
Iespējas un izaicinājumi,  

nodrošinot KAA attālināto mācību laikā Tukuma 2.vidusskolā 

“Tu uzkriti kā sniegs uz galvas, 

Un laiks ir ilgu kausiem svērts.” (G.Račs) 

 Tieši tā arī šis laiks sākās Tukuma 2.vidusskolā. Nedēļas laikā bija jāpārorientējas 

mācību un audzināšanas darbam attālināti, tai skaitā arī jādomā par karjeras attīstības atbalsta 

nodrošināšanu.  

 Sākotnēji par KAA pakalpojumu mērķauditoriju šajā laikā izvēlējāmies 9. un 

12.klašu skolēnus, kuriem tika piedāvātas attālinātās tiešsaistes konsultācijas, lai palīdzētu 

izvēlēties karjeras virzienu pēc skolas beigšanas. Saziņai izmantojām mācību un sociālo vidi 

Mykoob.lv (vēstuļu sarakste), Office 365 Teams (individuālā sarakste, audio/video 

tiešsaistes sarunas) vai telefoniski (sarunas vai sarakste WhatsApp). Vēlāk arī Office vidē 

tiek izveidotas tematiskas grupas 12.klašu skolēniem, kurā regulāri tiek ievietota dažāda 

karjeras informācija. Paralēli tam skolēni par aktualitātēm un iespējām saņem ziņas 

Mykoob.lv. 9.klašu skolēni savukārt paralēli vēstulēm Mykoob.lv par dažādiem karjeras 

piedāvājumiem un pašizziņas iespējām uzzina no informācijas, kura pievienota katras klases 

Office Teams grupas Vispārīgo ziņu sadaļā. Gan 9., gan 12.klašu skolēni šajā laikā ļoti aktīvi 

izmantoja iespēju konsultēties attālināti. Tas rada pārdomas, ka, iespējams, šis izaicinājums 

vienlaikus arī radīja iespēju, kā skolēnus uzrunāt viņiem pieņemamākā veidā, nevis tikai 

klātienē. Šī pieredze, visticamāk, tiks attīstīta un turpināta kā viens no karjeras konsultēšanas 

veidiem. 

 Tālāk sadarbība tiek veidota ar klašu audzinātājiem, konsultējot un atbalstot, kā 

veiksmīgāk organizēt klases stundas un citas aktivitātes klasē par karjeras izglītības 

jautājumiem. Šajā laikā vairāki materiāli tiek digitalizēti, lai tos pielāgotu attālinātā darba 

vajadzībām. Novērots, ka klašu audzinātāji lielu interesi izrāda par dažādiem interneta 

resursiem, kuros ir metodiski materiāli u.c. palīglīdzekļi, lai veiksmīgāk īstenotu karjeras 

izglītības jautājumu apguvi klases stundās. Vairāki materiāli ievietoti visu klašu audzinātāju 

koplietošanas mapē, kas izveidota Office Teams vidē. Klašu audzinātāji arī palīdz veikt 

skolēnu anketēšanu (tiek izmantota Google Forms veidlapa) par viņu nākotnes nodomiem, 

ko organizē skolas karjeras speciālisti, lai mērķtiecīgāk plānotu savu darbu ar 9. un 12.klašu 

skolēniem. Savukārt pedagogi karjeras konsultanti klašu audzinātājiem piedāvā ne tikai 

dažādus klases stundās izmantojamus materiālus, bet arī izveido iespējamo stundas plānu, 

kas būtiski šajā laikā atvieglojis klašu audzinātāju darbu. 

 Īpaši tiek domāts par atbalstu 9.klašu skolēniem, kurus nākamgad sagaida jaunā 

mācību satura apguve vidējās izglītības iestādēs. Tiek veikta skolēnu anketēšana, pēc tās tiek 

organizēta individuāla saziņa ar katru skolēnu, pēc kā ikviens tiek aicināts apmeklēt 

individuālās karjeras konsultācijas, ko arī daudzi izmantoja – gan vieni, gan kopā ar 

vecākiem, gan arī vecāki vieni paši, kas viņiem bija nepieciešams, lai izprastu, kādas 

izmaiņas sagaida viņu bērnus nākamajā mācību gadā, mācoties kādā no vidējās izglītības 

iestādēm. Izkristalizējās jautājumi par vidējās izglītības virzieniem jeb, t.s. “groziem”, par 

individuālā mācību plāna jeb programmas izveidi, par atšķirībām mācoties vidusskolā vai 

tehnikumā u.tml. Anketēšanā un vēlāk sarunās ar skolēniem tiek sekmēta viņu izpratne par 

savām interesēm, spējām, prasmēm, nākotnes nodomiem, lai noteiktu piemērotību dažādiem 



virzieniem. Tāpēc šajā laikā jo īpaši ir aktualizējusies pedagogu karjeras konsultantu loma 

skolēnu uzņemšanā 10.klasē, piedāvājot individuālu sarunu ar katru reflektantu, kas ir 

pirmais solis, lai iestātos Tukuma 2.vidusskolā. PKK šajā laikā sadarbībā ar skolas vadību 

aktīvi iesaistās arī skolas piedāvāto vispārējās vidējās izglītības virzienu prezentēšanā, lai 

informētu par skolas piedāvātajām iespējām un sasaistītu tās ar skolēnu iekšējiem resursiem 

un karjeras nodomiem pēc skolas beigšanas. 

 Veiksmīgi izveidojusies sadarbība ar sociālo zinību skolotājiem. Karjeras konsultants 

sagatavo viktorīnu 5.-6.klašu skolēniem, kuru var veikt tiešsaistē, un PPT prezentāciju, kurā 

ir viktorīnas atbildes un papildinformācija par dažādām profesijām, kuras skolēni iepazīst 

viktorīnas laikā. Savukārt sociālo zinību skolotāja no šīs prezentācijas izveidoja 

audioierakstu Loom.com vidē. Šie materiāli Office Teams vidē tiek piedāvāti izmantošanai 

darbā ar 4.-7.klašu skolēniem. Kopumā skolas aptaujā skolēni ļoti pozitīvi izteikušies par 

prezentāciju audioierakstiem, kas tiks kā viens no informācijas nodošanas veidiem praktizēts 

arī turpmāk. Līdzīgā veidā skolā ir sagatavots vizualizēts audoieraksts par vidējās izglītības 

iespējām Tukuma 2.vidusskolā, kas publicēts gan skolas mājas lapā, gan skolas kontā 

Facebook. 

 Kopumā šis laiks radījis daudz izaicinājumu, bet arī vienlaikus pavēris jaunas, līdz 

šim neapzinātas sadarbības formas un iespējas, kā veiksmīgāk sadarboties ar skolēniem, 

viņu, vecākiem un kolēģiem skolā īstenojot karjeras attīstības atbalstu. Kaut arī ilgojamies 

pēc satikšanās un darba klātienē, laiks, kurā darbojāmies attālināti, tomēr ir devis iespēju 

pārvērtēt līdzšinējo darba stilu un domāt, kā darboties turpmāk. Attālināto mācību laikā gūtā 

pieredze, apgūtās sadarbības un saziņas prasmes dažādās digitālās vidēs noteikti veiksmīgi 

pilnveidos karjeras speciālistu darbu arī turpmāk.  
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