Karjeras nedēļa Liepāja
No 26. līdz 30. novembrim
Es būšu...
Vai zini, kas būsi Tu?
Karjeras nedēļas laikā:
 uzzini sev piemērotāko profesiju;
 iepazīsti karjeras iespējas un profesiju pasauli;
 darbojies radošajās darbnīcās un apmeklē uzņēmumus;
 piedalies spēlēs, konkursos un laimē balvas!

Kad?
Pirmdiena,
26.11.2012
14.30

Kas?

Kam?

Kur?

Par ko?

Karjeras nedēļas atklāšana,
viktorīna „Es būšu..”
Nodarbība „Interesentiem
par psihologa profesiju –
ar un bez maizes garozas”
Nodarbība „Sabiedriskās
attiecības – kas tas?”
Nodarbība „Web lapu
izveide. Flash lietošana
mājas lapās. Maketēšanas
pielietošana vidusskolā”
Nodarbība „Mana karjera
– mana izvēle”

7.-9. klašu skolēnu komanda Liepājas Valsts 1.
un citi interesenti
ģimnāzija
10.-12. klašu skolēni
Liepājas Universitāte

Svinīgā Karjeras nedēļas atklāšana un viktorīna
„Es būšu...”
Nodarbība par psihologa profesiju

8.-9. un 10.-12. klašu
skolēni un citi interesenti
8.-9. un 10.-12. klašu
skolēni un citi interesenti

Liepājas Universitāte

Nodarbība par sabiedrisko attiecību profesijas
būtību un nepieciešamību
Nodarbība par IT iespējām – mājas lapu (web lapu)
programmēšana, flash lietošana un maketēšanas
programmas

10.-12. klašu skolēni

Liepājas BJC
„Vaduguns”

14.00

Eksakto zinātņu stundas

8.-9. un 10.-12. klašu
skolēni un citi interesenti

Liepājas Universitāte

16.00

Informatīvs pasākums

10.-12. klašu skolēni

RTU Liepājas filiāle

14.00 - 15.00

15.00 - 16.00
15.00

14.00 - 17.00

Liepājas Universitātes
Mākslas pētījumu
laboratorija

Seminārs ikvienam skolēnam, kuram tuvākajā laikā
ir jāpieņem lēmums par turpmāko karjeras izvēles
ceļu
Dažādas atraktīvas nodarbības un darbnīcas
skolēniem par zinātnes sasniegumiem un iespēja
ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos
Pētnieciskais darbs un tā veikšanas iespējas.

„Pētnieciskais darbs un tā
veikšanas iespējas”
Prezentācija „Trenera
darbs”

Pētnieciskā darba nozīme, topot par profesionāli
savā jomā
Prezentācija par mācību treniņu nodarbībām,
pedagoģisko procesu, kas virzīts uz augstu
sportisku rezultātu sasniegšanu

8.-12. klašu skolēni

Liepājas Olimpiskais
centrs

Informatīva nodarbība „Es
izvēlos uzņēmējdarbību,
vadību un loģistiku”
Informatīva nodarbība „Es
izvēlos būvnieka,
būvdarbu vadītāja
profesiju”
Radošuma diena – mūsu
ikdiena

10.-12. klašu skolēni

RTU Liepājas filiāle

Nodarbība par iespējām mācīties uzņēmējdarbību,
vadību un loģistiku

10.-12. klašu skolēni

RTU Liepājas filiāle

Nodarbība par iespējām mācīties ar būvniecību
saistītas profesijas

15.00 - 17.00

Radošuma diena – mūsu
ikdiena

Liepājas mākslas
vidusskola

15.00 - 17.00

Radošuma diena – mūsu
ikdiena
Praktiskās mācības par
profesiju izvēli

10.-12. klašu skolēni un citi
interesenti par mūžizglītības
iespējām
1.-9. klases skolēni un
vecāki; 10.-12. klašu skolēni
8.-9. un 10.-12. klašu
skolēni

Konsultācijas pie karjeras
konsultanta
Tēlotājmākslas studija „Es
varu zīmēt”

