Labdien!

1)Ar prieku paziņojam, ka projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tiek izstrādāta elektroniskā vidē
pieejama spēle sevis un profesiju iepazīšanai 1.-6. klašu skolēniem. “Kā kļūt par
profesionāli”.

Pašlaik ir noslēdzies spēles iepirkums un veikts pirmā posma nodevums.

Šobrīd projekta PKK pienākumi neietver darbu ar 1.-6. klasēm, taču Jūs vidū ir
vairāki kolēģi, kas turpina strādāt ar šo vecumgrupu vai arī cieši sadarbojas ar
pedagogiem, kuri atbild par karjeras izglītību 1.-6. klasēs.

Tāpēc aicinām tos, kuriem ir tāda iespēja – “Karjeras nedēļas” laikā 26.-31.
oktobrim piedalīties spēles aprobācijā, dodot to izmēģināt dažiem skolēniem/nelielai
skolēnu grupai un atrakstīt mums atsauksmes, aizpildot anketu:

https://forms.gle/X89cjX6g8CwTJoQG8

Svarīgi ņemt vērā, ka:

Pirms spēles spēlēšanas kopā ar skolēniem, pedagogam spēle
noteikti jāizmēģina pašam, lai saprastu, kā tā darbojas.
Spēle plānota plašam spēlētāju lokam, bet vairāk paredzēta
skolēniem 3.-6. klasei.
Spēli iespējams spēlēt gan datorā, gan telefonos, bet mobilā versija
šobrīd ir grūtāk lietojama un vēl nedarbojas tik gludi. Kā arī - tā atkarīga no
telefona modeļa un internetpārlūka, ko katrs izmanto.
Atgādinām, ka spēle vēl ir izstrādes procesā, tāpēc tās ielāde un
spēlēšana var aizņemt laiku un var rasties dažādi traucējumi.

Spēle pieejama https://parprof.lv

Gaidīsim Jūsu atsauksmes un ieteikumus!
Tie, kas iesaistīsies aprobācijā un atsūtīs mums atsauksmes, droši var rakstīt šo
kā vienu no veiktajiem darbiem PKK atskaitē!

2) Pielikumā pievienoju daļu no “Karjeras nedēļas” materiāliem:

Plakātus abām tiešraides diskusijām – vecākiem 27.10. plkst.19.00 un jauniešiem
28.10. plkst.10.00. (Pdf un rediģējams Word fails). Tos lūdzam izvietot gan skolu,
gan pašvaldību mājas lapās/sociālajos kontos, e-klasē!

Atgādinām, ka abas diskusijas notiks @TavaiKarjerai Facebook kontā.
Aicinām sekot @TavaiKarjerai
Atgādinājuma ziņu par vecāku diskusiju @TavaiKarjerai izvietosim no rīta
28.10. ar aicinājumu sekot līdzi tiešraidei plkst.19.00. (tāpat arī jauniešu diskusijai,
kurai paziņojumi izvietosim 27.10. pēcpusdienā).
Šajā sakarā ir jāreģistrējas Facebook kontā. No Jūsu konta jāpāriet
@TavaiKarjerai laika joslā.
Attiecīgi noteiktā laikā sāksies tiešraide.
Ja gadījumā kaut kas nesanāk un uzreiz nerāda, tad var vēlreiz iziet no
konta laika joslas un atiet atpakaļ vai nospiest “Refresh” pogu.
Lai atvieglotu vērošanas un pieslēgšanās procedūru, ja tehniski būs
iespējams, tad nosūtīsim tiešraides saiti Jūsu koordinatoriem arī e-pastā
Pēc diskusiju tiešraidēm tās pilnā apmērā varēs noskatīties ierakstā
un būs pieejamas VIAA mājas lapā.

Vecākiem paredzētas animācijas, kurās ietvertas biežāk pieļautās kļūdas, vecākiem
iesaistoties bērna karjeras jautājumu risināšanā:
1.

Karjeras nedēļa. Klau! Sadzirdi un liec aiz auss! Animācija: Jaunieša saruna ar
vecākiem https://www.youtube.com/watch?v=OvBVHWDDIkU

2.

Karjeras nedēļa. Klau! Sadzirdi un liec aiz auss! Animācija: Dēls vēlas apgūt
profesiju https://www.youtube.com/watch?v=M6VQS1LO2as

3.

Karjeras nedēļa. Klau! Sadzirdi un liec aiz auss! Animācija: Vecāki virza meitu
medicīnā https://www.youtube.com/watch?v=zzh25VRmgog

Animācijas varat izmantot gan attālinātās grupu nodarbībās ar 9-12.klašu skolēniem,
gan pasākumos ar vecākiem, kopā meklējot iespējamos risinājumus animācijās
ietvertajām problēmām un diskutējot par tām. Karjeras nedēļas laikā animācijas tiks
izmantotas diskusijās, un tām tiks pievienoti video ar ekspertu komentāriem. Pēc
diskusijas tiešraides video būs pieejami VIAA mājas lapā.

P.S. Arī mēs, ļoti nepacietīgi gaidām solīto infografiku, kura aizkavējusies tehnisku
iemeslu dēļ. Līdzko tā būs mūsu rīcībā, Jūs to nekavējoties saņemsiet!
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Šī ziņa nav oficiāla komunikācija un nepauž Valsts izglītības attīstības aģentūras oficiālo viedokli. Par oficiālu Valsts izglītības
attīstības aģentūras komunikāciju uzskatāms rakstveida dokuments, kuru parakstījusi pilnvarota persona.
Šī ziņa satur informāciju, kas var tikt klasificēta kā konfidenciāla vai ierobežotas pieejas informācija. Ja jūs neesat šīs ziņas
adresāts vai persona, kas tiesīga šo ziņu saņemt, vēlamies informēt, ka jebkāda šīs ziņas satura izpaušana, kopēšana, izplatīšana
vai darbība, pamatojoties uz šajā ziņā ietverto informāciju, ir aizliegta un var būt pretlikumīga. Ja esat saņēmuši šo ziņu kļūdaini,
lūdzu paziņojiet par to atbildes e-pastā un izdzēsiet šo ziņu.
Valsts izglītības attīstības aģentūra neuzņemas atbildību par šīs ziņas atbilstošu un pilnīgu nosūtīšanu vai par tās piegādes
nokavējumu.

