Ērgļu vidusskola 2018./2019. mācību gadā turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura
mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs.

Karjeras pasākumi skolā oktobrī.
1. Pasākums ‘’Profesiju karuselis Nr.1’’
11.10.2018. 7. klase devas uz Latvijas Televīziju, kur iepazinās ar režisora asistenti Elīnu, kura
ir arī Ērgļu vidusskolas absolvente. Skolēniem bija iespēja iepazīt režisora asistenta profesiju,
darba ikdienu un pienākumus. Elīna izstāstīja kāds tad bija tas ceļš no skolas sola līdz reālam
darbam televīzijā.
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strādājošām profesijām- operators, skaņu režisors, gaismošanas operators un raidījuma vadītājs.
Skolēni ar lielu interesi un aizrautību klausījās katra profesiju pārstāvja stāstījumā par to, kas tad
televīzijā notiek . Katrs profesijas pārstāvis pastāstīja par iespējām darba vietā, par pienākumiem
un uzdevumiem, izglītības iespējām, darba prasībām kā arī skolēniem bija ir iespēja apskatīt darba
aprīkojumu.

Skolēniem bija iespēja piedalīties raidījuma tapšanā un vērot katra iepriekš minētā profesijas
pārstāvja darba procesu.

2. Pasākums ‘’Profesiju karuselis Nr.2’’
18.10.2018. 8.klases skolēniem bija iespēja ciemoties Valmieras pusē saimniecībā’’Vīnkalni’’,
kur skolēni iepazinās ar saimnieku izveidoto biznesu un profesijām.Skolēni iepazinās ar Zandas
un Ulda darba ikdienu. Skolēniem bija iespēja iejusties īsta picas cepēja lomā un uzcept picu uz
dzīvas uguns. Kā atzina paši 8. Klases skolēni tas nav nemaz tik vienkārši, jo ļoti jāseko līdzi darba
procesam, lai kaut kas sanāktu. Otra interesantā profesija- restaurators, kura jauniešiem radija ļoti
lielu interesi. Tā bija senlietu restaurācija, kura ir Ulda nodarbošanās. Šī nav īpaši populāra
profesija, tāpēc Uldis arī izstāstija visas nianses un jaunieši atzina, ka šīs profesijas pārstāvim ir
jābūt ļoti akurātam un precīzam.

Karjeras pasākumi skolā novembrī.
1. Pasākums ‘’Profesiju karuselis Nr.3’’
28.11.2018. 5. klases skolēni devās uz Rīgas kinostudiju, lai iepazītu kinostudijas darbu, darba
procesa aizkulises un arī dažas tur strādājošās profesijas- režisora, gaismotāja, kostīmu
mākslinieka, raidījumu vadītāja un grimētāja profesiju. Sākumā skolēni apskatīja kinostudijas
darba telpas un klausījās gida stāstījumā ko katrā studijā filmē. Pēc tam skolēni gida pavadībā
devās iepazīt katras iepriekš minētās profesijas pārstāvja darba ikdienu, specifiku un darba vidi
kā arī uzzināja par katra profesionāļa izglītību un nepieciešamajām prasmēm un pieredzi strādājot

kino jomā. Skolēniem bija iespēja ielūkoties paviljonā kur top slavenais ‘’X faktors’’, kā arī
iepazīties ar kino ražošanas vēsturi Rīgas kinostudijā kā arī apskatīt un iemēģināt vēsturiskos
kostīmus un rekvizītus.

Kamēr 5.klase iepazīst kino jomu 9. klases skolēni devās uz Modes muzeju, lai iepazītos ar
šuvēja un modes dizainera profesiju. Sākumā skolēni skatījās prezentāciju un klausījās gides
stāstījumā par to, kas tad vispār ir mode un kādas profesijas šajā jomā strādā. Skolēniem bija
iespēja apskatīt dažādus audumu veidus un uzzin kāda veida apģērbiem to izmanto.
Prezentācijā jaunieši atklāja , kādas zināšanas un personības īpašības nepieciešamas dizaineram
veiksmīgai darbībai kā arī par izglītības un darba iespējām, par to, kā nebaidīties īstenot savu
sapni, bet mācīties jau tagad noformulēt soļus savai karjeras izaugsmei.
Skolēni iepazinās ar apģērba vēsturi un tā pirmsākumiem.

