KARJERAS NEDĒĻA 2015 - Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu?
2015.gada 5.-16.oktobris
Karjeras nedēļas moto: iepazīsti profesiju daudzveidību, gūsti pieredzi profesiju iepazīšanā

,,Atver profesijas durvis”
Skola:

Rīgas 92.vidusskola

Karjeras izglītības jautājumu koordinators (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts) Lidija Šabane, tālr. 67246006, lidijaja52@inbox.lv
Pasākumu plāns

Cikos?

Kas?
Pasākuma nosaukums

Kur?
Vieta

Kam?
Mērķaudit
orija

Par ko?
Pasākuma īsa anotācija

Kontaktpersona
(pasākuma organizētāji)?
Atbildīgie par pasākuma
norisi?

Pirmdiena, 5.oktobris
13.4014.20

12.5013.30
12.5013.30
13.4014.20
8.158.55.

Atklāšanas pasākums
Klašu durvju vizuālais noformējums izstāde
,,Caur
durvīm
nākotnes
profesijā”
Klases
stunda
”Mūsu
vecāku
profesijas”
Klases stunda “Es lepojos ar savu
vecāku profesijām”
Klases
stunda
„Kēkss
ar
profesionāļiem”
Ekskursija uz Bērnu Zinātnes centru.

Kabinetu durvis

1.-4.kl.
5.-9.kl.
10.-12.kl.

Skolēni savā izglītības iestādē veido karjeras
nedēļas simbolu-durvis.

Kl. audzinātāji

101.kab.

5.b klase

Stāsti par vecāku profesijām

Kl. audz. L.Sokolova

308.kab.

5.c klase

Stāsti par vecāku profesijām

Kl.audz. T.Tolstikova

309.kab.

9.b klase

Tikšanās ar skolas absolventiem

Kl.audz. L.Laško

Cēsis

6.a klase

Mūsdienu dažādo tehnoloģiju daudzveidība.
Dabas likumi un to pārbaudīšana –
Iepazīšanās ar gida profesiju.

Kl.audz. L.Šabane

5.a klase

Iespēja uzzināt, kas ir spējas un talants, kas
jādara, lai to atklātu un attīstītu

Kl.audz. J.Ļežaņina

Otrdiena, 6.oktobris
13.40Klases stunda “Kā atrast savu talantu?” 307.kabinets
14.20
13.4014.20
13.40-

Klases stunda “Mūsu sapņu profesijas”

118.kab.

7.b klase

Tikšanās ar vecākiem

Kl.audz. G.Mihelsone

Klases stunda “Profesiju raksturojums”

102.kab.

9.c klase

Informācija par mūsdienu vispopulārākajām

Kl.audz. I.Smirnova

14.20
12.00

profesijām. Tikšanās ar vecākiem
Ko dara bibliotekārs, kur var apgūt
bibliotekāra profesiju?

Ekskursija uz Latvijas Nacionālo
bibliotēku. Iepazīšanās ar mūsdienu
bibliotekāra profesiju.
Klases stunda „Mans ceļš līdz
profesijai. Mana atbilstība izvēlētajai
profesijai”

NB

9.a klase

211.kab.

11.a klase

Kurš mācību priekšmets tev patīk vislabāk?
Atbilde uz šo jautājumu var kļūt par starta
punktu, izvēloties profesionālo karjeras ceļu

Kl.audz. I.lazurenkova

14.2515.05

Klases stunda „Atver savas nākotnes
profesijas durvis”

101.kab.

12.b klase

Aptauja par karjeras un profesijas izvēli

Kl. audz. A.Marčenkova

14.2515.05

Klases stunda: „Manas intereses, spējas
un saistība ar nākotnes profesiju”

110. kab.

10.a klase

Karjeras plānošanas soļi.
Saprast, kāpēc, plānojot karjeru, svarīgi
iepazīt sevi

Kl. audz. J.Pavlova

Porcelāna
fabrika

8.a,b klase
11.a

8.a kl.audz. T.Beļakova,
8.b. kl.audz. J.Fjodorova,
11.a kl.audz. I.lazurenkova

Līgatnes
papīrfabrika

6.b.,
6.c klases

Noskaidrot mācību priekšmetu
daudzveidību.
Izvērtēt mācību priekšmetu lomu atbilstošas
profesijas apguvē
Iepazīties ar dažādām profesijām

LABS,
Bruņinieku
29/31

10.kl.

