KARJERAS NEDĒĻA 2018 “BŪVĒ SAVU KARJERU PATS!”
2018.gada 8.-12.oktobris

Skola: Rīgas 75.vidusskola
Karjeras izglītības jautājumu koordinators Alla Lužnova, 26019000, aluznova@edu.lv

Skolas pasākumu plāns
Cikos?

Kas?
Pasākuma nosaukums

Kur?
Vieta

Kam?
Mērķa auditorija

Par ko?
Pasākuma īsa anotācija

Kontaktpersona?
Atbildīgie

Pirmdiena, 8.oktobris
8.30
Izstāde “Mana sapņu
atklāšana, profesija.”
karjeras
nedēļas
garumā

Rīgas 75.vidusskola

1.-4.kl.

Ar profesiju saistītās nodarbes
brīvajā laikā (hobiji). Zīmējumu,
kolāžu, fotogrāfiju, rokdarbu u.c.
brīvajā laikā radīto darbu izstāde.

A.Lužnova, kl. audz.

Tikšanās ar inženierzinātņu jomas
profesionāļiem, lai iepazītu viņu
darba ikdienu un uzzinātu, kādas
prasmes un personības īpašības
palīdz šo profesiju pārstāvjiem
noturēties darba tirgū.

A.Lužnova, kl.audz.

Otrdiena, 9.oktobris
8.3012.00

Darba pasaules
iepazīšana.
Interaktīvas un
izglītojošas nodarbības
skolēniem:
“Iepazīšanās ar
nepieciešamajām
profesijām būvniecībā un
arhitektūrā”.

Rīgas 75.vidusskola

10.-12.kl.
385.kab.
8.30.-9.30 -10.kl.
9.40-10.40-12.a kl.
380.kab.
8.30-9.30 -11.kl.
9.40-10.40 -12.b kl.
Aktu zālē
11.20-13.30
Eksperimentu izrāde
10.-12.kl.

Trešdiena, 10.oktobris
Mācību
dienas
garumā
11.2012.00
13.0013.55

Mans karjeras ceļš.
Skolotāju prezentācijas.

Rīgas 75.vidusskola

5.-9.kl.

Diskusija. Profesiju
daudzveidība.
Tests. Kurš profesiju tips
man der?

Rīgas 75.vidusskola

7.a
7.b

Skolotāju veidotas prezentācijas ,
stāsti par savu karjeras ceļu, foto,
video, apbalvojumi u. c.
Skolas psihologa sarunas par tēmām:
Vai labi būt par izglītotu cilvēku?
No kā ir atkarīga profesiju izvēle?
Profesiju klasifikācija.
Tests. Kurš profesiju tips man der?

A.Lužnova, visi
skolotāji

Karjeras izvēles veikšana - mīti un
patiesības;
Iestāšanās prasības dažādu valstu
augstskolās;
Nepieciešamie dokumenti un to
iesniegšanas termiņi;
Stipendiju un studiju finansējuma
pieejamība dažādās valstīs un
augstskolās.

A.Lužnova, kl.audz.

Ekskursijas mērķis – apmeklēt
Ministru kabinetu un iepazīties ar
valsts augstākās izpildvaras darbības
principiem un ēkas vēsturi, ikdienas
darbu tajā, kā arī nelielas lekcijas
formā uzzināt par Ministru kabineta
Komunikācijas departamenta darbu.

A.Lužnova,
S.Kudinova,
A.Rižova

O.Sabirova

Ceturtdiena, 11.oktobris
12.3013.10

Izglītības iespēju izpēte.
Seminārs: Karjera un
izglītība ārzemēs.

Rīgas 75.vidusskola
videozālē

12.a, 12.b kl.

Piektdiena, 12.oktobris
15.0016.00

Ekskursija uz Ministru
kabinetu.
Izstāde “Latvijas
valdībai 100”.

Sagatavoja: Alla Lužnova
Datums: 20.09.2018.

Brīvības bulvāris 36
Ministru kabinets

11.kl.

