KARJERAS NEDĒĻA 2016 - Es būšu... darba tirgū
2016.gada 10.-21.oktobris

Rīgas Daugavgrīvas vidusskola
Karjeras izglītības jautājumu koordinators: Jeļena Drozdova

Skolas pasākumu plāns
Cikos?

Kas?
Pasākuma nosaukums

Kur?
Vieta

Kam?
Mērķa auditorija

Par ko?
Pasākuma īsa anotācija

Kontaktpersona?

Pirmdiena, 10.oktobris
Stunda “Manu vecāku 308.k.
profesija. Pēc intervijas
ar vecākiem.”
Pārrunas
par
tēmu 306. kabinets
’’Karjeras un izglītības
iespējas”
un
filmas
noskatīšanās
„Atrodi
savu ceļu”.

5.a, 5.b klases
skolēni

Profesijas nepieciešamība. Darba
skaistums.

I.Berga

8.a klase

Skolas bibliotekāre
J.Vasiļjeva

“Pētnieks”

1.b klases skolēni

11.5012.30

Dabas zinības
(213. kab.)
Atklāšanas
pasākums Sociālās zinības
“Profesiju daudzveidība” (213.kab.)

Iepazīt profesijas, apzināt savas spējas
un talantus, gūt pieredzi, zināt
informācijas avotus par karjeras
iespējām Videofilmas par izglītības un
karjeras iespējām un pārrunas ar
skolēniem par profesijas īpatnībām,
iespējām.
Tēmas aktualizēšana, kas nodarbojas ar
noteiktu nozari
Iepazīstināt skolēnus ar dažādām
profesijām.
Izzināt, kādas profesijas ir vecākiem.

11.50-12.30

„Profesiju daudzveidība”

3.a klases skolēni

Iepazīstināt skolēnus ar dažādām
profesijām.
Izzināt, kādas profesijas ir vecākiem.

Natālija Voidenova

11.50-12.30

Sociālās
zinības
–
profesiju daudzveidība

3.b klases skolēni

N. Holmova

12.50-13.30

Klases stunda: ”Vai Rīgas Daugavgrīvas
viegli būt ārstam?”
vsk.

7.a

Iepazīstināt skolēnus ar dažādām
profesijām.
Izzināt, kādas profesijas ir vecākiem.
Tikšana ar ārsti

8.15-8.55

9.50-10.30

10.50-11.30

Sociālās zinības
(200.kab.).

1.b klases skolēni

Marija Kučinska
Marija Kučinska

Jeļena Petrova-Miliha

12.50-13.30

Klases stunda “Manu RDVS, klasē.
vecāku profesija’’

5.b.

13.00

Bibliotēkas apmeklējums

5.a klases skolēni

13.50

Klases stunda „Es un 311.kab.
mani dotumi”
Profesiju pasaulē
301.kab.
Spēle
Iepazīstināšanai
ar Rīgas Kurzemes
kriminālpolicijas darbu. iecirknis.
Daugavgrīvas iela 32,
Rīga, Latvija, LV1048

Bolderājas bibliotēka

6.b klases skolnieki

Skolēnu stāsti par vecāku profesijām,
Jašina Margarita
analīze, diskusija par trūkumiem un
priekšrocībām.
Iepazīstināšana ar bibliotekāra profesiju. Ina Andruškiva
Irina Ogromnova
Saruna ar bērniem par viņas dotumiem
R. Orehova
Skolēni iepazinās ar dažādām
profesijām
Iepazīstināšanai ar kriminālpolicijas
darbu. Iepazīsti profesiju.

Tatjana Danova

Uzdevumu risināšana ciešā saiknē ar
dzīvi.
Uzdevumu risināšana ciešā saiknē ar
dzīvi.
Uzdevumu risināšana ciešā saiknē ar
dzīvi.
Ekskursija medicīnas pasaulē

Marija Kučinska

9.b.(1.grupa)

Skolēnu pārspriedums par profesijas
izvēli

Jašina Margarita

Iepazīstināšanai
ar Rīgas Kurzemes
kriminālpolicijas darbu.
iecirknis. Daugavgrīvas
iela 32, Rīga, Latvija,
LV-1048
Stunda “Amatam- zelta 308.k.
pamats.“Darbam
dzimu,
darbam augu”
Stunda “Biologs”
405.kab.