Veidot izpratni par darba tiesībām un darba
drošību

10.b kl. audz.-N.Dorofeeva,
10.a kl. audz.-J.Pavlova

Iepazīstināt vidusskolēnus ar apmācības
iespējām profesionālās mācību programmas
ietvaros: frizieris, pavārs un konditors
Informācijas izzināšana par populāro
profesiju izglītības iegūšanas ceļiem, karjeras
iespējām, pieprasījumu darba tirgū

10.a kl. audz. J.Pavlova,
11.a kl. audz. I.Lazurenkova

15.1015.50

Trešdiena, 7.oktobris
9.00Mācību ekskursija uz uzņēmumu
10.00
"Porcelāna rūpniecība "/Čehija/
9.00Ekskursija Līgatnes papīrfabrikā
18.00
Ceturtdiena, 8.oktobris
13.00Piedalīties konkursā ,,Zini! Ne mini”
15.00

Kl.audz. Ņ.Grigorjeva

6.b kl.audz. N.Čerņenko,
6.c kl.audz. A.Romašenoka

9.009.40

Tikšanas ar profesionālo
skolas „RIMAN” pārstāvjiem

118.kab.

10.,11.kl.

13.3013.30

Piedalīšanās karjeras pēcpusdienā
,,Profesiju sīrups”

Rīgas Pļavnieku
pamatskola

4.kl.

14.2515.05
13.00

Klases stunda „Sapņu profesijas”

121.kab.

8.c

Esejas un stāsti par profesijām

Klases audz. V.Bahlanova

Ekskursija uz Rīgas Zooloģisko dārzu

Pie Zooloģiskā
dārza galvenās
ieejas

11.a,b

Tikšanās ar speciālistiem.
Iepazīšanās ar RNZD struktūru

11.a kl. audz. I.Lazurenkova,
11.b kl. audz. V.Vasiļjeva

4.b kl. audz. L.Vorobjeva

Piektdiena, 9.oktobris
9.00
Plakātu un zīmējumu konkurss “Kad
es izaugšu liels, es būšu…”

Aktu zāle

5. – 9.kl.
10. – 12.kl.

Klases audzināšanas stunda "Retās
profesijas"
Ekskursija - Saeimā Atvērto durvju
diena
Pirmdiena, 12.oktobris
14.30 –
Piedalīšanās karjeras nedēļas pasākumā
17.30
“Atver profesijas durvis”. Ķīmiķa
profesijas prezentācija
8.15Klase stunda ,,Atver profesionāļa
9.00
durvis, droši nāc iekšā!’’
13.40Klases stunda „Mācību priekšmeti un
14.20
profesijas izvēle”
13.40Klases stunda ‘’Profesiju kaleidoskops’’
14.20

314.kab.

7.a kl.

Ko mēs zinām par retajām profesijām?

Saeima

9.a kl.

Saeimas nams - tā arhitektūra un vēsture

Latvijas vēstures skolotāja
V. Bahlanova

Rīgas
25.vidusskola

11.klases
komanda

Ķīmiķa profesijas prezentācija

Karjeras koordinatore skolā
L. Šabane

211.kab.

6.a kl.

6.a kl. audz. L.Šabane.

315.kab.

9.b

311.kab.

7.c.kl.

Dažādu profesiju specifikas un
nepieciešamības prezentācija
Skolas mācību programma un profesionālā
izglītība
Dažādu profesiju prezentācija - darbs
grupās.

Klases stunda „Atver savas profesijas
durvis ar perfektu CV”)
Klases stunda „Vispopulārākā profesija
Latvijā 2015”

310.kab.

11.b

Tikšanās ar skolas absolventiem

11.b kl. audz. V.Vasiļjeva

218.kab.

6.b

Aktuālas un populāras profesijas
prezentācija

6.b kl. audz. N. Čerņenko

Aktu zāle

8.a,8.b
klases
9.a

Mācību priekšmetu skolotāju stāstījums,
aktualizējot un akcentējot, kurās profesijās
un dzīvē nepieciešamas konkrētā mācību
priekšmeta zināšanas. Interaktīvas mācību
stundas organizēšana

Skolotāja T.Knellere;
8.b kl. audz. J.Fjodorova
9.a kl. audz. Ņ.Grigorjeva

307.kabinets

5.a klase

5.a kl. audz. J.Ļežaņina

113.kab.

10.b klase

Skolēnu vecāku profesijas, to priekšrocības
un trūkumi
Karjeras plāns - tā plānošana un koriģēšana

NB

7.a klase

Ko dara bibliotekārs, kur var apgūt
bibliotekāra profesiju?

