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Karjeras attīstības atbalsta pasākums  

“No vaļasprieka līdz darbam, kuru tu mīli” 

 

29.01.2019. Jaunpils vidusskolā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika organizēts pasākums 1.-12.klašu 

skolēniem “No vaļasprieka līdz darbam, kuru tu mīli”. Tajā tika apskatītas karjeras plānošanas tēmas 

– izglītības iespēju izpēte un darba pasaules iepazīšana. Pasākuma mērķis bija radīt skolēnos interesi 

par profesijām, kuras saistītas ar fotografēšanu un žurnālistiku.  

        Tiekoties ar fotogrāfu Robertu Ķesteri, skolēniem bija iespēja uzzināt, kur jāmācās, kādas 

prasmes un personiskās īpašības nepieciešamas, lai būtu veiksmīgs fotogrāfs. Skolēni iepazina šī 

speciālista darba vidi, apskatīja un izmēģināja fotogrāfa darba instrumentus, runāja par šīs profesijas 

plusiem, mīnusiem un izaicinājumiem. Izrādās, ka nemaz nav tik viegli nosaukt to, kas nepieciešamas 

labam fotogrāfam. “Redze un redzējums, mīlestība uz darbu, kuru dara, drosme un prasme fotografēt 

arī ekstremālās situācijās, prasme sarunāties ar cilvēkiem,” saka Roberts Ķesteris. “Tehniskās lietas 

un prasmes seko pēc tam, un galvenais – par fotogrāfu top, nepārtraukti fotografējot, mēģinot, 

eksperimentējot un radoši domājot.” 

        Žurnāliste Liena Trēde skolēniem piedāvāja iepazīties ar visām profesijām, kas darbojas, lai 

taptu laicīgi, interesanti, patiesi, saistoši un izglītojoši žurnāli un avīzes un lai tie nonāktu pie sava 

lasītāja. Skolēni uzzināja, kur šīs profesijas apgūt, kādas prasmes, iemaņas, personiskās īpašības 

nepieciešamas, lai kļūtu par žurnālistu, iepazinās ar šī speciālista darba dienu, izaicinājumiem, 

profesijas pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem. Bija iespēja pašiem radoši pastrādāt, izspēlēt 

dažas situācijas un lomu spēles no žurnālistu ikdienas, pamācīties uzdot pareizos jautājumus, lai taptu 

interesanti raksti. 

 

Sagatavotājs: pedagogs karjeras konsultants  

Irēna Martuzāne 
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