Junior Achievement Latvia
Karjeras izvēles programmas Ēnu diens/Ekskursija uzņēmumā
1.- 12.klasēm

NOLIKUMS
2020./2021.mācību gadam
Ēnu diena ir visā pasaulē populārs skolēnu karjeras izglītības pasākums. Latvijas Ēnu
diena ir biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) preču zīme (Nr. M50657).
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Ekskursiju
sniedzējiem

JA Latvia Ēnu dienas /ekskursiju platforma nodrošina iespējas iestādēm un uzņēmumiem
Latvijā pievienot viņu piedāvātās mācību ekskursiju iespējas. Vispārējām un
profesionālām izglītības iestādēm savukārt ir iespēja veikt mācību ekskursiju plānošanu,
izvēli, saziņu ar ekskursiju sniedzēju, un dalību ekskursijās. Ekskursiju platformā iekļauj
jau esošie karjeras izglītībā izstrādātie darba pasaules informatīvie materiāli (mājaslapas
www.profesijupasaule.lv informācija) vai saites uz šiem materiāliem.
Ekskursiju platforma pieejama interneta vidē www.enudiena.lv/ekskursijas
Attīstīt un pilnveidot individuālo karjeras vadību: apzināt savas intereses, darba
proritātes un darba perspektīvas.
Ekskursiju sniedzējiem ir iespēja pievienot/labot/dzēst informāciju par ekskursiju
sniedzēju; pievienot/labot/dzēst informāciju par piedāvātajām mācību ekskursijām; veikt
saziņu ar ekskursiju izmantotājiem;
Ekskursijas uzņēmums var plānot gan klātienes, gan neklātienes (tiešsaistē) formā, ja
uzņēmumam to atļauj tehniskie līdzekļi un iespējas. Taču 2021.gadā, ņemot vērā
epidemioloģisko situāciju valstī, iesakām publicēt un plānot tikai tiešsaistes ekskursijas.
• Ekskursiju sniedzējs norāda iespējamos ekskursiju laikus un izglītojamo
vecumu, kuri aicināti apmeklēt uzņēmumu / iestādi. Pieteikšanās ekskursijām
notiek elektroniski ar ekskursiju platformas palīdzību.
• Ekskursiju izmantotāji piesakās uz konkrēto datumu;
• Ekskursiju sniedzējs apstiprina vai noraida pieteikumu;
• Komunikācijas laikā notiek vienošanās starp ekskursiju izmantotāju un
ekskursiju sniedzēju.
1.
Darba pasaules iepazīšanai (uzņēmumiem/iestādēm):
• Uzņēmuma / iestādes un nozares raksturojums;
• profesijas/amati uzņēmumā/iestādē;
• darba saturs, pienākumi;
• darba laiks, apstākļi, darba rīki, aprīkojums, darba vide, kultūra, darba vieta u.c.
2.
Izglītības iespēju iepazīšanai (augstākās izglītības iestādēm):
• Izglītības iestādes profils, tās vieta Latvijas izglītības sistēmā;
• piedāvātās izglītības programmas;
• izglītības vide, telpu aprīkojums, tehnoloģijas, laboratorijas, darbnīcas u.c.
• Lekcija
• Prezentācija
• Seminārs
• Nodarbība (jānorāda metodes un darba formas)
• Darbnīca
• Meistarklase
• Diskusija
Ekskursiju sniedzējs norāda aktivitātes atbilstoši mērķauditorijas vecumgrupai, izglītības
pakāpei (pirmsskola, sākumskola, pamatskola, vidusskola) un veidam (vispārējā,
speciālā vai profesionālā izglītība).
Ekskursijas sniedzējs ir atbildīgs:
• par ekskursijas vadītāja profesionālo un sociālo kompetenci (spēj nodrošināt
aktīvu komunikāciju ar ekskursijas dalībniekiem);
• lai ekskursijas laikā tiktu ievērotas morālās un ētiskās normas un netiktu
popularizēti diskriminējoši, politiski, reliģiski uzskati.