7.a kl. audz. L.Beļajeva

13.4014.20
11.30

14.2515.05
13.4014.20

Otrdiena, 13.oktobris
9.50.Mācību stunda: Ievads profesijās:
10.30
Medicīnas
inženierija
(profesors A.Kataševs)

13.4014.20
10.5012.40
12.00

Klases stunda “Iepazīšanās ar mūsu
vecāku profesijām”
Domraksts „Mani dzīves plāni:
fantastika vai realitāte? ”
Ekskursija uz Latvijas Nacionālo
bibliotēku. Iepazīšanās ar mūsdienu
bibliotekāra profesiju

Informātikas skolotājas
J.Bikova, M. Rebrova,
vizuālās mākslas skolotājas
L.Ustinova, L.Kalna
7.a kl. audz. L.Beļajeva

9.b kl. audz. L.Laško
7.c kl. audz. N. Demidova

10.b kl. audz. N.Dorofejeva

Trešdiena, 14.oktobris
14.00
Piedalīties karjeras pēcpusdienā
“Profesiju sīrups”

Rīgas
25.vidusskola

9.klases
komanda

Informācijas iegūšanas iespējas par
populārām profesijām, izglītības un karjeras
iespējām, pieprasījumu darba tirgū

9.a kl. audz. Ņ.Grigorjeva,
9.b kl. audz. L.Laško

Klases stunda “Ceļš uz profesiju
pasauli”
VSAC "Rīga" filiāle „Pļavnieki" mācību ekskursija
15.10.Klases stunda “Karjeras nedēļa 2015.
Atver profesijas durvis.”
15.50
Ceturtdiena, 15.oktobris
14.25.Kl. stunda: "Kāpēc man jāmācās šis
15.05
mācību priekšmets? Atver šī
priekšmeta durvis!"
14.25 Klases stunda „Kādi mācību priekšmeti
15.05
skolā palīdzēs tev atvērt profesijas
durvis”

118.kab.

7.b klase

7.b kl. audz. G.Mihelsone

VSAC

10.a klase

211. kab.

11.a klase

Prezentācijas par interesantākajām klases
vecāku profesijām
Informācijas izzināšana par audzinātāju un
mediķu profesiju
Iepazīšanās ar profesijām – pieprasījums
un piedāvājums (darba tirgus)

116.kab.

8.b

8b kl. audz. J.Fjodorova

113.kab.

10.b

Klases stunda ““Kad es izaugšu liels, es
būšu…” Klimova tests.

116.kab.

8.a

118.kab.

9.a

121.kab.

8.c

Mācību priekšmetu daudzveidība un mācību
priekšmetu loma atbilstošas profesijas
apguvē
1) Tikšanās ar 92.vsk. bijušajiem skolēniem:
stāsti par veiksmīgu karjeras veidošanu;
2) Refleksija: skolēnu viedokļu apkopojums
par Karjeras nedēļu
Skolēni un viņu sekmes - pašnovērtējums.
Iegūto zināšanu izmantošana savas izglītības
un nākotnes karjeras izvēles ietekmēšanā
motivācijas vēstules un CV rakstīšanas
iemaņu apgūšana
Tikšanās ar skolas absolventiem

Aktu zāle

5.-12.
klases
skolēni
11.,12.
klases
skolēni

Karjeras nedēļas rezultāti

Klases audzinātāji

Vidusskolēnu iepazīstināšana par apmācības
iespējām Eiropas Savienības valstīs

Direktores vietniece izglītības
jomā I.Bogdanova.

11.a,b

Tikšanās ar speciālistiem
Iepazīšanās ar RNZD struktūru

11.a kl. audz. I.Lazurenkova,
11.b kl. audz. V.Vasiļjeva.

13.4014.20
14.00

14.2515.05

13.40Klases stunda „Kas jāzina, lai atvērtu
14.20
savas karjeras durvis?”
14.25Klases stunda “Profesijas spogulis”
15.05
Piektdiena, 16.oktobris
13.40
Noslēguma pasākums

9.009.40

Tikšanas ar izglītības konsultantu no
Igaunijas

118.kab.

13.00

Ekskursija uz Rīgas Zooloģisko dārzu

Pie Zooloģiskā
dārza galvenās
ieejas

Sagatavoja: ___Lidija Šabane__
Datums: __27.09.2015.

10.a kl. audz. J.Pavlova
11.a kl. audz. I.Lazurenkova

10.b kl.audz. Ņ.Dorofejeva

8.a kl. audz. T.Beļakova.
Kl.audz. Ņ.Grigorjeva
8.c kl. audz. V.Bahlanova

