Daugavpils profesionālās izglītības iestāžu piedāvājums karjeras izvēlē.

Ir pagājis jau neliels laiciņš, kopš mācību gada sākuma. Spraigi rit mācību process un
notiek dažādi ārpusstundu pasākumi.
Tā kā valstī un arī pilsētā ir aktualizējušies jautājumi par karjeras izglītību, tad arī šajā
jomā tiek organizētas dažādas aktivitātes un plānoti daudzveidīgi pasākumi, kas varētu palīdzēt
skolēniem izvēlēties savu nākamo izglītības un darba ceļu.
Kā viens no lielākajām un nozīmīgākajiem aktivitāšu kopumiem bija „Karjeras nedēļa 2013”, kas norisinājās no 7. oktobra līdz 11. oktobrim vienpadsmit dažādās Latvijas pilsētās,
tostarp arī Daugavpilī.
Karjeras nedēļas ietvaros vispārizglītojošo skolu skolēniem un profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņiem tika piedāvāti dažādi izglītojoši pasākumi - darbnīcas, meistarklases,
lekcijas, semināri, diskusijas, ekskursijas un Atvērto durvju dienas, kuru laikā bija iespēja
uzzināt gan par izglītības iespējām, gan iepazīt darba pasauli un profesijas.
Šogad Daugavpilī tika piedāvātas 58 dažādas aktivitātes, kurās iesaistījās apmēram 4149
skolēnu.
Daugavpils skolēniem tā bija plašāka iespēja iepazīt mūsu pilsētas profesionālās
izglītības apguves piedāvājumu klāstu.
Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola” organizēja radošās darbnīcas,
kuru laikā skolēniem bija iespēja vienlaicīgi radoši padarboties un arī izzināt skolā piedāvātās
apgūstamās programmas.
Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola piedāvāja profesiju prezentācijas, kuru
laikā pavāri viesiem klātesot pagatavoja un piedāvāja nogaršot auksto uzkodu, konditori mācīja
dekorēt Ziemassvētku piparkūkas, restorānu pakalpojumu speciālisti demonstrēja kā servēt
galdu, pārdevēji kā skaisti noformēt un iesaiņot dāvanas, bet viesnīcu pakalpojumu speciālisti
piedāvāja iejusties darbinieku lomās.
Daugavpils Profesionālā vidusskola organizēja ekskursijas, kuru laikā skolēni varēja
ielūkoties mācību klasēs, uzzināt informāciju par tādām apgūstamajām profesijām kā drēbnieks,
frizieris, klientu apkalpošanas speciālists un iepazīties ar dzelzceļa transportu saistītām
profesijām.
Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola rīkoja Atvērto durvju dienu, kuras laikā arī
bija iespēja aplūkot gan mācību kabinetus, gan tikties ar iestādes audzēkņiem un skolotājiem,
iepazīstot un uzzinot informāciju par iespējām apgūt dažādas ar būvniecību, būvdarbiem,
kokizstrādājumu izgatavošanu, autotransportu un metālapstādi saistītas profesijas.
„Karjeras nedēļa” oktobra sākumā skolēniem ir kā starts dažādām aktivitātēm, iecerēm,
pārdomām gada garumā. Katram priekšā ir laika sprīdis vairāku mēnešu garumā, lai iepazītu
sevi, uzzinātu informāciju par sev interesējošām profesionālajām jomām, kā arī iegūtu
informāciju par izglītības iespējām un apgūstamajām profesijām, lai soli pa solim nonāktu līdz
savam nospraustajam mērķim.
Paldies Daugavpils pilsētas profesionālās izglītības iestāžu administrācijai, pedagogiem
un audzēkņiem par ieguldīto darbu „Karjeras nedēļas” laikā.
Taču mācību gads ir tikai iesācies, tāpēc ceram, ka radīsies jaunas idejas un sadarbības
iespējas starp profesionālās un vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem un skolēniem, kas
izvērtīsies par aizraujošu piedzīvojumu karjeras ceļa meklējumos.
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