Ekskursiju sniedzējs norāda iespējamās ekskursiju izmaksas: jānorāda vai ekskursija ir
maksas/bezmaksas, kādas ir izmaksas, ja tādas ir.

Uzdevumi mācību
ekskursijām

1. Iedvesmot skolēnus, lai viņi uzdrīkstas un grib vairāk sasniegt.
2. Paplašināt redzesloku un izpratni skolēniem par nepieciešamajām iemaņām un
prasmēm, lai viņi varētu kļūt par veiksmīgiem, uz sasniegumiem motivētiem uzņēmējiem,
nozaru ekspertiem, valsts struktūru vadītājiem.
3. Praktiski parādīt saistību starp izglītību un karjeru, lai rosinātu skolēnus ar daudz
motivētāku attieksmi pievērsties mācībām.
4. Iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu atbilstoši
sagatavoties darba tirgum.
5. Veidot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, sekmīgai jauniešu integrācijai
sabiedrībā.

Dalībnieki

1.-12. klašu skolēni un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi

Programmu iesakām

Vispārējās, tehniskās, profesionālās valsts un privātās izglītības iestādes.
Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka
mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausme.
Mācību ekskursijās skolēni apgūst savas karjeras vadības prasmes - tās ir vadošās
individuālās prasmes, kas palīdz izprast, plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt savu
iekšējo un ārējo resursu efektīvu izmantošanu dzīves mērķu sasniegšanai. Tās attiecas
uz nepieciešamajām prasmēm, lai atrastu sev izglītības virzienu un nodrošinātu sev
darbu un lai sekmīgi veidotu personīgo dzīvi.

Prasmes un iemaņas

Periods

1.janvāris, 2021 – 31.jūlijs, 2021




Ekskursiju platformas
funkcijas

Uzņēmumu ekskursiju
izvēle
Ieteicamais ilgums
Konsultanti
Mācību materiāli
Ieteikumi skolotājiem
Ieteikumi
uzņēmumiem
Kontakti

Izglītības iestādes piesakās uzņēmumu ekskursijām.
Uzņēmumi piedāvā karjeras izglītības pasākumu savā uzņēmumā.
Uzņēmumi norāda laikus un skolēnu vecumu, kuri aicināti apmeklēt uzņēmumu.
Skolēnu pieteikšanās uz ekskursijām uzņēmumos notiek elektroniski. Skolas
piesakās uz konkrēto datumu. Uzņēmumi apstiprina vai noraida pieteikumu.
 Komunikācijas un saziņas laikā notiek vienošanās starp skolu un uzņēmumu.
 Skolas ekskursiju drīkst atteikt ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms ekskursijas norises
dienas.
Ekskursijas uzņēmumā piesaka valsts iestādes un institūcijas, uzņēmumi, organizācijas.
Ekskursiju piedāvājums mājas lapā www.enudiena.lv.
Programma sastāv no online 40 minūšu ekskursijas vai 1-3 h klātienes vizītes
uzņēmumā klasei vai klašu grupai.
Skolotājs kā padomdevējs, uzņēmēji, pašvaldību pārstāvji, JA Latvia speciālisti, karjeras
konsultanti.
www.enudiena.lv, www.jalatvia.lv, www.profesijupasaule.lv
Izvēlēties ekskursiju vietu, piesakiet ekskursiju un sagatavojiet skolēnus ekskursijai uz
uzņēmumu!
Iepazīstieties ar uzņēmuma vēsturi, darbavietām, nodarbošanos, aktuālo informāciju.
Esiet atvērti un atsaucīgi skolēniem! Palīdziet uzzināt vairāk par Jūsu darbu un
iepazīstiniet ar savu organizāciju, uzņēmumu kopumā!
Skolēniem, skolotājiem, uzņēmumiem, medijiem tālr.: 67339656, e-pasts: jal@jalatvia.lv
www.enudiena.lv, www.jalatvia.lv

