Karjeras nedēļa 2021.

Katru gadu Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizē karjeras nedēļu kuru finansē ESF
projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
Šogad karjeras nedēļa norisinājās no 11. līdz 15. oktobrim.
Karjeras nedēļas tēma bija : “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) tavai karjerai.”
Karjeras nedēļas mērķi:
 Sniegt praktisko informāciju par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk –
IKT) nozīmi ikdienā un karjerā, tagadnes un nākotnes profesijās;
 Veicināt izpratni par saistību starp skolā apgūstamajām zināšanām, prasmēm un tendencēm
darba tirgū IKT jomā;
 sekmēt karjeras izglītības integrēšanu ikdienas procesos izglītības iestādēs saistībā ar
aktualitātēm pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā.
Karjeras nedēļas pasākumi:
11.10. Video mācībstunda 7.-9. klašu skolēniem. Piedalījās mūsu skolas 7.klašu skolēni.
Praktiska mācību stunda par programmēšanas radošo pusi. Sekojot līdzi ierakstam, skolēni aktīvi
līdzdarbojas, izveidoja interaktīvu mākslas darbu un ieguva ieskatu Java Script programmēšanas
valodas pamatos. Attīstīja loģiskās un algoritmiskās domāšanas, kā arī problēmu risināšanas
prasmes, kuras ir nozīmīgas katram programmētājam.
11.10. Tiešsaistes diskusija vecākiem/ģimenei . Tiešsaistes diskusijā ar vecākiem tika pārrunāts,
kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru
iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas.

12.10. ” IKT nozare šodien un nākotnē”. Pasākums 8.klašu skolēniem. Tikšanās ar IT
uzņēmuma “Midis” pārstāvjiem. Saruna par IT jomā nepieciešamajām prasmēm un zināšanām.
Speciālisti sniedza plašu un daudzpusīgu informāciju par uzņēmuma darba procesu, struktūru,
iekšējo organizāciju, darbinieku pienākumiem. Pasākuma dalībnieki uzzināja par dažādām IKT
profesijām
14.10. “Profesijas skolā un IKT prasmes”. Pasākumu organizēja 9.b klases skolēni. Pirms
karjeras nedēļas viņi aptaujāja dažādu profesiju pārstāvjus, kuri strādā skolā un izveidoja
videofilmu par profesijām skolā un par to kādas IKT prasmes viņiem ir nepieciešamas savā darbā.
9.klases skolēni ne tikai paši izpētīja dažādas profesijās skolā, bet arī organizēja pasākumu 3.klašu
skolēniem. Pateicoties izveidotajiem video materiāliem 3.klases skolēni uzzināja par dažādām
profesijām skolā un piedalījās 9. klases skolēnu organizētajā viktorīnā.

15.10.“IKT robežsargu darbā”. Pasākums tika organizēts 8.-9. klašu skolēniem.Visiem
interesentiem bija iespēja atvērt Valsts robežsardzes koledžas durvis no savām mājām un uzzināt,
kā kļūt par robežsargu, apmeklēt Valsts robežsardzes koledžu virtuāli, saņemt informāciju par
uzņemšanas noteikumiem un iepazīties ar mācību procesu Valsts robežsardzes koledžā. Valsts
robežsardzes koledžas pārstāvji lielu daļu savā pasākumā veltīja ļoti svarīgajām IKT izmantošanas
prasmēm robežsargu darbā.

