
 



    pieslēgtos no datora, jo būs nepieciešams atvērt 

dažādus virtuālos materiālus. 

 

4.  Tiešsaites diskusija 

jauniešiem 

“Iedvesmas stāsti -kā 

es nokļuvu IKT 

nozarē?” 

 

12.10.2021.  

plkst. 14.00 

Tiešsaistē@TavaiKa

rjerai  

https://www.faceboo

k.com/TavaiKarjerai

/ 

7. – 12. klašu 

skolēni 

 

Gados jauni nozares profesionāļi dalīsies 

pieredzē par savu karjeras ceļu un nodarbošanās 

specifiku, par pieņemtajiem stereotipiem IKT 

nozarē. 

A.Anufrijeva 

sadarbībā ar 

klašu 

audzinātājiem 

5.  Zīmējumu izstāde 

“IKT profesijas”  

11.– 15.10.2021. 

Skolā. 

1. – 6. klašu 

skolēni 

Skolēni savā zīmējumā ataino savu redzējumu 

par profesijām, kuras ir saistītas un kurās ir 

svarīgas mūsdienu tehnoloģijas. ( Integrēts 

vizuālās mākslas stundās) 

Tiks izveidota izstāde/prezentācija. 

A.Anufrijeva 

sadarbībā ar 

vizuālās mākslas 

skolotājiem un 

1.-3. klašu 

audzinātājiem 

6.  Zīmējumu izstāde 

“IKT Tavai karjerai” 

11.– 15.10.2021. 

Skolā. 

7. – 9. klašu 

skolēni 

Skolēni zīmējumā ataino savu redzējumu par 

mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu karjeras 

izvēlē (informācijas iegūšana, IKT profesijās), 

parādot savu izpratni un radošo pieeju. (Integrēts 

vizuālās mākslas stundās). 

Tiks izveidota digitālā izstāde/prezentācija. 

A.Anufrijeva 

sadarbībā ar 

vizuālās mākslas 

skolotājiem 

7.  Tikšanās ar karjeras 

konsultantu –

individuālās karjeras 

konsultācijas 

11.– 15.10.2021. 

Skolā 

(klātienē/tiešsaistē). 

7.–12. klašu 

skolēni 

Pedagogs karjeras konsultants konsultēs skolēnus 

par interesējošiem jautājumiem. 

A.Anufrijeva 

8.  “IKT Tavai karjerai” 11.– 15.10.2021. 

Skolā, stundās 

(klātienē, attālināti). 

1.–12. klašu 

skolēni 

Gan klases stundās, gan mācību priekšmetu 

stundās skolēni tiks izglītoti par mūsdienu 

tehnoloģiju izmantošanu karjeras izvēlē: iespēja 

izzināt savas intereses,  meklēt un atrast 

informāciju par turpmāko izglītību, 

interesējošām profesijām. Skolēni varēs rast 

atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.  

A.Anufrijeva 

sadarbībā ar 

klašu 

audzinātājiem, 

priekšmetu 

skolotājiem 

9.  Mācībstunda “Radošā 

programmēšana”  

11.10. – 15.10.2021. 

Skolā/tiešsaistē 

(stundās). 

YouTube tīmekļa 

vietnē 

7.- 9. klašu 

skolēni 

Praktiskās mācībstundas laikā, sekojot līdzi 

ierakstam, skolēni iepazīs programmēšanas 

radošo pusi – veidos interaktīvus mākslas 

darbus, gūs ieskatu JavaScript programmēšanas 

valodas pamatos, attīstot dažādas 

programmētājam nepieciešamās prasmes. 

A.Anufrijeva 

sadarbībā ar 

informātikas 

skolotājiem 

https://www.facebook.com/TavaiKarjerai/
https://www.facebook.com/TavaiKarjerai/
https://www.facebook.com/TavaiKarjerai/


10.  Foto orientēšanās spēle 

“Izzini Daugavpili ar 

jaunākajām 

tehnoloģijām!” 

13.10 – 15.10.2021. 

 Laikā no plkst. 

10.00 – 17.00 

Tikšanās pie 

Daugavpils Tūrisma 

un informācijas 

centra (TIC), Rīgas 

iela 22 A, 

(ieeja no Ģimnāzijas 

ielas puses) 

1. – 12. klašu 

skolēni  

Foto orientēšanās spēles ietvaros skolēni izzinās, 

kā digitālās ierīces  tiek izmantotas  tūrisma 

jomā.  Izmantojot QR kodus skolēni dosies 

interesantā pastaigā, iepazīstot Daugavpils 

kultūrvēsturiskos objektus. Spēle sadalīta 2 

dažādos līmeņos ( 1. – 8. kl. /9.12.kl.)  (Spēles 

ilgums 40 – 60 min.)  

A.Anufrijeva 

sadarbībā ar 

klašu 

audzinātājiem 

11.  Bibliotekārā stunda 

“IKT bibliotēkā: 

pieslēdzies, mācies, 

izklaidējies!”  

14.10. plkst.13.50 

tiešsaistē 

7. , 8. klašu 

skolēni 

Gribi atklāt informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju (IKT) nozares daudzveidību? 

