2020. – 2021. m. g. laikā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ar VIAA atbalstu Jūrmalas Valsts
ģimnāzijā Pedagogs-karjeras konsultants visa mācību gada garumā nodrošināja individuālās
konsultācijas (IK) izglītojamiem – 9. un 12. klašu skolēniem – par izglītības iespējām pēc
pamatskolas un vidusskolas beigšanas. 9.klašu skolēni, kam lēmumi par izglītību un profesijas
izvēli ir jāpieņem pirmo reizi dzīvē, šo iespēju individuāli konsultēties izmantoja ļoti aktīvi.
Norisinājās vairākas auglīgas sarunas starp PKK un izglītojamiem, un vairāki skolēni
konsultācijas apmeklēja atkārtoti.
Pamatskolas grupā PKK nodrošināja arī grupu nodarbības klasēs un skolēnu vajadzību
un interešu izpēti. Grupu nodarbības tika novadītas trīs 7. un divās 8. klasēs par tēmām - “Kas
ir karjera”, “Karjeras kompass” un “Profesiju tipiem”, pievēršot skolēnu uzmanību savu spēju,
vajadzību un vēlmju apzināšanai, savu talantu un interešu attīstīšanai. Tika pārrunāts, kā skolā
apgūtās zināšanas un skolēnu brīvā laika aktivitātes var būt par pamatu, izvēloties nodarbošanos
nākotnē.
Vidusskolas posmā norisinājās individuālas sarunas ar 10. klašu skolēniem, kas pirmo
gadu vidusskolā mācās pēc apzināti izvēlētiem t.s. izvēļu groziem. 11. klasēs PKK organizēja
grupu nodarbības, pievēršot uzmanību pašizpētes un karjeras iespēju jautājumiem. PKK
pievērsa uzmanību aktualitātēm no Pasaules darba foruma datu bāzes (World Trade forum) par
aktualitātēm starptautiskajā darba tirgū. 12. klašu absolventiem tika sniegta praktiska palīdzība
CV un motivācijas vēstuļu rakstīšanā. Vidusskolēni tika informēti un aicināti piedalīties dažādu
Latvijas augstskolu Atvērto durvju dienās interneta vidē, sadarbībā ar Ekonomikas un kultūras
augstskolu, Latvijas universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Mākslas
akadēmiju, Banku augstskolu u.c.
Šajā mācību gadā Jūrmalas Valsts ģimnāzija ir noslēgusi sadarbības līgumus ar vairākām
Latvijas augstskolām – Latvijas universitāti, Ekonomikas un kultūras augstskolu, Latvijas
Mākslas akadēmiju, Banku augstskolu. Kopā ar Mākslas akadēmijas studentiem ir īstenots
starptautisks projekts, izdoti materiāli – digitālā rokasgrāmata – par to, kā attālinātajā mācību
procesā skolotāji savu darbu un mācību stundas var padarīt skolēniem interesantākus.
Individuālas sarunas ir notikušas arī ar skolēnu vecākiem. PKK ir uzrunājusi vacākus
JVĢ vecāku kopsapulcē 2021. g. pavasarī, stāstot par atbalsta iespējām izglītības un karjeras
jomā. Sadarbība ar vecākiem norit veiksmīgi.
Lai gan šajā pavasarī Ēnu dienas un Atvērto durvju dienas visā valstī notika attālināti,
pedagogs-karjeras konsultants regulāri atgādināja skolēniem e-klasē par iespēju apmeklēt
online vidē dažādu izglītības iestāžu un augstskolu organizētos pasākumus un pieteikties ēnot
profesijas attālināti. Interesantu piedāvājumu bija sagatavojusi Latvijas Lauksaimniecības
universitāte, kur nedēļas garumā katru dienu varēja ēnot visdažādākās profesijas, ko piedāvā
apgūt LLU. Līdzīgs bija arī Rīgas Stradiņa universitātes piedāvājums topošajiem medicīnas un
veselības aprūpes studentiem. Šogad JVĢ ir atjaunojusi arī līgumu ar Junior Achievement, un
esam lepni, ka viena mūsu 11. kl. skolniece ir pieteikusi savu mācību uzņēmumu. Karjeras
atbalsts skolēniem norisinās veiksmīgi dažādos līmeņos un dažādos veidos. Šobrīd notiek darbs
pie skolas Karjeras izglītības programmas un Karjeras atbalsta pasākumu plāna izveides
2021./2022.m. g., kas būs arī ģimnāzijas atkārtotas akreditācijas gads.

