


        Karjeras nedēļas moto:

           IKT tavai karjerai!

         Karjeras nedēļas mērķi

Sniegt  praktisku 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.



            Primārā  mērķauditorija:

•vispārizglītojošo skolu skolēni: 7. –12. klašu grupa un PIKC 
audzēkņi,
•vispārizglītojošo un profesionālo skolu izglītojamo vecāki.

                  Sekundārā  mērķauditorija:

•Skolas pasākumu ietvaros arī jaunāko klašu skolēni un 
viņu vecāki
•skolotāji, pedagogi  karjeras konsultanti,
•pašvaldību  izglītības  pārvalžu darbinieki, jaunatnes lietu 
speciālisti, skolu administrācijas un citi karjeras attīstības 
atbalstā  iesaistītie speciālisti,
•nacionālie un reģionālie mediji, 
•jauniešu mājas un interešu centri.
•politikas veidotāji un sabiedrība  kopumā.



KAA pasākums

“MADONAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS  IKT SPECIĀLISTU 

PIEREDZES  STĀSTI” 
7.-9., 11.-12.KLAŠU SKOLĒNIEM

                              ZOOM PLATFORMĀ

11.OKTOBRĪ  PLKST.9.00



Speciālie pasākumi
Video mācībstunda7.-9. klašu skolēniem

11.-15.oktobris/ video Youtube kontā

Tiešsaistes diskusija vecākiem/ģimenes locekļiem
11.oktobris plkst.19:00 

Tiešsaistes  diskusija jauniešiem,12.oktobris plkst.14:00 

Hakatons10.-12.klašu skolēniem un PIKC audzēkņiem.
14.oktobris plkst. 10:00 –19:00 un 15.oktobris plkst. 10:00 -19:00 



Mācībstunda 7.-9. klašu skolēniem
• Praktiskas mācībstundas ieraksts 7. -9. klases 
skolēniem par programmēšanas  radošo pusi. 
• Sekojot līdzi ierakstam, skolēni aktīvi 

līdzdarbosies, izveidos interaktīvu mākslas darbu 
un gūs ieskatu JavaScript programmēšanas  
valodas  pamatos. 

• Nodarbības  laikā skolēni attīstīs loģiskās un 
algoritmiskās domāšanas, kā arī problēmu 
risināšanas  prasmes, kuras ir nozīmīgas katram 
programmētājam.

• ILGUMS: atbilstošs izmantošanai klasē 40 min nodarbībā
• TĒMA: Praktiska, atraktīva un interesanta  IKT prasmju izmēģināšana.

Aicinām Karjeras nedēļas ietvaros
nodrošināt mācībstundu datorklasēs 
7. –9. klašu skolēniem, izmantojot šo 
materiālu



Tiešsaistes diskusija 
vecākiem/ģimenei

Tehnoloģijas ģimenē –draugs vai 
svešinieks? 

11.oktobris plkst.19:00 Tiešsaistē 
@TavaiKarjerai

Ar karjeras atbalsta speciālistu, sabiedrībā zināmiem vecākiem un psihologu tiks 
pārrunāts:
-Kādu lomu tehnoloģijas ieņem ģimenes ikdienā? 
-Vai tiek praktizēti kādi noteikumi/ierobežojumi ierīču izmantošanai? 
-Vai un kā tiek kontrolēts bērna ierīču izmantošanas laiks, kā to padarīt jēgpilnu? 
-Vai mēs no tehnoloģijām vairāmies, vai atbalstām bērnus tās iepazīt un izmantot 
jēgpilni? 
-Kā virzīt bērnus uz IKT nozari? Kā ieinteresēt par jomu, kas pašam sveša?

Diskusijas laikā tiek izmantota platforma sli.do, kurā ikviens skatītājs var atbildēt uz tiem 
pašiem jautājumiem, uz kuriem atbildēs diskusijas dalībnieki, kā arī uzdot sev interesējošos 
jautājumus, kas tiks iekļauti diskusijas saturā. 
Diskusijā tiek integrētas infografikas-ieteikumi vecākiem dzimumu neitrālam atbalstam 
karjeras izvēles jautājumos



Tiešsaistes diskusija jauniešiem
Iedvesmas stāsti –kā es nokļuvu IKT nozarē?

