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Latvijā notiek ĒNU DIENA — otro gadu pēc kārtas populārākā profesija ir programmētājs

Šodien visā Latvijā norisinās lielākās izglītības organizācijas Junior Achievement Latvija
(JA Latvija) organizētais karjeras izglītības pasākums skolu jauniešiem ĒNU DIENA.
Šogad ēnotājus ar dažādām profesijām iepazīstinās 1542 ēnu devēji no visas Latvijas, kas ir par 17 %
vairāk nekā 2017. gadā, kopumā piedāvājot 8044 vakances. Liela ir arī skolēnu interese par ĒNU
DIENU — portālā www.enudiena.lv šogad reģistrējušies 49 000 potenciālo ēnotāju iepretim pagājušā
gada 41 500 ēnot gribētājiem. Visvairāk ēnotāju šogad pieteikušies no Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas,
Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas un Jelgavas Valsts ģimnāzijas. Aktīvākas ēnotājas ir meitenes — 65 % no
ĒNU DIENAS dalībniekiem.
Šogad pieprasītākās profesijas skolēnu vidū ir programmētājs (294 pieteikumi), ārsts (274), radio
diktors (255), gaisa kuģa stjuarts (204), fizioterapeits (177), sabiedrisko attiecību speciālists (153),
ugunsdzēsējs (146), arhitekts (132), jurists (130), neatliekamās medicīnas palīdzības ārsta palīgs (125).
Savukārt ēnu devēju piedāvātākās profesijas ir sabiedrisko attiecību speciālists (162 vakances),
projektu vadītājs/direktors (124 vakances), ugunsdzēsējs/glābējs (118 vakanču), programmētājs
(105 vakances), iestādes vadītājs (97 vakances), ārsts (92 vakances), farmaceits (91 vakance),
neatliekamās medicīnas palīdzības ārsta palīgs/feldšeris (87 vakances), bibliotekārs (83 vakances),
policijas inspektors (77 vakances).
“Pēdējos gados vērojama pozitīva tendence ēnot profesiju pārstāvjus — speciālistus, ne tik daudz
vadītājus, atpazīstamas personības vai politiķus; ministra ēna vairs nav jauniešu pieprasītāko vakanču
vidū. Skolēni aptaujās izsaka vēlmi ĒNU DIENĀ redzēt īsto profesijas ikdienu, ne darba devēja sarīkotu
“teātri” — uzņēmuma reklāmas pasākumu. Tas vēlreiz apliecina, ka vairums jauniešu ēnu dienu uztver
nopietni un šo pieredzi patiesi izmanto savas karjeras plānošanai un nākotnes profesijas izvēlei. Ceru,
ka uzņēmumu un iestāžu pārstāvji šodien iedrošinās skolēnus komunikācijai un pieredzes apmaiņai un
no tā ieguvēji būs abas puses — gan skolēni, gan ēnu devēji,” norāda ĒNU DIENAS rīkotājs, Junior
Achievement Latvija vadītājs Jānis Krievāns.
Aktīvākie ēnu devēji šogad ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, piedāvājot ēnot
141 darbinieku, Jelgavas pilsētas pašvaldība — 129, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests —
90, AS Swedbank — 73 un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) — 42 darbiniekus.
Šogad otro gadu skolēniem no Latvijas bija iespēja pieteikties uz ēnas vietu ārpus Latvijas. Šoreiz tādu
iespēju deva Rīgas Tehniskā universitāte, kas piedāvāja vidusskolēniem, kuri interesējas par augstas
enerģijas daļiņu fizikas pētījumiem, doties uz Šveici, Ženēvu, un ēnot RTU pētniekus, kuri strādā Eiropas
Kodolpētniecības centrā (CERN).
ĒNU DIENAS mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem
mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba
tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt
nākamos kolēģus.
ĒNU DIENU 2018 informatīvi atbalsta portāls Inbox.lv, ziņu aģentūra LETA, tiešsaistes sociālā tīmekļa
vietne Draugiem.lv, EHR mediju grupa un izdevējs Dienas mediji.
Vairāk informācijas par programmu ĒNU DIENA var atrast portālā www.enudiena.lv

Par JA Latvija ĒNU DIENU
ĒNU DIENA ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.–12. klašu skolēniem, kuras mērķis ir iepazīstināt
skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. ĒNU DIENAS
laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4–6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.
Latvijā ĒNU DIENA ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvija (JA Latvija) reģistrēta preču zīme. JA Latvija īsteno šo programmu un
dod iespēju jauniešiem satikties ar saviem potenciālajiem darba devējiem jau kopš 2001. gada.
Par JA Latvija
JA Latvija ir Latvijas lielākā izglītības organizācija ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu un praktiskās biznesa izglītības eksperts Latvijas
skolās. JA Latvija ir viens no 37 Junior Achievement Europe un viens no 123 Junior Achievement Worldwide® tīkla biedriem kopš 1991. gada.
Eiropas Komisija atzinusi JA Latvija par vienīgo pozitīvo iniciatīvu Latvijā, kas ilgtermiņā un metodiski nodrošina jauniešiem uzņēmējdarbības
izglītību.
JA Latvija katru gadu nodrošina Eiropā aprobētu un Latvijas vajadzībām pielāgotu praktiskās biznesa izglītības programmu pieejamību aptuveni
100 000 skolēnu visā Latvijā, visos izglītības līmeņos:

Finanšu pratības ABC — sociālo zinību priekšmeta mācību un metodiskie materiāli 1.–9. klasei.

Karjeras izglītības programma ĒNU DIENA 1.–12. klasei.

Skolēnu mācību uzņēmumu programma 4.–12. klasei.

Līderu programma 10.–12. klasei.

Kvalifikācijas paaugstināšanas un tālākizglītības programmas skolotājiem.
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Seko un uzzini vairāk:
www.enudiena.lv
https://www.facebook.com/JALatvia/
https://twitter.com/JALatvija
https://www.instagram.com/JALatvia/

