Karjeras nedēļa 2020 Riebiņu vidusskolā
No 26. līdz 30. oktobrim Riebiņu vidusskolā norisinājās Karjeras nedēļa 2020. Mudinot
jauniešus pieņemt izsvērtu lēmumu par profesijas izvēli, tā aizvadīta ar saukli “Klau! Sadzirdi
savas iespējas!”, aicinot izmantot jauniešiem plaši pieejamo karjeras atbalstu un ieklausīties
skolotāju, karjeras konsultantu un vecāku padomos.
Karjeras nedēļas pasākumos tika iesaistīti visi skolas skolēni. 1. – 4. klases kopā ar klašu
audzinātājiem iepazina dažādas profesija un katrs savā klasē veidoja radošo darbu izstādi “Mana
nākotnes profesija”, bet 5. – 6.klašu audzēkņi pētīja profesijas savās ģimenēs un veidoja plakātus
“Profesijas manā ģimenē”. Prieks par to, ka Covid-19 ierobežojumi nebija šķērslis veiksmīgai
Karjeras nedēļas pasākumu norisei arī vecākajās klasēs: 7. – 9. klašu skolēni pētīja mācību
priekšmetu saikni ar profesijām, digitāli veidoja informatīvus materiālus (plakāti, infografikas) par
tēmu “Mācību priekšmeti profesijai”. Īpaša pateicība par dalību šajā pasākumā Evitai
Opincānei (7.kl.) Karinai Semeņugai un Igoram Černevskim (8. kl.).
Karjeras nedēļas centrālie pasākumi šajā gadā bija diskusija vecākiem “Karjeras lēmums.
Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?”, kuras galvenā tēma bija ģimenes loma, paaudžu atšķirības
un grūtības karjeras izvēles procesā, kā arī diskusija jauniešiem par karjeras izvēles atbalsta
resursiem “Uzklausi, padomā un izlem pats!”, kurā attālināti piedalījās arī mūsu skolas
vidusskolēni. Tāpat 10. – 12. kl. skolēni arī skatījās video lekcijas “Tavai karjerai”, analizēja tās
un ierosināja izdiskutēt ar saviem klases biedriem. Īpaši aktīvi šajos pasākumos iesaistījās 10.
klases skolnieces Agnija Jemeļjanova un Evija Bergmane-Sprūdža, kā arī 12. klases skolniece
Viktorija Pauniņa. Dažas no atziņām, ko jaunieši guva, noskatoties tiešsaistes diskusiju:
“Jaunieši visbiežāk ieklausās vecākos, izvēloties savu nākotnes profesiju”; “Vienmēr ir jāizmanto
iespēja un jānoskatās šāda veida video vai arī jākonsultējas ar karjeras konsultantu”; “Tev jāizvēlas
pašam ko tu vēlies, bet ja tev kaut ko iesaka, tev ir jāapdomā, bet nav obligāti jāpieņem”.
Paldies skolas direktorei , visiem klašu audzinātājiem un skolotājiem par atbalstu, aktivitāti
un veiksmīgu Karjeras nedēļas pasākumu norises nodrošināšanu!
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