11.a

Iepazīstināšanai ar kriminālpolicijas darbu.
Iepazīsti profesiju.

G.Jerjomkina

7.a

Darbs, tā nozīme folklorā.

I.Berga

10.a

Ļ.Bogdanova-Židkova

Pārrunas
par
tēmu 306.kabinets
’’karjeras un izglītības
iespējas”
un
filmas
noskatīšanās
„Atrodi

9.b klase

Bioloģijas apakšnozares specialitātes
Iepazīt profesijas, apzināt savas spējas un
talantus, gūt pieredzi, zināt informācijas
avotus par karjeras iespējām Videofilmas
par izglītības un karjeras iespējām un

8.a klase
10.a

T.Varfolomeja

Otrdiena, 11.oktobris
8.15- 8.55
10.50-11.30

11.00-13.00

12.50-13.30

12.50-13.30
13.50-14.30.

“Uzdevumu risināšana
par profesijām””
Teksta uzdevumi par
profesijām
Matemātika – teksta
uzdevumi par profesijām
Ko mēs zinām par
ārstniecību?
Eseja “Kādu profesiju
izvelēties
laimīgajai
nākotnei’’

Matemātika (213.kab.)

1.b klases skolēni

Matemātika
(200.kab.).
RDVS

3.a klases skolēni

P.Stradiņa Medicīnas
vēstures muzejs
RDVS

7.a

3.b klases skolēni

Natālija Voidenova
N. Holmova
Jeļena Petrova-Miliha

Klases audzinātājs +
skolas bibliotekāre
J.Vasiļjeva

savu ceļu”.

pārrunas ar skolēniem par profesijas
īpatnībām, iespējām.

Trešdiena, 12.oktobris

9.50-10.30

Stunda “Profesiju
pasaulē. Man ir nosliece
uz … .”
Klases stunda
“Profesiju izvēle ”
( spēle)
“Mēs esam pētnieki”

9.50.-10.30

Profesija – |Pētnieks”

8.15-8.55

9.00

11.50

12.00
13.50-14.30
13.50-14.30

8.b klase

Skolēnu nākotnes nodomi, orientēšanās
profesiju pasaulē.

I.Berga

10.a

Iepazīsti profesiju.

1.b klases skolēni

Pētījuma veikšana

T.Varfolomeja
I.Andruškiva
N.Jadikina
Marija Kučinska

Dabaszinības
(200.kab.).
Klases stunda
Rīgas Daugavgrīvas
“Ar ko es grību būt?”
vsk. 303.kab.
Diskusija pār aktuālajam RDVS
profesijām
“Bibliotekārs – gids RCB Bolderājas
informācijas pasaulē”
filiālbibliotēka
Stunda “Es būsu…”
206.kab

3.a klases skolēni

Tēmas aktualizēšana, kas nodarbojas ar
noteiktu nozari
Sarūna par profesijām. Testēšana

Klases
stunda: Rīgas Daugavgrīvas
„Medicīnas nozares”
vsk.

7.a

308.kab.
Rīgas Daugavgrīvas
vidusskola
Dabaszinības
(213.kab.)

5.a klases skolēni
6.b.
6.a klases skolēni
10.a klase

Natālija Voidenova
Ina Andruškiva

Dažādu profesiju analīze, sava viedokļa Jašina Margarita
argumentēšana.
Iepazīstināšana ar bibliotekāra profesiju. J.Drozdova
R.Orehova
Prezentācijas “Es būsu…” (informācijas Ļ.Bogdanova-Židkova
meklēšana internetā)
Viktorīna par medicīnas profesionālas
Jeļena Petrova-Miliha
virzienos

Ceturtdiena, 13.oktobris
9.00-9.40
9.00-9.40

1250-1330

“Ciemiņa stāstījums par Ētika (213.kab.)
savu profesiju”
Pārrunas
par
tēmu Klases kabinets
’’karjeras un izglītības
iespējas”
un
filmas
noskatīšanās
„Atrodi
savu ceļu”.