9.-12. klašu skolēni

Liepājas pilsētas
izglītības iestādes
Liepājas mākslas
vidusskola

Tikšanās – prezentācija
„International Experience

10.-12. klašu skolēni

15.30 - 16.50

Otrdiena,
27.11.2012
15.00

15.00

15.00 - 17.00

14.00 - 17.00

14.00 - 17.00
17.00

14.00 - 15.-00

8.-9. klašu skolēni un vecāki Liepājas mākslas
vidusskola

visi interesenti

Liepājas bērnu mākslas
skola
PIKC Liepājas Valsts
tehnikums

Liepājas BJC

Karjeras veidošana radošajās industrijās,
informācija par iespējām mācīties dažādas radošas
profesijas Liepājas mākslas vidusskolā
Karjeras veidošana radošajās industrijās,
informācija par iespējām mācīties dažādas radošas
profesijas Liepājas mākslas vidusskolā
Karjeras ievirze radošajās industrijas, iepazīšanās
ar Liepājas bērnu mākslas skolu
Skolēni varēs uzzināt par izvēlēto profesiju un
pārbaudīt savu atbilstību tai
Konsultācijas par karjeras izvēles ceļu
Zīmēšanas, gleznošanas un kompozīcijas
nodarbības gan ar, gan bez priekšzināšanām.
Interesentiem jāņem līdzi savi materiāli
Prezentācija par dzīvi, darbu, ceļošanu un izglītības
iespējām Kanādā

15.00

14.30

15.00
15.00
15.00

15.00 - 16.00

16.00 - 18.00

Canada – ceļo un strādā
Kanādā”
Tikšanās „Liepājas jauno
uzņēmēju veiksmes stāsti”

11.-12. klašu skolēni

Liepājas Jaunatnes centrs

Tikšanās ar Liepājas jaunajiem uzņēmējiem, pirmie
soļi un pirmās grūtības biznesā. Savā pieredzē
dalīsies Miks un Mareks Alberti, Mārtiņš Gineitis,
Madara More
Diskusija par kultūras nozari Liepājā, tās
pārvaldību, plānošanu un aktualitātēm

Diskusija „Kultūras
darbinieks un viņa
pienākumi”
Tikšanās „Prokurors un
viņa ikdiena”
Tikšanās „Ēdināšanas un
viesmīlības bizness”
Tikšanās „Militārā
karjera”

10.-12. klašu skolēni

Liepājas kultūras
pārvalde

10.-12. klašu skolēni

Liepājas prokuratūra

8.-12. klašu skolēni
10.-12. klašu skolēni un
jaunsargi;

Restorāns „Upe”
(viesnīca „Līva”)
1. Zemessardzes novada
štābs

Nodarbība – profesionālās
ievirzes izglītības
programmas apgūšanas
process
Tikšanās – nodarbība
„Harmonija manā pasaulē”

8.-12. klašu skolēni

RET sporta zāle

Mācību treniņu nodarbība

5.-12. klašu skolēni

Liepājas Modes un
mākslas studija

Nodarbības laikā tiks sniegtas zināšanas
aktiermeistarībā, lietišķajā etiķetē, defilē, vizuālā
tēla izveidē

Nodarbība „Es izvēlos
enerģētiķa, elektriķa
profesiju”
Nodarbība
„@nakotnesprofesija”

10.-12. klašu skolēni

RTU Liepājas filiāle

Iepazīšanās ar enerģētiķa un elektriķa profesijām

8.-9. un 10.-12. klašu
skolēni; citi interesenti

Liepājas Universitāte

Darbnīca „Izgatavo savu

7.-9. klašu skolēni

Liepājas BJC

Nodarbībā tiks analizēta skolēnu esošo
kompetenču piemērotība nākotnes profesijām, kā
arī apskatīti nākotnes karjeras izaicinājumi
Audzēkņiem būs iespēja izgatavot savas rotas,

Tikšanās laikā varēs vairāk uzzināt par
prokuratūras darbu un ikdienu
Iepazīšanās ar ēdināšanas un viesmīlības biznesu
Iepazīšanās ar militārās karjeras iespējām

Trešdiena,
28.11.2012
15.00

15.00 - 16.00

17.00 - 18.00

rotu pats”

„Vaduguns”

15.00 - 17.00

Radošuma diena – mūsu
ikdiena

8.-9. klašu skolēni un vecāki Liepājas mākslas
vidusskola

15.00 - 17.00

Radošuma diena – mūsu
ikdiena

15.00 - 17.00

Radošuma diena – mūsu
ikdiena

10.-12. klašu skolēni un citi
interesenti par mūžizglītības
iespējām
1.-9. klases skolēni un
vecāki; 10.-12. klašu skolēni

