Šinī gadā Karjeras nedēļa norisa no
4.oktobra līdz 21.oktobrim, kuras tēma bija “ES
BŪŠU darba tirgū”. Karjeras nedēļa ir ikgadējs
pasākumu cikls, kuras laikā jauniešiem ir iespēja
iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos,
tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt
uzņēmumus un saņemt karjeras konsultācijas.
Jaunāko klašu skolēni iepazinās ar savu vecāku profesijām un atklāja profesiju
daudzveidību. Bija sagatavoti interesanti projekti par tēmu: „Izmirstošās profesijas” un
„Interesantas retas profesijas”, „Es gribu kļūt par…”.
Vecāko klašu skolēniem bija iespēja saņemt konsultācijas un noklausīties skolas
bibliotekāres lekciju „Karjeras un izglītības iespējas”, uzzināt kādas profesijas būs
visvairāk pieprasītas pēc 5 gadiem un noskatīties filmu „Atrodi savu ceļu”.

Daudzas
apmeklēja

klases

Bolderājas

bibliotēku un iepazinās ar
bibliotekāres profesiju.

Vecāko klašu skolēni Bolderājas policijas iecirknī saņēma plašu informāciju par
kriminālpolicijas darbu un policijas darbinieku profesijas izglības sistēmu Latvijā.

Bija tikšanās ar skolas absolventiem, kur viņi apmainījās ar informāciju par
Latvijas augstākajām mācību iestādēm – kā notiek apmācība, kas vajadzīgs, lai iestātos
mācību iestādē.
Liepājas Jūrniecības koledžas audzēknis M.Kurko iepazīstināja skolēnus ar šo
mācību iestādi.

Vidējo klašu skolēni bija ekskursijā Rīgas hidroelektrostacijā, fabrikā „Rūjienas
saldējums” un fabrikā „Ādažu čipsi”.

10.-11.klašu skolēniem bija tikšanās ar Baltijas Starptautiskās Akadēmijas rektori.

7. klases skolēni iepazinās ar medicīnas darbnieka profesiju. Ar šo profesiju viņus
iepazīstināja slimnīcas „Gaiļezers” darbiniece, kura ir viena skolēna māte.
Notika arī klases stunda: ”Vai viegli būt ārstam?”

Dabas

muzejs

un

Medicīnas

muzejs,

Dzelzceļa muzejs, Rīgas opera un baleta teātris, ka
arī Spoku māja – tās ir vietas, kuras apmeklēja
mūsu skolēni.

Skolēni arī piedalījās stundās, kuru laikā viņi iepazinās ar dažādam profesijām.
Piemēram:
„Datora lietošanas juridiskie un ētiskie aspekti”
“Izglītības iespējas ārzemes”
9.klase

„Neparastas profesijas” - skolnieki uzzināja par ļoti retam profesijām,

analizēja savas prasmes.
6.klase
5.klase

„Es gribu būt...” – apspriež populāras profesijas, spēlē minēšanas spēli.
„Darba sludinājums” – analizē darba sludinājumu, apspriež interesantākās

profesijas, analizē savas prasmes.
9.klases uzrakstīja Eseju “Kādu profesiju izvelēties laimīgajai nākotnei’’.
Karjeras nedēļas noslēgumā tika uzrakstīti referāti par profesijām, ar kurām
skolēni iepazinās.
Sagatavoja: Jeļena Drozdova

