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

Skola: Rīgas 63 vidusskola
Karjeras izglītības jautājumu koordinators (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts):Olga Semjonova, mob.29268858, olga.semjonova@inbox.lv

Skolas pasākumu plāns
Kas?
Pasākuma nosaukums
Pirmdiena, 10.oktobris
Atklāšanas pasākums

Vecāku profesijas.
Stāstījumi, zīmējumi.
Manu vecāku profesija. Lomu spēles.
“Atver profesijas durvis!”

Kur?
Vieta

Kam?
Mērķa
auditorija

Par ko?
Pasākuma īsa anotācija

Kontaktpersona?

Rīgas
63.vidusskola

1.-12.klase

Klases audzinātāji

Rīgas
63.vidusskola
Rīgas
63.vidusskola
Rīgas
63.vidusskola

2. klase

Pasākums, kuros skolēni tiek informēti par
karjeras nedēļas notikumiem skolā, klasē un
ārpus skolas. Informatīvā karjeras nedēļas
stenda atklāšana.
Noskaidrot, kādas profesijas ir skolēnu
vecākiem.
Saruna par profesijām.
Durvis uz savām sapņu profesijām. skolēni
sagatavo durvis, kurā attēlo profesijas, ar
kurām ir saistīts katrs konkrētais mācību
priekšmets.
Profesija – policists.
Kā kļūt par policistu? Teorija un prakse.

Mājturības un
tehnoloģijas skolotājs

Informatīvs stāstījums. Uzdevumi grupām.

Z. Monastirska

1. klase
5. klases

Policijas iecirkņa apmeklēšana

Latvijas Valsts
policija, Rīgas
Brasas iecirknis

8. klase

Klases stunda.
Izglītības iespējas Latvijā un ārzemes.

Rīgas
63.vidusskola

9. klase

S. Gasparjana
E.Mirzojana

I.Fiļipenkova

Klases stunda.
Zināšanas par darba tirgu.

Rīgas
63.vidusskola

Konference

Rīgas
63.vidusskola

Ekskursija „Ražotnes mūsu rajonā”

Rīgas
63.vidusskola

Vizuāls karjeras izvēles- kompasa
attēlojums
„Interešu karte”
Psihologa testēšana
Darbu izstāde
“Profesiju kompass’’

Rīgas
63.vidusskola
Rīgas
63.vidusskola
Rīgas
63.vidusskola

Profesiju pasaulē.

Rīgas
63.vidusskola

Klases stundas tematika par
profesionālās karjeras izvēli.

Rīgas
63.vidusskola

„Par ko es gribu kļūt”
Mācību priekšmetu nozīme nākotnes
karjeras izvēlē

Rīgas
63.vidusskola
Rīgas
63.vidusskola

Izskaidrot darba tiesības un pienākumus.
Nodokļi un kāpēc jāmaksā nodokļi?
Uzzināt, kādas prasmes, zināšanas ir pieprasītas
darba tirgū.
Otrdiena, 11.oktobris
8. klase
Studentu stāsti, V. Pulini studenti " no Tūrisma
Biznesa" par departamenta pētītajām tēmām,
nākotnes profesiju, praksē.
2. klase
Pievērst bērnu uzmanību profesijas vērtībai.
8. klase

Trešdiena, 12.oktobris
8.-9. klase
Tematiska vizuālās makslas stunda, veltīta
karjeras izvēles nozīmei.
9.klase
Karjeras izvēles tests ( Mērķis: atpazīt skolēnu
individuālās īpatnības)
5. klase
Skolēni kolāžā ataino savas jau esošās prasmes
un iemaņas, attēlo savas intereses, patīkamākās
nodarbes ,veido nākotnes vīziju par iespējamo
profesiju, karjeru. – mājas darbs
Kolāžas prezentācija - klasē
5.klase
Par profesiju topu. Viktorīna.
Sadarbojoties ar skolas bibliotēku, palīdzēt
skolēniem iepazīties ar dažādam profesijām,
izpētīt karjeras iespējas.
Iepazīt profesiju veidus un izprast mācību
11.klase
priekšmetu un profesiju saistību. Saskatīt iespējas,
rast variantus izglītoties, pilnveidoties Latvijā.

Ceturtdiena, 13.oktobris
2. klase
3.klase

I.Trukšāne

N.Kuharenoka

S. Gasparjana

I. Muceniece-Adamaite
Skolas psihologs, klases
audzinātāja
Viktorija Zaščerenko

K. Priževoite
N.Larionova
Klases audzinātāja

Anketēšana

S. Gasparjana

Veicināt skolēnu izpratni par konkrētā mācību
priekšmetā apgūstamo zināšanu, prasmju un
iemaņu nepieciešamību turpmākai dzīvei un
nākotnes profesijai.

