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Karjeras nedēļa 2019. 
Rudens svētki. 

Merķis: Iepazīstināt skolēnus ar  Latvijas tautas 

tradīcijas un rudens krāsas deju. 

Klases noformēšana. 

Radošā izstāde sākumskolā  „Rudens dāvanas” 

 

 
 

Skolēniem ļoti patīk būt aktieriem.Skolēni un 

kl.audzinātāji aktīvi piedalījas pasākumā un 

konkursos. Bērni patīkami pavadīja laiku visi kopā. 

 
1.a klases audzinātāja V. Koļesņikova un skolēni. 

 

Karjeras nedēļa 2019. 

Rīgas Anniņmuižas vidusskolā 

No 14. līdz 18. oktobrim valstī norisinājās Karjeras 

nedēļa. Šī gada Karjeras nedēļas tēma bija 

“Ielogojies nākotnē” - nākotnes profesijas, kas 

aicināja skolēnus, viņu vecākus un pedagogus iepazīt 

nākotnes profesijas un prasmes. 

 

 

„Manu vecāku profesijas.” 
Merķis: Iepazīstināt skolēnus ar dažādām 

profesijām. 

Uzdevumi:  

1. Attīstīt skolēnu interesi dažādām profesijām.    

2.Radīt apstākļus komunikatīvu īpašību 

attīstīšanai, prasmei strādāt komandā, publiski 

uzstāties. 

 3.Attīstīt radošas prasmes. 

Plāns:  

1.Saruna par vacāku profesijas. 

2.Pazīšana ar apsardzību, farmaceite, auto 

mehāniķu  profesiju. 

3. Individuālas darbs. 

4. Radošs darbs. 

 

Skolēni ar speku atrast un izmanto informāciju. 

Viņi ar interesu pazišanas ar jauno 

profesijas.Viniem patīk pastavigs- radošs 

darbs. Bērni mācāties jaunas un dalīties ar 

klasesbiedriem. 
1.a klases audzinātāja V. Koļesņikova un skolēni. 



 

Karjeras nedēļa Anniņmuižas vidusskolā ( 14.-18. 

oktobris, 2019.gads) Karjeras nedēļas ietvaros mūsu 

skolas izglītojamie piedalījās daudz interesantās 

aktivitatēs: gan skolā gan ārpus tās.  

Karjeras nedēļas tēma šoreiz bija “Ielogojies 

nākotnē!” 10. – 12. Klašu audzēkņiem bija iespēja 

satikt Zviedrijas vēštniecības pārstāvjus, kas 

prezentēja savu valsti un stāstīja par studiju iespējām 

Zviedrijā.  

12a un 12b notika izglītojoša KALBA 

pārstāvniecības lekcija par iespējam studēt ārzemēs, 

piemēram, Anglijā, Dānijā, Nīderlandē. Tās laikā 

audzēkņiem bija klausāma reāla pieredze no KALBA 

pārstāvja par strādāsanu un studēšanu ārpus Latvijas 

un sniegti infomatīvi bukleti un brošūras ar noderīgu 

informāciju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11b klase apmeklēja skolas bibliotēkas izstādi par 

Latvijas Universitāti ”LU -100”. Vēl arī tiks 

orgaznizētas tikšānās ar RSU parstavjiem 

vidusskolas klasēm oktobra beigās/ novembra 

sākumā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Skolotāja Silva Gulbe 

 

 

 

 

 

 

Karjeras nedēļas laikā Rīgas Anniņmuižas 

vidusskolas skolēni piedalījās  dažādās 

diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un 

citos izglītojošos pasākumos.   Par savu 

karjeras izvēli, profesijai nepieciešamajām 

prasmēm, veiksmēm un neveiksmēm 

skolēniem stāstīja dažādu profesiju pārstāvji, 

skolu absolventi un skolēnu vecāki.  

Mūsu skolēni satikās ar NVA, KALBA un 

Gints Budes modes nama pārstāvjiem, kā arī ar 

Zviedrijas vēstniecības pārstāvjiem.  

8.-11.klašu skolēni piedalījās Karjeras atbalsta 

interaktīvā diskusijā jauniešiem ,,Ielogojies 

nākotnē!”, kura norisinājās 15.oktobrī 

Radisson Blu Latvija viesnīcā.  

Karjeras nedēļas 2019 atklāšana. 

  

  

Paldies visiem par piedalīšanos 

Karjeras nedēļā 2019! 
                       Nataļja Ņikiforova, sociālais pedagogs  

un karjeras konsultants. 

 

 

 

 

    Skolas avīzes galvenā redaktore I. Murane 

 

 

 


