

Pasākuma apraksts: Interaktīvas zinātnes nodarbības skolēniem, veidojot izpratni par karjeras 

iespējām zinātnes jomā. Skolēniem iespēja iepazīt profesijas zinātnē, tajā nepieciešamajām 

prasmēm, zināšanām, iemaņām. Praktiskās nodarbības skolēniem ar iespēju apgūt un nostiprināt 

zināšanas par raķešu veidošanu. Personīgo karjeras izaugsmes prasmju veidošana un attīstīšana ar 

improvizācijas metodes palīdzību. 

Skolēnu refleksija: Eksperimentu šovs zinātnes karjerā, kurā vienlaicīgi piedalījās aptuveni 130 

skolēnu, tika apmeklēts ar lielu interesi un pēc šova skolēni labprāt uzkavējās un uzdeva jautājumus 

par zinātni, par izglītības iespējām pēc 9. vai 12. klases un profesiju specifiku zinātnē. Skolēniem 

bija iespēja līdzdarboties eksperimentos, ko skolēni labprāt izmantoja. Šādi skolēni tika ieinteresēti 

fizikas un ķīmijas procesu norisē, motivējot mācību gada beigās uzlabot savas sekmes. Raķešu 

nodarbībā skolēniem bija iespēja no sadzīvē pieejamām lietām izvedot raķeti, tādejādi praktiskā 

darbībā gūt jaunas zināšanas un prasmes zinātnes jomā. Skolēni šīs raķetes palaida gaisā ar lielu 

prieku! Nodarbības laikā vairakkārt skolēni tika mudināt nosaukt prasmes, kuras apgūst nodarbībā 

un kā tas palīdzēs turpmākajā karjeras izvēlē. Skolēni atzina, ka nodarbība bijusi ļoti noderīga. 

Improvizācijas nodarbībā skolēni attīstīja savas prasmes uzstāties un iziet no komforta zonas. 

Skolēni atzina, ka šādas nodarbības palīdz atraisīties publikas priekšā un attīsta dažādas prasmes, tai 

skaitā notiek skolēnu pašizpēte. Skolēni norādīja, ka šī nodarbība ir palīdzējusi sagatavoties 9. un 

12. klašu eksāmenu runas daļām gan latviešu valodā, gan svešvalodās. Tā pat jaunieši atzina, ka 

nodarbības ir palīdzējušas izprast, kā veidojas katra personīgais tēls, ar kuru ir iespējams veidot 

veiksmīgu karjeru, nosakot augstu savu personīgo vērtību. Visiem skolēniem šīs zinātnes karjeras 

dienas ļoti patika, un nodarbības sniedza plašu ieskatu par karjeru zinātnes jomā, par izglītības un 

profesijas iespējām, par nepieciešamajām prasmēm un zināšanām. Kā arī šī nodarbība mudināja 

skolēnu uzlabot savus rezultātus fizikas, ķīmijas, bioloģijas, dabas zinību un veselības mācības 

mācību priekšmetos. 
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