
Karjeras nedēļa 2021 

no 11.-15.oktobrim 
 

Karjeras nedēļas TĒMA: Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozīme ikdienā 

un karjerā, tagadnes un nākotnes profesijās.  

 

Karjeras nedēļas MĒRĶI: 

 Atklāt IKT nozares daudzveidību un plašo profesiju klāstu 

 Parādīt, kā IKT prasmes integrējas citās profesijās 

 Dot iespēju spert pirmo soli, izmēģināt IKT nozarē noderīgas prasmes 

 Lauzt populārākos stereotipus 

 

 

PIEDĀVĀTIE SPECIĀLIE PASĀKUMI: 

 

 Mācību stunda 7.-9. klašu skolēniem "Praktiska, atraktīva un interesanta  IKT prasmju 

izmēģināšana" (40 min. ieraksts, kurš būs pieejams no 11.10.2021.  VIAA Youtube 

kanālā). Organizatori iesaka jau laicīgi ieplānot laiku un organizēt to datorklasē. 

 

 Tiešsaistes diskusija vecākiem/ģimenes locekļiem "Tehnoloģijas ģimenē – draugs vai 

svešinieks?" Youtube kanālā 11.10.2021. plkst. 19:00. Pievienoties diskusijai var aicināt 

ģimenes draugus un citus interesentus. 

 

 Tiešsaistes diskusija jauniešiem "Iedvesmas stāsti – kā es nokļuvu IKT nozarē?" 

12.10.2021. plkst. 14:00 Organizatori iesaka organizēt kopīgu/vienlaicīgu skatīšanos un 

motivēt jauniešus iesaistīties diskusijā. 

 

 

 

DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA PIEDĀVĀTIE PASĀKUMI 

 

Daugavpils būvniecības tehnikums piedāvā nodarbības skolēniem, kurās būs iespēja iepazīst 

IKT profesiju sasaisti un tehnoloģiju pielietojumu būvniecības, lauksamniecības, mašīnzinību, 

arhitektūras nozaru profesijās. 

Visas nodarbības sagatavotas stundas darbam, kuru vada izglītības iestādes pedagogs pēc DBT 

pedagogu karjeras konsultantu sagatavotā stundas plāna un aktivitātēm.  

Karjeras nedēļas ietvaros piedāvājam: 

1.-3.klasei:  

Prezentācija par būvnieka un arhitekta profesijām, viedajām tehnoloģijām viņu darbā, mājas 

būvniecības procesa atspoguļojums. Grupu darbs ar koka kociņu un plastilīna palīdzību 

“uzbūvēt” savu māju un klasei kopā - pilsētu. Fotogrāfiju konkurss.  

 



4.-6.klasei: 

Interaktīva spēle vietnē ParProf.lv ar uzdevumiem "Iepazīsti lauksaimnieka profesiju!". (spēle 

platformā, kur var veikt gan individuāli, gan grupās, darba lapas par profesijām un IT 

tehnoloģijām nozarē) 

 

7.-9. klase:  

Prezentācija par būvniecības un mašīnzinību nozares profesijām un tehnoloģijām. Quizz.com  

viktorīna, kurā jāatpazīst dažādu tehnoloģisko risinājumu pielietojums dažādās profesijās. 

 

Karjeras nodarbībām var pietiekties aizpildot anketu: www.ej.uz/KN2021DBT  

Saziņai: 

linda.pudane@dbt.lv, 29354095 

Linda Pūdāne 

Daugavpils būvniecības tehnikuma  

Komunikācijas un karjeras centra vadītāja 

 

 

IETEICAMIE PAPILDUS PASĀKUMI 
 

Mācību priekšmetu stundās IKT tēmas ar dažādiem akcentiem un jautājumiem: 

 

 Kā tehnoloģijas ietekmējušas mūsu dzīvi pēdējo 3 gadu laikā - gan ģimenē, gan skolā, gan 

uz ielas, gan veikalā, aptiekā, poliklīnikā, vilcienā, koncertā, teātrī... (pirms un pēc-

zīmējumi, karikatūras, stend up izrādes, projekciju izstādes utt...) 

 

 Ko es protu/neprotu paveikt ikdienā, izmantojot IT?  

 

 Kādas IT prasmes es varētu iemācīt draugam, vecākiem, vecvecākiem, skolotājiem? 

 

 Kas tieši šajā mācību priekšmetā (ķīmijā, bioloģijā, literatūrā, sportā, mūzikā) ir saistīts ar 

tehnoloģijām?, ko tas palīdz/traucē/uzlabo? 

 

 IKT ietekme uz cilvēka veselību, vidi. 

 

 Vai es protu mērķtiecīgi un droši lietot sociālos tīklus? 

 

Pasākumi dažādu profesiju iepazīšanai ar akcentiem uz IKT prasmēm ikvienā no tām ( ārsts, 

pastnieks, mūziķis, uzņēmējs, vadītājs, pārdevējs, lauksaimnieks, pavārs, viesmīlības 

speciālists, žurnālists utt.- vai kāds no viņiem var iztikt bez IKT prasmēm?) 

 

 Tikšanās ar absolventiem, vecākiem, populāriem cilvēkiem - dažādu profesiju pārstāvjiem 

(kāpēc katram no viņiem nepieciešamas IT prasmes?) 

http://www.ej.uz/KN2021DBT
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 Uzņēmumu iepazīšana - cik daudz uzņēmuma ikdienā tiek izmantotas IKT? (Virtuālas/ 

video ekskursijas)  

 

 IKT nozares iepazīšanas pasākumi (uzņēmumi, profesijas IKT nozarē, veicamie 

pienākumi šajās profesijās, izaugsmes iespējas, izglītības iespējas) 

 

 

 

Katrai klasei jābūt vismaz vienam pasākumam. Klašu audzinātājiem līdz 20.10.2021. 

uz e-pastu regina_rutka@inbox.lv vai WhatsApp 26569588 iesūtīt atskaiti par klases 

piedalīšanos pasākumos (fotofiksācijas, video, īss apraksts, ko darīja, kur piedalījās, 

kāda bija klases stundas tēma utml.). 

 

 

Vajadzīgs padoms, palīdzība, neskaidrību, jautājumu gadījumos zvaniet, rakstiet, nāciet 

runāsim, meklēsim labāko risinājumu kopā. 
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