1.b klases skolēni
7.b klase

Iepazīt profesijas, apzināt savas spējas un
talantus, gūt pieredzi, zināt informācijas
avotus par karjeras iespējām.
Videofilmas par izglītības un karjeras
iespējām un pārrunas ar skolēniem par
profesijas īpatnībām, iespējām.

Klases audzinātājs +
skolas bibliotekāre
J.Vasiļjeva

Projekta darbs
Stunda „Datora
lietošanas juridiskie un

5a
7a.kl.

Projekta darbs ‘Manu vecāku profesija’
Datora lietošana daudzveidīgās dzīves
situācijās un citu mācību priekšmetu

Jūlija Žandarova
Ivaniouta Irina

300 k
400.kab.

1350-1430
13.50

ētiskie aspekti”

7b.kl.

apguvē, to nozīmi sabiedrības attīstībā.

Disputs
Rīgas Daugavgrīvas
“Profesijas, kuras mēs vsk. 303.kab.
izvelējamies”

10.klases skolēni

Grupu darbs. Dabaszinātnes un
matemātikas loma profesiju izvēlē

Ina Andruškiva
Natalija Jadikina

Rūjienas saldējumu
fabrika
Vizuāla māksla

5.a klases skolēni

Ina Andruškiva

Ētika
(200.kab.).

3.a klases skolēni

iepazīstināšana ar saldējumu ražošanu
un fabrikas specialitātēm
Savu sapņu attēlošana. Skolēni zīmē
savas nākotnes profesiju, stāsta par to
un pamato, kāpēc tu izvēlējas.
Katrai profesijai ir sava nozīme
(atcerēties, kādas ekskursijas
apmeklējam: piem. Namdara darbnīca)

Piektdiena, 14.oktobris
8.00-15.00

Ekskursija

9.00-9.40

“Es gribu kļūt par…”

9.00-9.40

Dažādu profesiju nozīme

10.30-12.00

ekskursija uz dzelzceļa Klases stunda muzeju

1.b klases skolēni

10.50.-11.30

“Es gribu kļūt par…”

Klases stunda
(200.kab.).

3.a klases skolēni

10.50.-11.30

Stunda “Es būsu…”

206.kab

10.a klase

11. 50.

Klases stunda „Manu
vecāku profesijas”
Projekta darbs
Klases stunda „Manu
vecāku profesijas
Stunda „Datora
lietošanas juridiskie un
ētiskie aspekti”
Profesiju izvēle

217.kab.

3.c klases skolēni

Savu sapņu attēlošana. Skolēni zīmē
savas nākotnes profesiju, stāsta par to
un pamato, kāpēc tie izvēlējas.
Prezentācijas “Es būsu…” (informācijas
meklēšana internetā)
Saruna par vecāku profesijām

300 k
216.kab.

5.b
4.b klases skolēni

Projekta darbs ‘Manu vecāku profesija’
Saruna par vecāku profesijām

Jūlija Žandarova
N.Hryhaliun

400.kab.

7b.kl.
7a.kl.

Ivaniouta Irina

206k.

10.a kl. skolēni

Datora lietošana daudzveidīgās dzīves
situācijās un citu mācību priekšmetu
apguvē, to nozīmi sabiedrības attīstībā.
Profesiju izvēle (spēle)

Ekskursija
Ekskursija uz Pļaviņas
HES
Ekskursija uz HES

Pļaviņas HES
Rīgas HES

6b.kl.
8.a klase

Rīgas HES

5.b.

