KARJERAS NEDĒĻA 2016 - Es būšu... darba tirgū
2016.gada 10.-21.oktobris

Skola: Rīgas 71.vidusskola
Karjeras izglītības jautājumu koordinators:
Inga Tkačenko
ingatk@inbox.lv
m.t.29156438

Skolas pasākumu plāns
Mērķi un uzdevumi:





attīstīt prasmes apzināties izglītības un darba vērtību;
apzināties karjeras plānošanu un tās nepieciešamību;
atrast, izvērtēt un izmantot informāciju par profesijām, izglītību un mācīšanās iespējām;
vērtēt profesijas saistībā ar savām spējām, interesēm, vajadzībām.

Cikos?

Kas?
Pasākuma nosaukums
Pirmdiena, 10.oktobris
Atklāšanas pasākums
10.50.“Profesiju varavīksne’’
Videofilma
11.10.
11.50.12.10.
13.00.18.00.

“Pilsētas medības”

Otrdiena, 11.oktobris
10.50.“Kā atrast sev tīkamu
11.10.
nodarbi?”
11.50.12.10.

Kur?
Vieta

Kam?
Mērķa auditorija

Par ko?
Pasākuma īsa anotācija

Kontaktpersona?

Skolas foājē

5.-9.kl.

Pasākuma iecere - iepazīt dažādo
profesiju pasauli.
Pēc tam mini diskusija, konkursi.

Inga Tkačenko,
pedagogs karjeras
konsultants

Kr. Valdemāra ielā 5
pie Kongresu nama

12.a kl.
komanda

Pilsētas jaunatklāšanas pasākums ar
elementiem no foto - orientēšanās
koncepta, kuru papildina dažāda
veida izaicinājuma uzdevumi, kā arī
papilduzdevumi fotopunktos.

Inga Tkačenko,
pedagogs karjeras
konsultants

Skolas foājē

8.-11.kl.

Nord Plus Junior projekta
“Nordic Dreams 2016.-2017.”
dalībnieki stāstīs par darbu,
mērķiem, par savām emocijām un
idejām. Iedvesmos arī citus
skolēnus piedalīties projektos un

Inga Tkačenko,
pedagogs karjeras
konsultants
Nataļja Pīgožne,
angļu valodas skolotāja
12.a kl.skolēni

13.00.

“Dežūrdaļas darbs”
(Kurzemes pārvalde)

Spilves, 25A

Trešdiena, 12.oktobris
Skolā
12.00.
Zīmējumu izstāde
“Es būšu... darba tirgū”
Ceturtdiena, 13.oktobris
15.00.
Pieredzes pēcpusdiena
“Kā pārliecināt darba
devēju par savu
vērtību?”
“Vai ir vērts strādāt
paralēli mācībām?”
Piektdiena, 14.oktobris
13.00.
“Ko es Zinu? Ko man
vēl Jāzina?”
Prof. J. Prīmaņa
Anatomijas muzejs
13.00.
“Latvijas televīzija”

15.00.

“Karjera un Izglītība”

11.a kl.

gūst pārliecību par saviem spēkiem.
Par RPP struktūrvienības dežūrdaļas I.Vaicekovskis,
darbu, atbildes uz interesējošiem
t.28692057
jautājumiem par RPP darbu.
ivo.vaicekovskis@riga.lv
Atbildīgā persona:
kl.audzinātāja
I.Pumpure

5.-7.kl.

Tēmas: Nozares un profesijas.
Vasaras darbs. Ko nozīmē “būt
veiksmīgam” darba tirgū?

Atbildīgā persona:
K.Dargele

Skolas aktu zālē

8.-10.kl.

Skolas absolventes, studentes un
skolotājas A.Titovas veiksmes
stāsts.

Atbildīgās personas:
O.Mitčenko
A.Titova

Kronvalda bulvāris, 9

9.b kl.

Nodarbība rosina pārdomas par
anatomijas un mākslas lomu
mūsdienu tehnoloģiju laikmetā.

Atbildīgā persona:
kl.audzinātāja
V.Potapenko

Zaķusalas krastmalā, 3

8.a kl.

Ekskursija uz pagātni, diskusija par
žurnālista profesiju mūsdienās.

Skolas aktu zālē

10.-12.kl.

Interaktīvs pasākums par augstāko
izglītību, par motivācijām mācībās
šodien.

Atbildīgā persona:
kl.audzinātāja
A.Maļceva
Inga Tkačenko,
pedagogs karjeras
konsultants

5.-12.kl.

Kl.kabinetu durvju noformējums
par profesijām.

Atb.personas:
Visi kl.audzinātāji

12.a kl.

Erudīcijas konkurss
"ZINI!NeMINI!", lai viecinātu
vispārizglītojošo skolu vecāko klašu
skolēnu izpratni par darba tiesībām

Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienība
(LBAS) sadarbībā ar
Rīgas Tehnisko

Pirmdiena, 17.oktobris
Skolā
12.00.
“Profesiju kompass”
Radošo darbu konkurss
Otrdiena, 18.oktobris
"ZINI!NeMINI!"
LBAS birojā, Bruņinieku
13.00.
ielā29/31

un darba drošību, gatavojot viņus
darba dzīvei.

universitāti (RTU)
Inga Tkačenko,
pedagogs karjeras
konsultants

Trešdiena, 19.oktobris
10.00.“CV gatavošanas
15.00.
darbnīcas”

Skolā

7.-9.kl.

Kreatīvas domāšanas tehnikas CV
gatavošanās.

Inga Tkačenko,
pedagogs karjeras
konsultants

Ceturtdiena, 20.oktobris
Pēc
“Zinoo Rīga”
plkst.12.00. Zinātkāres centrs

Dzirnavu, 67

5.b kl.