14.00 - 17.00

Nodarbības par profesiju
izvēli
Diskusija „Gribu būt
mediķis”
Konsultācijas pie karjeras
konsultanta
Erudīcijas konkurss „Kur
tu strādā, liepājniek?”
Tēlotājmākslas studija „Es
varu zīmēt”

8.-9.un 10.-12. klašu skolēni PIKC „Liepājas Valsts
tehnikums”
10.-12. klašu skolēni
SIA „Liepājas Reģionālā
slimnīca”
9.-12. klašu skolēni
Liepājas pilsētas
izglītības iestādes
7.-9. klašu skolēni
Liepājas BJC
„Vaduguns”
visi interesenti
Liepājas mākslas
vidusskola

Nodarbība „Publiskā runa
un prezentācija: ieteikumi
vizuālās prezentācijas
noformēšanai”
Tikšanās "Es būšu
stomatologs"
„Jauno mediju māksla”
studentu darbu
demonstrācijas
Alternatīvās fotogrāfijas

10.-12. klašu skolēni un citi
interesenti

Liepājas Universitāte

skolēni

Liepājas Zobārstniecības
poliklīnika
Liepājas Universitātes
Mākslas pētījumu
laboratorija
Liepājas BJC „Laumiņa”

10.00
14.00 - 17.00
14.00
17.00

14.00 - 15.00

15.00
15.00 - 17.00

16.00 - 18.00

8.-9. un 10.-12. klašu
skolēni
8.-12. klašu skolēni

Liepājas mākslas
vidusskola
Liepājas bērnu mākslas
skola

uzzināt, kā iegūtās prasmes var palīdzēt kļūt par
tekstildizaineri
Karjera – radošajās industrijās, informācija par
iespējām mācīties dažādas radošas profesijas
Liepājas mākslas vidusskolā.
Karjera – radošajās industrijās, informācija par
iespējām mācīties dažādas radošas profesijas
Liepājas mākslas vidusskolā.
Karjeras ievirze radošajās industrijas, iepazīšanās
ar Liepājas bērnu mākslas skolu.
Nodarbības par profesiju izvēli
Informācija par ārsta profesiju, iepazīšanās ar
ķirurga, terapeita un pediatra profesijām.
Konsultācijas par karjeras izvēles ceļu.
Erudīcijas konkurss par Liepājas uzņēmumiem un
pārstāvētajām profesijām.
Zīmēšanas, gleznošanas un kompozīcijas
nodarbības gan ar, gan bez priekšzināšanām
vizuālā mākslā. Interesentiem jāņem līdzi savi
materiāli.
Nodarbība skolēniem par runas un vizuālo
prezentāciju, kā arī runas satura vizualizēšanas
pamatprincipiem.
Tikšanās ar Liepājas Zobārstniecības poliklīnikas
vadītāju Armandu Ginteru
Studiju programmas „Jauno mediju māksla”
studentu darbu demonstrācijas.
Radošie fotogrāfijas procesi praktiskajās

projekts – praktiskās
nodarbības
Darbnīca „Ja gribi būt
rotkalis”
Darbnīca „Iedzīvini seno
arodu – aušanu”
Darbnīca „Kā kļūt par
keramikas dizaineri”
Darbnīca „Apģērba
dizains”
Informatīva nodarbība
„Klikšķa attālumā”

nodarbībās.

16.00 - 18.00

Radoši informatīvā lekcija

8.-12. klašu skolēni

Liepājas BJC „Laumiņa”

16.30 - 18.00

Diskusija „Vai karjeras
konsultants var sniegt
palīdzību, jaunietim
izvēloties turpmāko ceļu –
savu karjeru?”
Diskusija „Kultūras
darbinieks un viņa
pienākumi”
Tikšanās „Ēdināšanas un
viesmīlības bizness”
Tikšanās „Es būšu
elektriķis”
Tikšanās – prezentācija
„Trenera darbs”

8.-12. klašu skolēni

Liepājas BJC „Laumiņa”

Iespēja apgūt dažādas iemaņas, kas saistītas ar
rotkaļa profesiju.
Iespēja apgūt dažādas iemaņas, kas saistītas ar
audēja profesiju.
Iespēja apgūt dažādas iemaņas, kas saistītas ar
keramiķa profesiju.
Iespēja apgūt dažādas iemaņas, kas saistītas ar
apģērba dizainera profesiju.
Nodarbība par virtuāliem karjeras plānošanas
resursiem latviešu un angļu valodā. Ja iespējams,
interesenti aicināti ņemt līdzi savus portatīvos
datorus.
Informatīvā lekcija par jauniešu ārpus skolas
iespējām – projektiem un apmaiņas programmām.
Diskusija

10.-12. klašu skolēni

Liepājas kultūras
pārvalde

Informācija par kultūras darbinieka ikdienas
pienākumiem.