Kad mode un kino joma iepazīta, bija pienācis laiks kaut kam tehniskākam. Skolēni devas uz
uzņēmumu SAF Tehnika, kur bija iespēja redzēt kā tiek ražotas mūsdienīgas bezvadu
informācijas pārraides un apstrādes iekārtas, iepazīstot tehnoloģijas, kas ir alternatīvas optisko
kabeļu komunikācijām. Ražotne ir moderna, tās izstrādājumi tiek eksportēti uz daudzām valstīm.
Sakumā tehniskais direktors skolēnus iepazīstināja ar firmas vēsturi un ražojumiem un pēc tam
skolēni devās iepazīt ražošanas procesu un profesijas kuras strādā šajā uzņēmumā.

2. Pasākums ‘’Biznesa ienākšana skolā’’
Par tradīciju Ērgļu vidusskolā ir izveidojies pasākums ‘’Biznesa ienākšana skolā’’. Apgūstot
ekonomikas priekšmetu 12.klases skolēni dibina savas mācību firmas. Skolēniem nākas darīt un
kļūdīties, tādā veidā gūstot pieredzi. Radot produktus skolēniem jāliek lietā savas zināšanas un
prasmes, kuras ir iegūtas visu divpadsmit mācību gadu laikā.
Šogad kopā bija četras mācību firmas. Kā katru gadu visus firmu radītos darbus izvērtēja, kā arī
piedalījās mācību firmu prezentēšanas pasākumā kompetentā žūrija. Mācību firmu prezentēšanas
pasākumā piedalījās un savu viedokli izteica arī 10., 11.klases skolēni, jo arī viņiem šī mācību
forma būs jāapgūst.
Pasākuma sākumā 12.klases skolēni iepazīstināja ar savu izveidoto firmu, idejas rašanos,
ražošanas procesu, ieguvumiem, mārketingu, darbiniekiem un pienākumiem un nākotnes vīziju.
Pēc tam skolēni uzklausīja žūrijas viedokli un atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. Pēc
prezentācijas mācību firmas tirdziņš, kur ikkatrs varēja iegādāties sev kādu no firmas saražotajiem
produktiem. Šogad bija- saražoti interesanti atstarotāji, tumsā spīdoši zīmuļi, rokassprādzes ar
latviskiem simboliem un spēles akmeņu formā.

Pēc mācību firmu tirdziņa vidusskolēniem bija iespēja iepazīties ar radošu personību, pasākumu
organizatoru un zīmola #VIEDI radītāju Arturu Gailīti. Tā bija ļoti iedvesmojoša nodarbība,
kurā jaunieši tika iepazīstināti ar izaugsmes iespējām un profesionālās darbības veidiem. Arturs
dalījās ar savu pieredzi atklājot savas karjeras ceļus. Arturs savā sarunā uzsvēra radošuma nozīmi
personības veidošanas procesā un karjerā. Arturs ar interesantiem piemēriem iepazīstināja ar savas
profesijas darba vidi, piederumiem, darba apstākļiem, riska faktoriem un izaugsmes iespējām

Latvijā un pasaulē. Arturs labprāt dalījās ar savām dzīves atziņām īpaši uzsverot draudzīgās
attiecības ar līdzcilvēkiem, godīgumu, vēlmi nepadoties un doties tik uz priekšu pārvarot jebkuras
grūtības. Arturs iedvesmoja jauniešus riskēt un nebaidīties no sava viedokļa izteikšanas.
Pēc lekcijas jauniešiem notika meistardarbnīca, kuras laikā jaunieši iepazinās ar ideju radīšanas procesu.
Pēc tikšanās jauniešiem, patika Artura atklātā un iedvesmojoša saruna.

