Karjeras nedēļa 2018
Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu
nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras
konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos
pasākumos. Šīgada Karjeras nedēļas tēma ir karjeras vadības prasmes, kas aicina skolēnus, viņu vecākus,
pedagogus iepazīt karjeras vadības prasmes, to lomu karjeras plānošanā, izvēloties skolēnam nākotnes
profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām prasmēm, interesēm un iespējām.
Šogad Karjeras nedēļa norisināsies no 8. līdz 12.oktobrim. Karjeras nedēļas pasākumi tiks organizēti
arī Dagdas novadā. Aicinām iepazīties ar plānotajiem pasākumiem un, protams, aktīvi arī ņemt tajos dalību!
PROGRAMMA
8. oktobrī. Karjeras nedēļas starta pasākumi visās novada skolās – “Es varu un būšu…” (plakātu,
zīmējumu, kolāžu, foto, video, eseju u.tml. veidošana par savu sapņu profesiju), ko var turpināt visu nedēļu.
Piedalās Dagdas novada 1. – 12. klašu skolēni. Atbildīgie klašu audzinātāji.
8. oktobrī. VIAA organizētā reģionālā diskusija Rēzeknē vidusskolu skolēniem par karjeras attīstības
atbalsta īstenošanu plkst.12:00. Piedalās Dagdas novada 10. – 12. klašu skolēni. Atbildīgie S. Vērdiņa, R.
Pauliņa.
9. oktobrī. Karjeras spēles “Iepazīsti, uzmini, izvēlies!” Piedalās Dagdas novada 7. – 9. klašu skolēni.
Norises vietu un laiku skatīties tabulā. (Savstarpēji vienojoties, laikus var mainīt)
Nr.p.k.
Skola, klase
1.
Andrupenes pamatskolas 7. –
9. klase
2.
Andzeļu pamatskolas 7. – 9.
klase
3.
Ezernieku vidusskolas 7. – 8.
klase
4.
Ezernieku vidusskolas 9. klase

Laiks
Plkst.
10:00
Plkst.
10:00
Plkst.
11:00
Plkst.
12:00
Plkst.
10:00

Atbildīgais
Taisija Šangele
Sandra Vērdiņa
Anna Sevastjanova
Sandra Vērdiņa
Anna Sevastjanova
Sandra Vērdiņa
Anna Sevastjanova
Sandra Vērdiņa
Aina Odiņeca,
Regīna Pauliņa

5.

Dagdas vidusskolas 7. klases

Norises vieta
Andrupenes bērnu un jauniešu
centrs
Andzeļu bērnu un jauniešu
centrs
Andzeļu bērnu un jauniešu
centrs
Andzeļu bērnu un jauniešu
centrs
Dagdas JIC, Alejas ielā 11a

6.

Dagdas vidusskolas 8. klases

Dagdas JIC, Alejas ielā 11a

Plkst.
11:00

Aina Odiņeca,
Regīna Pauliņa

7.

Dagdas vidusskolas 9.a klase

Dagdas JIC, Alejas ielā 11a

Plkst.
12:00

Aina Odiņeca,
Regīna Pauliņa

8.

Dagdas vidusskolas 9.b klase

Dagdas JIC, Alejas ielā 11a

Plkst.
13:00

Aina Odiņeca,
Regīna Pauliņa

10. oktobrī. Tikšanās ar profesiju pārstāvjiem “Nepieciešamās prasmes manā profesijā” Dagdas
vidusskolā plkst. 11:00. Piedalās Dagdas novada10. – 12. klašu skolēni. Atbildīgie Aina Odiņeca, Regīna
Pauliņa, Sandra Vērdiņa.
11. oktobrī. Karjeras pasākums “Izpēti savas dzimtas prasmes” – tikšanās ar skolēnu vecākiem,
vecvecākiem un viņu profesiju iepazīšana. Pasākuma norises laiks pēc vienošanās. Piedalās Dagdas novada
5. – 6. klašu skolēni. Atbildīgie klašu audzinātāji.
12. oktobrī. Karjeras izstādes “Es varu un būšu…” noformēšana. Piedalās Dagdas novada 1. – 12.
klašu skolēni. Atbildīgie klašu audzinātāji.
12. oktobrī gadskārtējā VIAA organizētā konference “Mērķtiecīga karjeras attīstības atbalsta
pilnveide izglītības iestādēs” Rīgā pedagogiem karjeras konsultantiem un pašvaldību pārstāvjiem.
No 8. – 12. oktobrim. Tematiskā klases stunda “Vadi savu karjeru pats”. Piedalās Dagdas novada 1.
– 12. klašu skolēni. Atbildīgie klašu audzinātāji.
No 8. – 12. oktobrim. Ekskursijas “Būvē savu karjeru laukos”. Piedalās Dagdas novada 1. – 4. klašu
skolēni. Atbildīgie klašu audzinātāji, Regīna Pauliņa, Sandra Vērdiņa.

Kontaktinformācija: Dagdas novada pedagogi karjeras konsultanti Sandra Vērdiņa, e-pasts:
sandraverdina@inbox.lv, t. 26514053, Regīna Pauliņa, e-pasts: regina_rutka@inbox.lv, t. 26569588

Vairākas aktivitātes tiks organizētas projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” ietvaros, Nr.8.3.5.0./16/I/001.

Pasākumu laikā notiks fotografēšana/filmēšana, iegūtie dati tiks izmantoti publicitātes
nolūkam.

Prezentācijas par notikušajiem pasākumiem karjeras nedēļas ietvaros Jūsu skolā jāiesniedz
līdz 17. oktobrim uz e-pastu: regina_rutka@inbox.lv

