Karjeras dienu aktivitāšu programma
ANV izglītojamiem 2017./18.m.g.
09.-13.10. Putras nedēļas aktivitātes „Auzings” pa klašu grupām (pirmssk.gr.8.klase) mājturības un tehnoloģiju stundu laikā (atb. D.Alksne, priekšmeta skolotāji)
Datums

Pasākums

Klašu grupas

12.klases skolēni
16.oktobrī Karjeras tests, S.Rušķe
karjeras konsultants, Alūksnes (7.,8.stunda)
NVA
Tikšanās ar nevalstiskā
sektora pārstāvi, Alūksnes
NVO atbalsta centrs" projektu
vadītāju Ilzi Zvejnieci
17.oktobrī Nodarbība ar aktīvu un izzinošu
līdzdarbošanos, caur spēli un
sarunām iztēles un radošās
domāšanas veicināšanā, ceļā uz
sevis izzināšanu, un atbalstu
nākotnes profesijas izvēlē,
nodarbības vadītāja I.Kušnere

(Latvijas HP asociācijas
biedrs, pasniedzēja,personības
un pedagogu profesionālās
izaugsmes trenere)
Karjeras tests, S.Rušķe
karjeras konsultants, Alūksnes
NVA
18.oktobrī LU atvērtās darbnīcas, notiks
E.Glika AVĢ, Glika iela 10
Tehnobuss nodarbības, pie
E.Glika AVĢ, Glika iela 10

20.oktobrī „Esi Līderis” nodarbība-

Atbildīgais
skolotājs
D.Alksne,
klases
audzinātāja

10.klases skolēni
(5.stunda)
11.klases skolēni
(6.stunda)
2.klase (2.stunda)
3.klase (3.stunda)
4.klase (4.stunda)
5.,6.klase (5.stunda)

D.Alksne

9.klases skolēni
(7.,8.stunda)

D.Alksne,
klases
audzinātājs
D.Alksne,
priekšmetu
skolotāji

pēc pieteiktā saraksta
(8.-12.klases
izglītojamie)
no plkst10.00-15.00
pēc pieteiktā saraksta
(4.-11.klases
izglītojamie)
1.nodarbība
8.00-9.00 ANV
(8.-9.klase);
2.nodarbība
9.00-10.00 ANV
(10.-11.klase)
3.nodarbība 15.0016.00 ANV
(7.klase);
4.nodarbība 16.0017.00 ANV,
(5.,6.klase);
5.nodarbība 17.0018.00 ANV
(4.klase)
7.-8.klase (3.stunda);

D.Alksne, klašu
audzinātāji

D.Alksne, klašu
audzinātāji,
fizikas
skolotāja
I.Apsīte
grupas
nodarbībā
darbojas13
izglītojamie

D.Alksne, klašu

lekcija
„Karjeras kompass” -izzinoša un
radoša nodarbība (asociatīvās
kārtis + diskusija grupās par
karjeras izvēles gaitu),
izmantojot, metodisko līdzekli
„Karjeras kompass”, rosinot
jauniešus aplūkot karjeras
jautājumus aktīvā un dinamiskā
veidā no dažādiem skatu
punktiem A.Šmitiņa
dr.Sc.admin., Mg.Psych, LU
karjeras centra psiholoģe

Iepazīstam lauksaimniecības
profesijas, programma „Laiks
laukiem!”, S.Svilāne, Lauku
attīstības speciāliste;
Uzņēmējdarbības konsultante
„Pieejamie resursi karjeras
atbalsta plānošanā” tikšanās ar
Daigu Udrasi, VIAA karjeras
atbalsta nodaļas eksperte

9.-10.klase (4.stunda)
11.,12.klases
izglītojamie (9.0011.00)

audzinātāji
D.Alksne, klašu
audzinātāji

5.,6. klase (4.stunda)
7.,8. klase
(5.stunda)

D.Alksne, klašu
audzinātāji

9.klases izglītojamie
D.Alksne
(... stunda)
12.klases izglītojamie
(... stunda)
Nodarbībām
nepieciešami datori ar
interneta
pieslēgumu/datorklase

D.Alksne, ANV karjeras izglītības pedagogs