L. Protasova

Ka strādā mūsdienīgi autoservisi
„Soli pa solim līdz veiksmīgas
motivācijas vēstulei”

“Inchcape Group”
autoserviss
Rīgas
63.vidusskola

9.klase
7.kase

Saruna ar autoservisa mehāniķiem.
Automehāniķa specialitāte.
Kā uzrakstīt veiksmīgu motivācijas vēstuli.

Piektdiena, 14.oktobris
7.klase
Skolēni iepazīstas ar kādu no Latvijas
lielākajiem uzņēmumiem vai zīmoliem, iegūst
informāciju, uzdodot jautājumus par šo
uzņēmumu.
6.klase
Iepazīšanās ar lidostas darbinieku
pienākumiem . Profesijas specifika.
Pirmdiena, 17.oktobris
3.klase
Paplašināt redzesloku.
Radīt priekšstatu par jaunām profesijām
4.klase
Pievērst bērnu uzmanību profesijas vērtībai

N.Kuļikova
I.Elfertes

Konkurss "Ražots Latvijā".

Rīgas 63.
vidusskola

Ekskursija

Lidosta „Rīga”

Profesijas agrāk un tagad.
Jaunas profesijas
Ekskursija ,,Ražotnes mūsu rajonā’’

Rīgas 63.
vidusskola
Rajons

Ka strādā mūsdienīgi ēdināšanas
uzņēmumi (Lido restorāns)
Konkurss „Atpazīsti dažādu profesiju
slavenības”

“Lido”-restorāns

9.klase

Prezentācija

N.Kuļikova

Rīgas
63.vidusskola

6.-7.klašu
skolēni

Izklaidējošs konkurss atpazīt pēc fotogrāfijām,
Latvijā un pasaulē zināmas personības un
dažādu profesiju pārstāvjus

Mājturības un
tehnoloģijas skolotājs

Prezentācija, „Profesiju daudzveidība,
iespējas tās apgūt”.

Rīgas
63.vidusskola

11.klase

Tiek apkopota un prezentēta informācija par
profesijām

Klases audzinātāja

Brīvprātīgā darbs

Rīgas 63.
vidusskola

Profesionālās vidusskolas “RIMAN”
apmeklējums

Profesionālā
vidusskola
“RIMAN”

Iestāde ”Iepazīsties koks”

Mežaparka lielā
estrāde

Populārākās profesijas darba tirgū

Rīgas 63.
vidusskola
Rīgas 63.

Kur mācīties tālāk?

Sociālās zinības skolotājs

L.Avdonina
M.Maļarčuka
M.Maļarčuka

Otrdiena, 18.oktobris
8. klases
Informācijas uzzināšana par brīvprātīgā darbu

J. Jevropeiceva

Trešdiena, 19.oktobris
10.klases
Iepazīšanās ar profesiju iegūšanas iespējām

Klases audzinātāja

Ceturtdiena, 20.oktobris
7.klase
Skolēniem būs iespēja iepazīties ar koka
struktūru, un koka konstrukcijas būvēšanas
principu
4. klase
Radīt priekšstatu par dažādam profesijām
9. klašu

Vecāku sapulce

I.Puriņa
M.Maļarčuka
Z. Monastirska, I.Puriņa

vidusskola
" Manas spējas’’

Rīgas 63.
vidusskola

Noslēguma pasākums: konkurss
brīnumu lauks

Rīgas 63.
vidusskola

Noslēguma pasākums

Rīgas 63.
vidusskola
Rīgas 63.
vidusskola

Karjeras nedēļas
noslēgums
Klases stunda” Attiecības darba tirgu”
Klases stunda izglītības iespējas
Latvijā un ārzemes.
Noslēguma pasākums
„Vispopulārākās profesijas Latvijā.”
„Reitings populārākās profesijas Rīgā”

vecāki
Piektdiena, 21.oktobris
8.klase
Klases stunda, kurā skolēni tiek pārbaudīti,
aizpildot tabulu " Karte manas intereses"
nosakot īpašības raksturu , interešu un
profesionālās tieksmes
4.klase
Parbaudīt skolēnu zināšanas un erudīciju par
dažādām profesijām.
Portfolio noformēšana.
2. un
Skolēni stāsta cits citam, ko viņi uzzināja par
4.klases
profesijām
7.klase
Karjeras nedēļas izvērtējums

Rīgas 63.
vidusskola
Rīgas 63.
vidusskola

7. klase

Rīgas 63.
vidusskola

12.klase

9. klase

PPT par disciplīnu un etiķeti, par attiecībām
darbā un kā tur noturēties.
Pasākums 8.-9. klasēm. Grupu darbu rezultātu
apkopojums.
Skolēni meklē darba vieta, darba sludinājumos
un veic profesiju reitingu.
Skolēni veido reitingu populārākajām
profesijām

N.Kuharenoka

M.Maļarčuka

G.Zaiceva
Klases audzinātājs
I.Puriņa
Z. Monastirska

Olga Pudova