12.50.
1150-1230
1350-1430

12.00

1.a klases skolēni

Iepazīšana ar dažādam profesijām
Skolēni iepazīsies ar darbiniekiem, kuri
strādā hidroelektrostacijā
Iepazīsti tinaties ar to, ka darbojas

Marija Kučinska
Natālija Voidenova
Marija Kučinska
Vecāki un muzeja
dalībnieki
Natālija Voidenova
Ļ.Bogdanova-Židkova

N.Hryhaliun

Andruškiva I.
Jadikina N.
R.Orehova
Tatjana Danova
Jašina Margarita

Ārpus klases lasīšanas
stunda
Klases
stunda
“Es gribu kļūt par…”

Rīgas Daugavgrīvas
vsk.
Rīgas Daugavgrīvas
vsk.

7.a.

Teksta uzdevumi par
profesijām
Matemātika – teksta
uzdevumi par profesijām
“Par ko strādā mani
vecāki”
Sacerējums pārspriedums
„Kādu
profesiju
izvēlēties?’’
Latvijas mācību iestādes.
Prezentācija
“Bibliotekāra profesijamīti un realitāte”

Matemātika
(200.kab.).

3.a klases skolēni

Ekskursija uz Bolderājas
bibliotēku.
Klases stunda: „Pirmā un
neatliekamā palīdzība.”
Klases stunda „Dažādas
profesijas”

3.a klases skolēni

HES, kā ražojas elektrība.
A.Kuprins. „Brīnumārsts”
Iepazīstināšana ar ārstam Piragovim.
Savu sapņu attēlošana. Skolēni zīmē
savas nākotnes profesiju, stāsta par to
un pamato, kāpēc tie izvēlējas.

Ogromnova Irina
Natālija Voidenova

Pirmdiena, 17.oktobris
8.15-8.55
9.00-9.40
11.50-12.30

12.00

12.50-13.30
13.50

3.b klases skolēni

Uzdevumu risināšana ciešā saiknē ar
dzīvi.
Uzdevumu risināšana ciešā saiknē ar
dzīvi.
Bērnu stāstījumi par vecākiem.

Natālija Voidenova
N .Holmova

Sociālas zinības (213.
kab.)
Rīgas Daugavgrīvas
vsk.

1.b klases skolēni

Marija Kučinska

9.a.

Pilnveidot prasmi sava viedokļa
veidošanu.

Ogromnova Irina

301.kab.

8.a klase

Uzzināt, kur var iegūt izglītību Latvijā

Tatjana Danova

RCB Bolderājas
filiālbibliotēka

7.b klases skolēni

J.Drozdova
T.Varfolomeja

Bolderājas bibliotēka.

5.b.

Bibliotekāra profesija pagātnē.
Bibliotekārs šodienas mainīgajā
pasaulē. Bibliotekāra prestižs.
Iepazīstināties ar bibliotekārā profesiju.

Rīgas Daugavgrīvas
vsk.
311.kab.

7.a

Tikšana ar skolas med.māsu

Jeļena Petrova-Miliha

6.b klases skolnieki

Iepazīšana ar dažādam profesijām

R. Orehova

7.a klase

Kāda nozīme darbam bija vecos laikos,
atspoguļotos daiļdarbos
Analizēt dažādas profesijas atkarīgi no
laikmeta, paplašināt redzesloku par
krievu literatūru.

Tatjana Danova

Jašina Margarita

Otrdiena, 18.oktobris
Klases stunda: ”Darbs,
301.kab.
cilvēka dzīves pamats.”
Kolāža –krievu
RDVS
rakstnieki pār profesijām.

9.b. (1.grupa)

Jašina Margarita

Trešdiena, 19.oktobris
9.50-10.30
9.50-10.30
10.50-11.30

11.50-13.30

11.50

Profesijas, saistītas ar
dabu
“Profesijas, saistītas ar
dabu”
Dabaszinības| Profesijas, saistītas ar
dabu
Klases stunda “Es gribu kļūt par…”

Dabaszinības|
(200.kab.)/
Dabaszinības|
(213.kab.)
202.kab.

