2019. gada 17. oktobrī Slokas pamatskolā norisinājās karjeras attīstības
atbalsta pasākums – konkurss „ Mans hobijs – ceļš pa karjeras kāpnēm”. Pasākums
notika karjeras plānošanas tēmas „Skolēnu interešu izpēte” un “Karjeras nedēļas”
ietvaros. Konkursu organizēja skolas pedagoģe karjeras konsultante sadarbībā ar klašu
audzinātājām. Konkursā piedalījās 2. līdz 9. klašu skolēni.
Konkursa mērķi: veicināt skolēnu izpratni par veiksmīgas karjeras plānošanu, kur
pamatā ir savu interešu un spēju apzināšanās un nodarbošanās izvēlētajā darbības
jomā, kā arī pilnveidot skolēnu radošās darbības un sevis prezentēšanas prasmes
pieredzi.
Konkursam bija divi uzdevumi. Pirmais - sagatavot savu interešu/talantu
prezentāciju, kuras laikā jāsniedz atbilde uz sekojošiem jautājumiem:
o ar ko Tu nodarbojies, cik ilgi, no kāda vecuma;
o kādas prasmes, zināšanas, rakstura īpašības nepieciešamas, lai nodarbotos ar
šo interešu veidu;
o kā tas saistās ar dzīves prasmēm un nākotnes plāniem;
o kas (inventārs, materiāli tehniskie līdzekļi, utt.) ir nepieciešams, lai ar tevis
izvēlēto interešu veidu nodarbotos;
o kas ir Tavi atbalstītāji;
o vai Tu ieteiktu saviem skolasbiedriem izvēlēties šo nodarbošanos.
Otrais uzdevums - sagatavot un nodemonstrēt nelielā darbībā (ja tas tehniski / vizuāli
ir iespējams) savu izvēlēto nodarbošanos.
Konkursa laikā skolēni iepazīstināja gan ar dažādu sporta veida izvēli,
piemēram, futbolu, basketbolu, džudo, hokeju, mākslas vingrošanu, gan mūzikas
apguvi – vijoles spēli un dziedāšana, gan dejošanu, gan teātra mākslu un citiem ar
mākslas novirzienu saistītiem interešu veidiem.
Skolēni atzīst, ka ar interesi skatījās klasesbiedru stāstījumu un izvēlētās
aktivitātes demonstrējumu, jo tā varēja gan vairāk uzzināt par dažādiem brīvā laika
pavadīšanas veidiem, gan labāk iepazīt klasesbiedrus. Paši konkursa dalībnieki atzina,
ka bija interesanti gatavoties un piedalīties pasākumā, tikai esot bijušas nelielas bailes
no uzstāšanās skolas biedru priekšā.
Paldies klašu audzinātājām par palīdzēšanu sagatavoties konkursam.

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2019. gada 21. novembrī Slokas
pamatskolas 7.-tās klases skolēni apmeklēja karjeras attīstības atbalsta pasākumu
„Iepazīsti profesiju daudzveidību tirdzniecības centrā”.
Pasākuma mērķis bija iepazīties ar tirdzniecības centra “Korso” dažādiem
uzņēmumiem. Lai veicinātu interesi par veicamo darba uzdevumu, skolēni tika
sadalīti komandās. Veicot šos uzdevumus, skolēni iepazinās ar tirdzniecības centrā
nepieciešamajām profesijām, noskaidroja to specifiku, aprīkojumu, darbam
nepieciešamās prasmes un iemaņas. Kā arī saprata, kāda profesija interesē un varētu
būt piemērota konkrēti man.
Noslēgumā komandām tika saskaitīti iegūtie punkti un katra komanda saņēma
diplomu par dalību pasākumā.

