
Karjeras nedēļa 
2014. gada 13.-17. oktobris



Karjeras nedēļas plānojums skolā



Pirmdiena

• Karjeras centru apmeklēja 30 
skolēni

• 5.a klase fotografējās 
ar Karjeras kurpi

• 1.-4 klašu skolēni iepazina 
klasesbiedru hobijus

• Skolēni saņēma baltu karjeras kurpi

• 5.-9. klašu skolēni 
noskatījās Karjeras 
nedēļas videorullīti



Otrdiena
• 193 skolēni no 1.-9. klasei apmeklēja 

dažādus uzņēmumus (Saldus tiesu, 
«Saldus Zemi», sia «Karlsberg», VUGD 
Saldus nodaļu, profesionālo vidusskolu, 
novada pašvaldību, Piena muzeju, 
«North 66», Pārtikas kombinātu, 
dzīvnieku patversmi)

• Skolēni piedalījās erudītu konkursā, 
izzināja profesijas (gids, 
kokapstrādes tehnologs, ilustrators, 
arborists, farmaceits, fitnesa
treneris, darba aizsardzības 
speciālists, IT speciālists) un 
izveidoja kolāžas



Trešdiena
• 78 skolēni piedalījās radošajās 

darbnīcās muzejā, profesionālajā 
vidusskolā, BJC, sporta skolā 



Ceturtdiena
«Veiksmes stāstu» stundā skolēni 

iepazinās ar šādām profesijām:

• Stilists

• Zobārsts

• Fizioterapeits

• Policists

• Frizieris

• Apsargs

• Basketbolists (vācu valodas skolotājs)

• Vetārsts

• Būvnieks

• Tiesnese

• Apdrošināšanas aģents

• Arhivāre

• Mežsaimnieks



Piektdiena Izstāde skolā



Secinājumi

• Skolēniem bija iespēja parādīt savu hobiju un iepazīties ar 

klasesbiedru nodarbošanos

• Karjeras nedēļā skolēni iepazina uzņēmumus Saldū

• Mācību ekskursijās skolēni noskaidroja, kādas prasības darba 

devējs izvirza darbiniekam, kādi ir darbinieka pienākumi, 

ikdiena un izaugsmes iespējas

• Radošajās darbnīcās skolēni izmēģināja savas spējas

• Sākumskolas skolēni erudītu konkursā parādīja savas 

zināšanas un iepazinās ar profesijām

• Pamatskolēni izpētīja vietni profesijupasaule.lv, izveidojot 

krāsainas kolāžas



Atziņas

• Karjeras nedēļa skolēniem lika padomāt par to, kas viņi vēlas 

kļūt nākotnē

• Savu mērķi iespējams sasniegt ar smagu darbu un lielu vēlmi

• Plānojot karjeru, svarīgi atbildēt uz jautājumiem: ko es gribu, 

kas mani interesē, kā to sasniegt

• Veiksmes atslēga ir sekot savam sapnim



Idejas

• Organizēt novadā Karjeras nedēļu Projektu nedēļas laikā:

• Netraucēs mācību procesu un vieglāk plānot aktivitātes

• Pārāk īss laiks, lai visi skolēni 1 stundā izrādītu hobijus, 

noorganizētu konkursu, izveidotu kolāžu

• Vairāk laika būs izvērtēšanai un rezultātu apkopošanai

• Vieglāk organizēt noslēguma pasākumu skolā, jo nedēļas 

laikā tam būs vieglāk sagatavoties



Noslēgumā

• Paldies par iespēju piedalīties jau sarunātajos uzņēmumos

• Skolēniem iznāca ļoti radošas kurpes

• Kopumā mums nedēļa patika, visi bija apmierināti

Paldies par Karjeras nedēļas aktivitātēm!

Mums kopā izdevās!