Atbildīgā persona:
kl.audzinātāja
I.Martiņenko

Mārtiņa, 7

7.a kl.

ZINOO piedāvā interaktīvas
ekspozīcijas, lai apmeklētāji varētu
paši izmēģināt dažādas tehnoloģijas
un pārbaudīt dabas likumus:
mācīties matemātiku lēkājot,
izbaudīt gravitāciju šūpolēs, izprast
berzi braucot ar speciāli aprīkotiem
kartingiem, redzēt skaņu, veidot
zobratu pārnesumus, saprast
katapultas darbības principus, būvēt
un vadīt robotus, redzēt zibeni...
Ekskursija iecirknī "Kurzeme",
darbnīcas-ražotnes apmeklējums
Slokas ielā 64, Rīgā.

Skolas foājē

5.-12.kl.

Apbalvošana.

Skolas aktu zālē

11.-12.kl.

• Kā izvērtēt sevis izvēlētās
profesijas konkurētspēju (izvēlētā
profesija skaitļos un faktos);
• Kā izvēlēties mācību iestādi;

Inga Tkačenko,
pedagogs karjeras
konsultants
“Linkturs”
Konsultante
O.Voskresenskaja

13.00.

Ekskursija iecirknī
"Kurzeme"

Piektdiena, 21.oktobris
Noslēguma pasākums
10.50.Konkursa “Profesiju
11.10.
kompass” rezultāti
15.00.

Informatīvs seminārs
„Galvenie kritēriji
turpmākā studiju
novirziena izvēlē un

A.Cimbale,
Administratīvās
pārvaldes Personāla
vadības nodaļas Mācību
daļas vadītāja,
t.26305665
Atbildīgā persona:
kl.audzinātāja
N.Pīgožne

studiju iespējas
ārzemēs”.

Pēc
plkst.12.00.

"Profesiju sīrups"
Kurzemes rajona un
Ziemeļu rajona skolām

10.10.-14.10. (brīvā režīmā)
Pēc
Pētījuma mēģinājums
plkst.12.00. “Medicīnskie dieniesti
mūsu pilsētā”
Pēc
plkst.12.00.

“Es būšu ... darba
tirgū”

• Populārākās valstis, kuras izvēlas
Latvijas studenti;
• Cik maksā studijas ārzemēs
(studiju kredīts, stipendijas,
dzīvošanas
izmaksas);
• Kāda ir iestāšanās procedūra
ārvalsts universitātēs;
• Kas jāzina pirms došanās uz
izvēlēto universitāti (dzīvošana,
sociālā
dzīve, mācību process, darbs
paralēli studijām utt)
Pasākums paredzēts 9. klašu
skolēniem, lai rosinātu jauniešu
ineteresi par aktuālajām profesijām,
veicinātu viņu patstāvību
informācijas izzināšanā un
pasniegšanā par populāro profesiju
izglītības iegūšanas ceļiem, karjeras
iespējām, pieprasījumu darba tirgū,
attīstītu jauniešu komandas,
sadarbības un komunikācijas
prasmes.
Pasākuma laikā būs iespējams
satikties ar ekspertiem - īsteniem
savas profesijas pārstāvjiem,
uzklausīt viņu veiksmes stāstus,
izpildīt praktiskos uzdevumus.

Rīgas Imantas vidusskolā
Kurzemes prospekts, 158

9.b kl.

Skolā
Rīgas Stradiņa
universitāte
Pārrunas ar vecākiem no
medicīnas pasaules
Skolā

4.kl.

Pētīt dieniestu darbu med.pasaulē.
“Ārsts? Ārsts!” eseja par ārsta
profesiju.

Atbildīgās personas:
A.Dundure
T.Kovaļenko
I.Maslovska

3.kl.

Domraksti un zīmējumi par tēmu
“Manu vecāku profesijas”.

Atbildīgās personas:
S.Prohorova
L.Melnalksne

Atbildīgā persona:
kl.audzinātāja
V.Potapenko

Pēc
plkst.12.00.

“Visas profesijas ir
vajadzīgas, visas
profesijas ir svarīgas!”

Bibliotēkas apmeklējums
“Mego”veikala
apmeklējums

2.kl.

Zīmējumi par profesijām.

Pēc
plkst.12.00.

“Profesiju skoliņa”
Quests game

Skolā

1.b kl.

Pēc
plkst.12.00.

“Rīga – ostas pilsēta”

Rīgas osta

1.a, 1.c kl.

Atraktīvais pasākums
pirmklasniekiem par profesiju
pasauli.
Ekskursijas laikā skolēniem
paredzēta tikšanās ar vecākiem, kuri
strādā Rīgas ostā.

Skolā

5.-12.kl.

Pārrunas par mācību motivāciju, par
karjeras plānošanu.

Skolā

5.-12.kl.

Kl.stundu laikā pārrunas, spēles,
etīdes...

17.10.-21.10. (brīvā režīmā)
Māc.stundās “Darba filosofija”
“Darba meklēšana”
Kl.stundās

“Zināšanas par darba
tirgu”
“Darba un atpūtas
līdzsvars”
“Darba disciplīna un
etiķete”
“Attiecības darba
tirgū”

Sagatavoja:
Inga Tkačenko
Datums: 04.10.2016.

Atbildīgās personas:
T.Spiridonova
L.Ļipovicka
N.Fomina
Atbildīgā persona:
J.Gulbe
Atbildīgās personas:
O.Zubčenko
N.Boriseviča
Atbildīgās personas:
Mācību priekšmetu
skolotāji
Atb.personas:
Visi kl.audzinātāji

