
 

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot 

pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

Foto atskaite 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums: „Vai karjera ir tikai spēle?” 

Dalībnieki: 100 Kandavas internātvidusskolas 8.-12. klašu skolēni; 

 100 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 8. – 12. klašu skolēni. 

Norises datums: 25.04. un 25.05.2017. 

Pasākuma apraksts: Interaktīva mini lekcija “Manas vērtības darba tirgū”. Sevis izzināšana un 

izvērtēšana atbilstoši darba tirgus vajadzībām. Skolēniem iespēja izprast personības pirmā iespaida 

nozīmību darba tirgū. Nodarbība ar karjeras konsultēšanas līdzekli “Padod tālāk”. Skolēni attīsta 

savas karjeras lēmuma pieņemšanas prasmes. 

Skolēnu refleksija: Lai skolā aktualizētu karjeras attīstības atbalsta tēmu, tika pieaicināts karjeras 

konsultants Mārtiņš Geida. Lekcijas sākuma daļā lektors ar diskusiju palīdzību skaidroja sevis 

izzināšanas un izvērtēšanas nozīmību darba tirgus vajadzībām, kā arī skolēniem bija iespēja izprast 

personības pirmā iespaida nozīmību. Lekcija otrajā daļā sekoja nodarbība, ar lektora izveidotu 

karjeras spēli “Padod tālāk”. Spēles pamatā ir sevis izzināšanas jautājumi karjeras jomā gribu, varu 

vajag, negribu, nevaru, nevajag. Lekcijas laikā skolēni regulāri tikai iesaistīti diskusijā un tika 

aicināti izteikt savu viedokli. Skolēniem patika lektora piemēri no dzīves ar kuriem dalījās visu 

lekcijas laiku. Skolēni lekcijas laikā pēc lektora aicinājuma, jau sāka sevi izvērtēt  un pārdomāt 

savas stiprās puses ar ko būs spēcīgi darba tirgū. Skolēni atzina, ka pirms lekcijas nebija 

aizdomājušies, ka stāja, gaita un runas veids arī ietekmē iespējas darba tirgū. Otrajā daļā lektors 

izmantoja paša izveidoto spēli ar metamajiem kauliņiem. Aktīvākajiem  skolēniem bija iespēja 

izmēģināt spēli. Skolēni pēc lekcijas atzina, ka labprāt spēli spēlētu individuālās konsultācijas laikā, 

jo tad justos ērtāk un drošāk atbildētu uz jautājumiem. Kopumā skolēni nodarbību vērtē kā vērtīgu, 

īpašu nozīmi piešķirot lektora spilgtai personībai. Tā pat skolēni atzina, ka turpmāk seskos līdzi 

savai uzvedībai un ārējam izskatam, ka ir būtiska nozīme savas karjeras veidošanā. Skolēni ar 

sajūsmu dalījās par nodarbību laikā gūtajām atziņām un piedzīvotajām sajūtām. 

 

 

 