12.oktobris plkst.14:00 Tiešsaistē @TavaiKarjerai

• IKT jomas profesiju daudzveidība un plašais pielietojums.
• Gados jaunu nozares profesionāļu stāsti par viņu karjeras ceļu un 

nodarbošanās specifiku. 
• Jauniešu stereotipi par IKT nozari.

• Diskusijas laikā tiek izmantota platforma sli.do, kurā ikviens skatītājs var atbildēt uz 
tiem pašiem jautājumiem, uz kuriem atbildēs diskusijas dalībnieki, kā arī uzdot sev 
interesējošos jautājumus, kas tiks iekļauti diskusijas saturā. 

• Notiks diskusijas dalībnieku viedokļu noskaidrošana, balsošana.



Hakatons 10.-12.klašu skolēniem un PIKC audzēkņiem
IKT tavas karjeras ceļā! // Risinājumi profesijas izvēlē //

• KONCEPTS: Karjeras nedēļas ideju hakatonā skolēniem 20 komandās (3-5 
dalībnieki) tiks dots uzdevums atrast efektīvu veidu, kā jauniešiem 
palīdzēt karjeras izvēlē, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas.

•  Mērķis -iesaistīt jauniešus ar dažādām prasmēm, veidojot pēc iespējas 
dinamiskākas komandas un caur hakatona darbnīcām sniegt iespēju 
pielietot savas atšķirīgās prasmes jaunu risinājumu radīšanā. 

• LAIKS:
• 14.oktobris plkst. 10:00-19:00 
• 15.oktobris plkst. 10:00-19:00 
• TEHNISKAIS RISINĀJUMS: ZOOM/MS TEAMS/DISCORD/MIRO



Pasākumi skolās

• Mācību priekšmetu stundās IKT tēmas ar dažādiem akcentiem un jautājumiem
• Kā tehnoloģijas ietekmējušas mūsu dzīvi pēdējo 3 gadu laikā -gan ģimenē, gan skolā, 

gan uz ielas, gan veikalā, aptiekā, poliklīnikā, vilcienā, koncertā, teātrī…
• (pirms un pēc-zīmējumi, karikatūras, stend up izrādes, projekciju izstādes utt…)
• Ko es protu/neprotu paveikt ikdienā, izmantojot IT?  
• Kādas IT prasmes es varētu iemācīt draugam, vecākiem, vecvecākiem, skolotājiem?
• Kas tieši šajā mācību priekšmetā (ķīmijā, bioloģijā, literatūrā, sportā, mūzikā) ir saistīts 

ar tehnoloģijām?, ko tas palīdz/traucē/uzlabo?
• IKT ietekme uz cilvēka veselību, vidi.
• Vai es protu mērķtiecīgi un droši lietot sociālos tīklus?



Pasākumi skolās

• Pasākumi dažādu profesiju iepazīšanai ar akcentiem uz IKT prasmēm ikvienā no tām
• ( ārsts, pastnieks, mūziķis, uzņēmējs, vadītājs, pārdevējs, lauksaimnieks, pavārs, viesmīlības speciālists, žurnālists 

utt.-vai kāds no viņiem var iztikt bez IKT prasmēm?)
• •Tikšanās ar absolventiem, vecākiem, populāriem cilvēkiem-dažādu profesiju pārstāvjiem-kāpēc katram no 

viņiem nepieciešamas IT prasmes?

• Uzņēmumu iepazīšana-cik daudz uzņēmuma ikdienā tiek izmantotas IKT?
• •Virtuālas/ video ekskursijas

• IKT nozares iepazīšanas pasākumi
• •uzņēmumi, profesijas IKT nozarē, veicamie pienākumi šajās profesijās, izaugsmes iespējas, izglītības iespējas.



1.-6.klašu skolēniem
spēle “Kļūšu par profesionāli”

parprof.lv

Spēles "Kļūšu par profesionāli" 
prezentācija: https://www.youtube.com/watch?v=NMbn3qiNaxE 

https://www.youtube.com/watch?v=NMbn3qiNaxE


Paldies!