8.-12. klašu skolēni

Restorāns „Upe”
(viesnīca „Līva”)
a/s „Sadales tīkls”

Iepazīšanās ar ēdināšanas un viesmīlības biznesu.

8.-12. klašu skolēni

Sporta zāle - SIA “Sporta
komplekss Celtnieks”

Prezentācija par mācību treniņu nodarbībām,
pedagoģisko procesu, kas virzīts uz augstu
sportisku rezultātu sasniegšanu.

Nodarbība „Es veidoju
savu nākotni”

visi interesenti

LTRK Liepājas nodaļa

Diskusija par karjeras veidošanas ceļu.

16.00 - 18.00
16.00 - 18.00
16.00 - 18.00
16.00 - 18.00
14.00 - 15.00

14.30

15.00
15.00
19.30-21.00

16.00

8.-12. klašu skolēni

Liepājas BJC „Laumiņa”

8.-12. klašu skolēni

Liepājas BJC „Laumiņa”

8.-12. klašu skolēni

Liepājas BJC „Laumiņa”

8.-12. klašu skolēni

Liepājas BJC „Laumiņa”

8.-9. un 10.-12. klašu
skolēni, vecāki

Liepājas Universitāte

9.-12. klašu skolēni

Iepazīšanās ar enerģētiķa un elektriķa profesiju.

17.30

Diskusija „Jaunā uzņēmēja
karjeras kāpnes”

visi interesenti

LTRK Liepājas nodaļa

Jauno uzņēmēju pieredzes stāsti, diskusija.

16.00 - 18.00

Nodarbība „Harmonija
manā pasaulē”

5.-12. klašu skolēni

Liepājas Modes un
mākslas studija

Nodarbības laikā tiks sniegtas zināšanas
aktiermeistarībā, lietišķajā etiķetē, defilē, vizuālā
tēla izveidē.

Informatīvs pasākums „Es
izvēlos informācijas
tehnoloģijas,
programmēšanu”
Informatīvs pasākums „Es
izvēlos inženiertehniku,
mašīnbūvi, mehāniku”
Konkurss „Profesijas
toreiz un tagad”
Darbnīca „Šuvējs –
modelētājs”
Darbnīca „Kā kļūt par
keramiķi”
Praktisko mācību
nodarbības
Konsultācijas pie karjeras
konsultanta
Nodarbība „Kaspara Goda
teātris”
Nodarbība „Dziedātprieks”

10.-12. klašu skolēni

RTU Liepājas filiāle

Informācija par karjeras iespējām informācijas
tehnoloģiju jomā.

10.-12. klašu skolēni

RTU Liepājas filiāle

8.-9. klašu skolēni

Informatīvs pasākums
„Europass dokumenti –

11.-12. klašu skolēni

Liepājas
internātpamatskola
Liepājas BJC
„Vaduguns”
Liepājas BJC
„Vaduguns”
PIKC „Liepājas Valsts
tehnikums”
Liepājas pilsētas
izglītības iestādes
Liepājas Tirdzniecības
un Rūpniecības kamera
Liepājas BJC
„Vaduguns”
Liepājas pilsētas
Izglītības pārvalde

Informācija par karjeras iespējām ar
inženiertehniku, mašīnbūvi un mehāniku saistītās
profesijās.
Konkurss par darbarīkiem, profesijām agrākos
laikos un mūsdienās.
Informācija par šuvēja profesiju. Nepieciešamās
prasmes un iemaņas.
Keramiķa profesijai nepieciešamo pamatprasmju
apgūšanas iespējas pulciņā.
Skolēni varēs uzzināt par izvēlēto profesiju un
pārbaudīt savu atbilstību tai.
Konsultācijas par karjeras izvēles ceļu.