Pieslēdzies Karjeras nedēļas pasākumam, uzzini 

par IKT bibliotēkā, noskaidro, kādām ir jābūt 

mūsdienīga bibliotekāra digitālajām 

kompetencēm un kādas priekšrocības sniedz 

IKT bibliotēkas lietotājiem! 

 

A.Anufrijeva 

sadarbībā ar 

klašu 

audzinātājiem 

12.  Bibliotekārā stunda 

“Profesiju pasaule” 
14.10. plkst.13.50 

tiešsaistē 

8.b klases skolēni  S.Zarjanova 

13.  Vieslekcija 

“IT nav tikai 

programmēšana” 

14.10.2021. 

plkst.14.40 

Zoom tiešsaistes 

lekcija 

 

10.-12. klašu 

skolēni 

Vieslekcijā Daugavpilī pārstāvētā strauji augošā 

Latvijas IT uzņēmuma “TestDevLab” pārstāvis 

pastāstīs par to, cik dažāda ir IT joma, kā notiek 

darbs modernā IT uzņēmumā un, kas tiek 

sagaidīts no cilvēkiem, kas vēlas savu karjeru 

veidot IT jomā.  

A.Anufrijeva 

sadarbībā ar 

klašu 

audzinātājiem 

14.  Tikšanās ar 

speciālistiem 

“ Es būšu…!” 

11.10. – 15.10.2021. 

Tiešsaistē 

Visi interesenti Interesenti tiek aicināti pievienoties īpaši 

izveidotai, atvērtai grupai Facebook – “Es 

būšu…!”. Tajā būs iespēja elektroniski sazināties 

ar jebkuru no sešu profesiju pārstāvjiem 

(bibliotekārs, automatizācijas izstrādātājs, 

pārdošanas speciālists, ambulatorās aprūpes 

medmāsa, metroloģijas inženieris, riska 

analītiķis) un saņemt atbildes uz interesējošiem 

jautājumiem, kā arī uzzināt, kā IKT prasmes 

integrējas viņu profesijās. 

A.Anufrijeva 

15.  “Iepazīsti profesiju!”  11.10.-15.10.2021. 

Skolā (klātienē, 

1.-3. klašu skolēni Skola saņems failus. Prezentācija par būvnieka 

un arhitekta profesijām, viedajām tehnoloģijām 

A.Anufrijeva 

sadarbībā ar 

https://www.facebook.com/lcb.gaisma


attālināti), sociālo 

zinību stundās, 

klases stundās, DBT 

viņu darbā, mājas būvniecības procesa 

atspoguļojums. Grupu darbs ar koka kociņu un 

plastilīna palīdzību “uzbūvēt” savu māju un 

klasei kopā - pilsētu. Fotogrāfiju konkurss. 

klašu 

audzinātājiem 

16.  Interaktīvā spēle 

“Iepazīsti 

lauksaimnieka 

profesiju”. 

11.10.-15.10.2021. 

Skolā (klātienē, 

attālināti), sociālo 

zinību stundās, 

klases stundās, DBT 

4.-6. klašu skolēni Skola saņems failus. Interaktīva spēle vietnē 

ParProf.lv ar uzdevumiem "Iepazīsti 

lauksaimnieka profesiju!". (Spēle platformā, kur 

var veikt gan individuāli, gan grupās, darba lapas 

par profesijām un IT tehnoloģijām nozarē) 

 

A.Anufrijeva 

sadarbībā ar 

klašu 

audzinātājiem 

17.  Virtuālā tūre un 

viktorīna  

"Būvniecība un 

mašīnzinības" 

11.10.-15.10.2021. 

Skolā (klātienē, 

attālināti), sociālo 

zinību stundās, 

klases stundās, DBT 

7.-12. klašu 

skolēni 

Skola saņems failus. Prezentācija par 

būvniecības un mašīnzinību nozares profesijām 

un tehnoloģijām. Quizz.com  viktorīna, kurā 

jāatpazīst dažādu tehnoloģisko risinājumu 

pielietojums dažādās profesijās 

A.Anufrijeva 

sadarbībā ar 

klašu 

audzinātājiem 

18.  IKT bibliotēkā 11.10. – 15.10.2021. 

Tiešsaistē 

Visi interesenti Latgales Centrālās bibliotēkas sociālajos 

medijos (www.lcb.lv, Facebook, Instagram) 

Karjeras nedēļas laikā tiks ievietotas 

informatīvas publikācijas par IKT izmantošanu 

bibliotēkā. 

A.Anufrijeva 

19.  Aptauja skolēniem, 

vecākiem un 

pedagogiem 

15.10. - 18.10.2020. 7.-12.klašu 

skolēni, vecāki, 

pedagogi 

Skolēniem, vecākiem un pedagogiem būs 

piedāvāta aptaujas anketa (digitālā), kurā vii 

novērtēs savu aktivitāti un ieguvumus Karjeras 

nedēļas 2020 laikā. 

A.Anufrijeva 

 

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante A.Anufrijeva 

29529706  
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