3.a klases skolēni

Tēmas aktualizēšana, kas nodarbojas ar
noteiktu nozari
Tēmas aktualizēšana, kas nodarbojas ar
noteiktu nozari
Tēmas aktualizēšana, kas nodarbojas ar
noteiktu nozari

Natālija Voidenova

202.kab.

3.b klases skolēni

N. Holmova

5.a klases skolēni

Savu sapņu attēlošana. Skolēni zīmē
savas nākotnes profesiju, stāsta par to
un pamato, kāpēc tie izvēlējas.
Sarūna un viktorīna

Klases stunda:
“Profesijas, kuras jau
nav”

Rīgas Daugavgrīvas
vsk. 303.kab.

Ētika (213.kab.)

1.b klases skolēni

Katrai profesijai ir sava nozīme

Marija Kučinska

1.a klases skolēni
3.a klases skolēni

Marija Kučinska
N.Holmova

Ina Andruškiva

Ceturtdiena, 20.oktobris
9.00-9.40

13.00

“Dažādu profesiju
nozīme”
Klases stunda “Skolēnu
iepazīstināšana ar Liepājas
Jūrniecības koledžu
audzēknis M.Kurko”
Klases stunda „Tikšanās ar
izglītības iestādēm.
Linkturs , mācību centrs”
“Bibliotekārs darba tirgū”

Rīgas Daugavgrīvas
vidusskola

10.a

Iepazīsti profesiju.

Rīgas Daugavgrīvas
vidusskola

11.a

Studējot ārzemēs
“Izglītības iespējas ārzemes”

RCB Bolderājas
filiālbibliotēka

10. klases skolēni

Bibliotekāra profesijas apguves iespējas.
Motivācija. Darba iespējas. Tālākizglītība
un attīstība.

T.Varfolomeja

G.Jerjomkina
J.Drozdova
T.Varfolomeja

Piektdiena, 21.oktobris
9.50-10.30

9.50-10.30

10.50-11.30

Noslēguma pasākums
Kolāžas
veidošana Mājturība
“Profesiju pasaule”
(200.kab.).
Noslēguma
pasākums Mājturība (213.kab.)
kolāžas
veidošana
“Profesiju pasaule”
A.Kuprins.
RDVS

3.a klases skolēni
1.b klases skolēni

5.b.

Skolēni veido kolāžu no žurnāliem, no
saviem zīmējumiem, lai sanāca
daudzveidīgo profesiju atspoguļojums
Skolēni veido kolāžu no žurnāliem, no
saviem zīmējumiem, lai sanāca
daudzveidīgo profesiju atspoguļojums
Iepazīstināšanā ar ārsta profesiju caur

Natālija Voidenova
Marija Kučinska
Jašina Margarita

11.50.-12.30
12.50.-13.30
10.50-11.30

“Brīnumārsts”
Klases stunda „Izgaistas 217. kab.
profesijas”
Klases stunda „Izgaistas 216.kab.
profesijas
Mājturība
veidošana
pasaule”

–

kolāžas 202.kab.
“Profesiju

A.Kuprins.
RDVS
“Brīnumārsts”
Kolāža Krievu rakstnieki Rīgas Daugavgrīvas
par profesijām.
vsk.
Sagatavoja: Jeļena Drozdova
Datums: 03.10.2016.

3.c klases skolēni

teksta analīzi.
Saruna par izgaistas profesijām

N.Hryhaliun

4.b klases skolēni

Saruna par izgaistas profesijām

N.Hryhaliun

3.b klases skolēni

Skolēni veido kolāžu no žurnāliem, no
saviem zīmējumiem, lai sanāca
daudzveidīgo profesiju atspoguļojums

N. Holmova

6.b.

Iepazīstināšanā ar ārsta profesiju caur
teksta analīzi.
Iepazīstināšana ar dažādiem profesijām.

Jašina Margarita

5a,6a,7a.

Ogromnova Irina