Ceturtdiena,
29.11.2012
15.00

15.00

14.00
15.00 - 17.00
15.00 - 16.30
14.00 - 17.00
14.00 - 17.00
14.00
14.00 - 15.00
14.30

7.-12. klašu skolēni
7.-9. klašu skolēni
8.-9. un 10.-12. klašu
skolēni
9.-12. klašu skolēni
10.-12. klašu skolēni
7.-9 .klašu skolēni

Nodarbības laikā varēs iepazīties ar aktiera darbu
un ikdienu.
Informācija par ģitārspēles mācīšanās iespējām un
citiem muzikālajiem pulciņiem.
Kas ir Europass? Prezentācija, interaktīva
nodarbība par Europass dokumentu pildīšana

sabiedrotie tavā izglītībā
un karjerā”
Seminārs „Atvērto
jautājumu uzdošanas
treniņš un koučinga
principu izmantošana,
palīdzot jauniešiem
karjeras izvēlē”

tiešsaistē, padomi efektīvai šī dokumenta
pielietošanai.
Seminārs vecākiem un pedagogiem par palīdzības
sniegšanu jauniešiem karjeras izvēles jautājumos.

vecāki, pedagogi

J.Čakstes Liepājas
10.vidusskola

Tikšanās „Kultūras
infrastruktūras
menedžments”
Tikšanās „Ēdināšanas un
viesmīlības bizness”

10.-12. klašu skolēni

Liepājas Olimpiskais
centrs

8.-12. klašu skolēni

Interaktīva stratēģijas
spēle
Nodarbība „Harmonija
manā pasaulē”

skolēni

Restorāns „Upe” – Lielā
iela 11
(viesnīca „Līva”)
LTRK Liepājas nodaļa

5.-12. klašu skolēni

Liepājas Modes un
mākslas studija

Nodarbības laikā tiks sniegtas zināšanas
aktiermeistarībā, lietišķajā etiķetē, defilē, vizuālā
tēla izveidē.

12.00 - 16.00

Karjeras nedēļas
noslēgums – atrakciju
parks „Iepazīsti profesiju”

visi interesenti

Latviešu Biedrības nams

18.00 - 19.00

Nodarbība „Gribu dejot
hip-hop”
Tikšanās „Ēdināšanas un
viesmīlības bizness”

7.-9. klašu skolēni

Liepājas BJC „Spārni” –
Olimpiskais centrs
Restorāns „Upe” – Lielā
iela 11 (viesnīca „Līva”)

Atrakciju parkā un karjeras labirintā būs iespēja
piedalīties improvizētās profesiju darbnīcās –
uzklausīt profesionāļus un pašam iejusties kādā no
profesijām.
Iespēja uzzināt, kas ir hip-hop, ko no tā iegūst
ķermenis un gars.
Iepazīšanās ar ēdināšanas un viesmīlības biznesu.

15.00 - 18.00

14.00 - 17.00

15.00

18.00
16.00 - 18.00

Informācija par kultūras infrastruktūras
menedžmentu – baseina, SPA un sporta biznesa
principiem un specifiku.
Iepazīšanās ar ēdināšanas un viesmīlības biznesu.
Interaktīvā spēle.

Piektdiena,
30.11.2012

15.00
No 26.11.30.11.
No 26.11.-

8.-12. klašu skolēni

Radošā darbnīca un izstāde Pirmsskolas vecuma bērni;

Radošās darbnīcas

Izstāde

30.11.2012.

„Darba rīki un piederumi”

skolotāji, vecāki

No 26. 30.11.2012.
No 26. 30.11.2012.
No 26. - 30.11.
plkst.15.00
No 26.30.11.2012

Foto izstāde „Foto stāsti
no Kanādas”
Radošā ekspedīcija „No
idejas līdz produktam”
Informatīva nodarbība
„Europe Direct”
Skolēnu tikšanās ar
uzņēmējiem

8.-9. un 10.-12. klašu
skolēni
skolēni

Papildu informācija:
 www.viaa.gov.lv/karjeras_nedela
 Facebook.com/karjerasnedela

9.-12. klašu skolēni
9.-12. klašu skolēni

pirmsskolu iestādēs;
izstāde TC “Jaunā
ostmala”
Liepājas BJC
„Vaduguns”
Liepājas mākslas
vidusskola
Liepājas Tirdzniecības
un Rūpniecības kamera
Liepājas Tirdzniecības
un Rūpniecības kamera

Izstāde
Izstāde
Izstāde
Izstāde

