KARJERAS AKTIVITĀTES Valmieras 2.vidusskolā
2017./18.m.g.1.semestrī

Septembrī

KARJERAS IZGLĪTĪBA

https://sites.google.com/view/vvv-karjera

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs”

2017./18.m.g. arī Valmieras 2.vidusskolā
Projekta mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamam vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs.

Sadarbības partneri:

Oktobrī
6.oktobrī notika karjeras atbalsta interaktīva nodarbība „Es un mani dotumi” 5.klases
skolēniem. Nodarbībā skolēni analizēja savas personiskās prasmes, identificēja dotību jomas un
interaktīvi pauda savu pašuztveri, kā arī tuvāk iepazina savu klasesbiedru prasmes, dotības un
vaļaspriekus, apvienojās interešu grupās vienā vai pat vairākās. Skolēni pārdomāja kā viņu
prasmes, un dotības varētu būt saistītas ar nākotnes profesiju.
Paldies par sadarbību klases audzinātājai Ivetai Gackai.

19., 20.oktobrī Karjeras dienu 2017 aktivitātēs Valmierā.

KARJERAS DIENAS 2017 AKTIVITĀTES VALMIERĀ
10-12.klašu skolēni!
Aicinu jūs piedalīties karjeras aktivitātē
"Tavu iespēju ekspedīcija"
KAD? ceturtdien, 19.oktobrī
CIKOS? no 14.00-17.00
KAS BŪS? izbraukuma ekskursijas uz uzņēmumiem
Izvēlies savu profesionālo jomu un
NEAIZMIRSTI PIEREĢISTRĒTIES līdz 13.oktobrim
ielūgumā minētajā interneta adresē.
Ja piedalīsies, mācību stundu kavējumi tiks attaisnoti ar skolas
direktora rīkojumu.
ESI AKTĪVS UN PIEDALIES!

1.- 6.klašu skolēni, vecāki, audzinātāji!
Aicinu piedalīties karjeras aktivitātē visai ģimenei
"Galda spēļu diena"

KAD? sestdien, 21.oktobrī
CIKOS? no 10.00-14.00
KUR? Valmieras sākumskolā, L.Paegles ielā 40A
Pasākumā būs iespēja bērniem kopā ar savu ģimeni, brāļiem un
māsām uzspēlēt dažādas galda spēles, kas rosina attīstīt un
pilnveidot pieprasītākās prasmes nākotnes darba tirgū.

7.- 9.klašu skolēni!
Aicinu piedalīties karjeras pasākumā
"Tavu iespēju ekspedīcija"
KAD? 20.oktobrī
CIKOS? no 12.00-16.00
KAS BŪS? izbraukuma ekskursijas uz uzņēmumiem
Izvēlies vienu no piedāvātajām profesionālajām jomām ielūgumā
un NEAIZMIRSTI PIEREĢISTRĒTIES līdz 13.oktobrim
ielūgumā minētajā interneta adresē.
Pasākumi tiek organizēti speciāli jums - visu Valmieras skolu
skolēniem.
ESI AKTĪVS UN PIEDALIES!

10.-12.klašu skolēni!
Aicinu piedalīties karjeras pasākumā
„Jauniešu iedvesmas forumā”
KAD? 18.oktobrī
CIKOS? plkst.17.30
KUR? Vidzemes augstskolā, Tērbatas ielā 10 (pie tirgus)

Tikai NEAIZMIRSTI PIEREĢISTRĒTIES LĪDZ
13.OKTOBRIM!!!
ESI AKTĪVS UN PIEDALIES!

Paldies 8.un 9.klases skolēniem, kas aktīvi piedalījās Karjeras pasākumā „Tavu iespēju
ekspedīcija” un kopā ar citu skolu jauniešiem apmeklēja uzņēmumus un iepazinās ar
individuāli izvēlētajām profesionālajām jomām.

8.novembrī skolā notika karjeras atbalsta informatīvais seminārs „Kā palīdzēt bērnam
izvēlēties profesiju?” 9.un 12. klašu vecākiem. Semināra gaitā tika pārrunāti aktuāli jautājumi,
kas skar potenciālo absolventu nākotni un profesijas izvēli, kā palīdzēt bērnam objektīvi izvērtēt
savu potenciālu, kā arī kā pozitīvi atbalstīt savus bērnus savas nākotnes darba dzīves plānošanā
un profesijas izvēlē.

