
 

 

Karjeras nedēļas publiskie pasākumi 

 

No 11.-15. oktobrim visā Latvijā norisinājās Karjeras nedēļa “[IKT] TAVAI 

KARJERAI”. Šogad pastiprināta uzmanība tika vērsta uz informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju (IKT) nozares un tajā nepieciešamo profesiju iepazīšanu. 

11.10. notika publiskais tiešsaistes pasākums vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē – 

draugs vai svešinieks?”, kur tika pārrunāts, kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem 

ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu profesiju iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav 

pazīstamas. 

12.10. ar aizraujošiem iedvesmas stāstiem jauniešu publiskajā pasākumā 

“Iedvesmas stāsti – kā es nokļuvu IKT nozarē?” dalījās profesionāļi, kuri darbojās IKT 

nozarē. 

Arī mūsu skolas skolēniem un vecākiem bija iespēja pieslēgties šiem pasākumiem 

un izzināt IKT nozares plašo profesiju spektru, atklāt tām nepieciešamās prasmes un 

uzklausīt profesionāļu pieredzi. 

Sociālā tīkla Facebook lapā, platformā Tavai Karjerai var sekot līdzi dažādām 

aktualitātēm un izzināt profesijas: 

https://www.facebook.com/TavaiKarjerai/ 

 

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi skolā 

 

 Karjeras nedēļā, sadarbībā ar datorikas skolotāju, 4. un 7. klases skolēniem bija 

iespēja izmēģināt radošo programmēšanu Learns IT profesionāļu vadībā. 

Dažādās mācību priekšmetu stundās pedagogi akcentēja karjeras izglītības tēmas, 

lai rosinātu skolēnu interesi un izpratni par profesiju daudzveidību,  saturīgiem brīvā 

https://www.facebook.com/TavaiKarjerai/


laika pavadīšanas veidiem, un stāstīja, kā dažādas prasmes var palīdzēt skolēna izvēlētajā 

nākotnes profesijā. 

12.10. 7. un 8. klases skolēniem pedagogs karjeras konsultants vadīja 

informatīvas grupu nodarbības “Karjeras nedēļa [IKT] Tavai nākotnei”. 

Nodarbību mērķis – informēt skolēnus par aktualitātēm Karjeras nedēļā, informācijas un 

tehnoloģiju nozares profesijām un e-resursiem par interesējošām profesijām, izglītības 

iestādēm un programmām. Bija iespēja saņemt atbildes uz sev interesējošiem 

jautājumiem. 

14.10. praktiska nodarbība 9. klasei “Individuālā karjeras plāna sastādīšana” un 

informatīva nodarbība “Karjeras nedēļa [IKT] Tavai nākotnei”. 

Nodarbību mērķis – rosināt aizdomāties par savu prasmju, spēju, talantu, interešu, 

temperamenta nozīmi un likumsakarībām savas nākotnes plānošanā. Gūt priekšstatu par 

personības tipiem un to klasifikācijas sistēmu pēc darba objektu grupām. 

9. klases skolēniem bija iespēja piedalīties, pedagoga karjeras konsultanta 

veidotajā, aptaujā par karjeras atbalsta pasākumu nepieciešamību nākotnes plānošanā. 

Skolēni individuāli, pēc vajadzības, saņems atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.   

 

Sagatavoja: pedagogs karjeras konsultants Liene Pļaviņa 


