
Karjeras nedēļas pasākumi

Dagdas vidusskolā

Informāciju apkopoja: 

skolotāja Aija Utkina



Karjeras nedēļas simbols-»Karjeras kompass»-efektīvi 
palīdz rast atbildes.

Dagdas vidusskolas foajē tika 

novietots «Karjeras kompass». 

Paldies par atsaucību un ieguldīto 

darbu DV mājturības skolotājam A. 

Vigulim.



Karjeras nedēļas mērķis :

Palīdzēt skolēniem izzināt sevi, 

profesijas(darba tirgu),

izglītības iespējas.

Atvērto durvju 

diena

Daugavpils

Būvniecības 

tehnikumā

Mācību 

ekskursija

uz 

Daugavpili.

Foto konkurss «Mirklis profesijā» 

«Selfijs ar vecāku viņa darba 

vietā».

• Domrakstu konkurss 

«Es būšu darba tirgū»

• Mūsu skolēnu 

nākotnes 

profesiju TOP 10

Karjeras nedēļas 

atklāšanas pasākums 

«Orientēšanās profesiju 

tirgū».

Manu vecāku profesiju 

TOP 10.



Karjeras nedēļas mērķis:

Veicināt skolēnu uzņēmību un 

motivāciju mācīties, vispusīgi 

pilnveidoties.

Piedalīšanās 8.-9. kl. 

skolēnu erudīcijas  

konkursā «ZINI NEMINI»

.

Aptauja  «Manu vecāku un 

mana nākotnes profesija».

Mācību ekskursija uz VSAC 

«Dagda». Izsmeļošu un 

interesantu informāciju sniedza 

iestādes vadītājs A. Badūns

Mājas darbs: īsfilma par darba 

interviju.

Publicitātes portālam 

www.dagda.lv.

Bibliotekāru darba 

vērošana.



Karjeras nedēļas mērķis:

Palīdzēt skolēniem pieņemt savlaicīgus, 

apzinātus un reālus karjeras lēmumus 

atbilstoši savām spējām, interesēm un 

iespējām.

Brīvprātīgais darbs JBC.

Darba pieredze piemājas 

saimniecībā.

DV pasākumu vadīšana.

Filmas «Kvanta kods» demonstrēšana 12.kl. 

skolēniem.
Santas Skuteles dokumentālo filmu "Kvanta kods" no 10. oktobra 

demonstrēs vairāk kā 100 skolās Latvijā. Filma tiks demonstrēta 
skolēnu "Karjeras nedēļā", kā arī fizikas stundās.

Projektu organizē Jura Podnieka studija, "Kinopunkts" un "Iespējamā 
misija". 
Tā mērķis ir ieinteresēt skolēnus izvēlēties studēt eksaktās zinātnes.

Tikšanās ar ugunsdzēsējiem.

http://www.delfi.lv/temas/iespejama-misija


Aktivitātes:

7. b klase «Literatūras darbnīcā».

2.A  klase «Saldējums ar lielajiem» 

Dagdas novada sociālajā dienestā.

Intervija ar žurnālisti  

E.Krūmiņu

Intervija ar sociālā 

dienesta darbinieci I Oroli.

DV skolēnu 

pašpārvaldes 

prezidente 

A.Oļehnoviča.



Izstāde 3.b klasē «Manu vecāku profesijas un 
vaļasprieki»



Kabinetu durvju vizuālais noformējums-izstāde 
»Caur karjeras kompasu nākotnes profesijā»



Secinājumi.

Karjeras nedēļas izvirzītie mērķi tika sasniegti. 

Skolēni  un skolotāji darbojās vienotā komandā 
gan mācību stundās, gan dažādos pasākumos.

Karjeras nedēļas pasākumi, konkursi –iespēja 
skolēniem un viņu vecākiem kopā rast atbildes uz 
jautājumiem profesijas izvēlē.



«Es esmu rītdiena vai kāda diena 
nākotnē, kuru es veidoju šodien. Un es 

esmu šodiena, kuru es veidoju vakar vai 
kādu dienu pirms tam.» –

Džeims Džoiss, īru rakstnieks

• Paldies DV komandai par ieguldīto laiku 
un  darbu !


