KARJERAS NEDĒĻA 2021.

“Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) tavai karjerai ”
2021. gada 11. - 15. oktobris

Skola: Rīgas 64. vidusskola

Apkopotais notikušo pasākumu plāns
Cikos?

Kas?
Pasākuma nosaukums
Pirmdiena, 4. oktobris
9:45 - 10:25
Bioloģijas stunda

Kur?
Vieta

Kam?
Mērķa auditorija

30. kab.

9.b klase

18. kab.

9.c klase

3. kab.

9.d klase

Bioloģijas stunda

14. kab.

9.a klase

Cedturtdiena, 7. oktobris
8:00 - 9:40
Literatūras stunda

14. kab.

9.a klase

10:30 - 11:10

Bioloģijas stunda

Trešdiena, 6. oktobris
9:00 - 9:40
Bioloģijas stunda
12:00 - 12:40

Par ko?
Pasākuma īsa anotācija

Kontaktpersona?

Mūsdienu tehnoloģijas slimību
diagnostikā.
Mūsdienu tehnoloģijas slimību
diagnostikā.

I.Petere

Mūsdienu tehnoloģijas slimību
diagnostikā.
Mūsdienu tehnoloģijas slimību
diagnostikā.

I.Petere

Karjeras izglītība. IKT izglītībā.
Stundas darbs pakļauts tikai un
vienīgi darbam interneta vidē - tiek
veidota digitālā siena un digitālais
grafiti.

I.Dalbiņa

Pirmdiena, 11. oktobris
Skolas bibliotēkā ir izveidota izstāde "IKT - palīgs bērniem un jauniešiem veidoties par vispusīgām personībām."
9:00 - 9:40
Klases stunda
19. kab.
12.c klase
Tikšanās ar starptautiskā mācību un
konsultatīvā centra darbinieci “Studiju izvēle. IKT studiju
programmas Eiropā.”
11:55 - 12:35 IKT tavai karjerai
209. kab.
2.d klase
Iepazīšanās ar profesiju
daudzveidību, IKT nozīmi ikdienā
un karjerā. Pārrunas par ārsta
profesiju un visnepieciešamāko lietu

I.Petere

I.Petere

G.Stūrmane

I.Martuzāne

12:45 - 13:25

29. un 23. kab.

7.a klase

12:45 - 13:25

Karjeras stunda
programmēšanā. Video
mācību stunda karjeras
nedēļas ietvaros IKT
"No mākslinieka uz
programmētāju“
Klases stunda

31. kab.

7.c klase

12:45 - 13:25

Klases stunda

35. kab.

12.b klase

12:45 - 13:25

Mācību stunda par
biotehnoloģijām

5. kab.

8.b klase

19:00 - 20:00

Tiešsaistes diskusija
vecākiem

Tiešsaistē
@TavaiKarjerai

Izglītojamo vecāki

9:45 - 10:25

Dizaina un tehnoloģiju
stunda

Dizaina un tehnoloģiju
kabinets

8.d klase

Dizaina un tehnoloģiju
stunda
Otrdiena, 12. oktobris
9.20 - 9.40
Matemātikas stunda

Dizaina un tehnoloģiju
kabinets

7.b klase

4. kab.

5.d klase

12:00 - 12:45

noskaidrošana, strādājot šajā
profesijā.
Teorētisks ievads programmēšanas
būtībā un tās pielietojums dzīvē.
Praktiskā darbība pārbaudot savas
spējas un izpratni veidojot Java scrip
vizualizācijas.

E.Zīverts
D.Kaniševskis

Saruna par IKT ienākšanu dažādās
tradicionālās profesijās.
Tikšanās ar starptautiskā mācību un
konsultatīvā centra darbinieci “Studiju izvēle. IKT studiju
programmas Eiropā.”
Iepazīšanās dažādām biotehnoloģiju
nozarēm, informācijas analīze par
izvēlētajām 3 biotehnoloģiju
nozarēm un to komerciālo produktu
ražošanu.
Diskusija “Tehnoloģijas ģimenē –
draugs vai svešinieks?” Kādu lomu
tehnoloģijas ieņem ģimenes ikdienā,
vai ģimenē tiek noteikti ierobežojumi
ierīču izmantošanā, vai atbalstām
bērnus tās iepazīt un izmantot
jēgpilni? Kā virzīt bērnu uz IKT
nozari?
"Karjeras nedēļa - datorvadāmo
iekārtu izmantošana. Ieskats
profesiju klāstā, nepieciešamo
iemaņu apzināšana, tehniskās
iespējas".
Šuvēja profesijas interesantā puse.
Kur apgūt šuvēja profesiju?

I.Puhova

Stundas laikā, iekļaujot karjeras
nedēļas tēmu, ar skolēniem
pārrunājām divus jautājumus –

L.Veide

G.Stūrmane

E.Baumane

Informāciju vecākiem
sagatavoja
G.Stūrmane un
I.Stūrmane-Siļutina

I.Grišāne

I.Grišāne

9:00 - 9:40

Dizaina un tehnoloģiju
stunda

Dizaina un tehnoloģiju
kabinets

8.c klase

10:30 - 11:10

Vēsture sociālās
zinātnes stunda

26. kab.

10.DA klase

11:55 - 12:35

IKT tavai karjerai

116. kab.

2.a klase

12:00 - 12:40

Klases stunda

6. kab.

8.c klase

12:00 - 12:40

Karjeras stunda
programmēšanā. Video
mācību stunda karjeras
nedēļas ietvaros IKT
"No mākslinieka uz
programmētāju“

23. kab.

8.b klase

“Kāda būtu mūsu ikdiena bez IKT?”
un “Kāda, viņuprāt, būs nākotne,
attīstoties esošajām IKT?”. Stundas
nobeigumā izdarījām secinājumus un
paudām savu viedokli par IKT
nozīmi ikdienā, tostarp arī
matemātikā.
"Karjeras nedēļa - datorvadāmo
iekārtu izmantošana. Ieskats
profesiju klāstā, nepieciešamo
iemaņu apzināšana, tehniskās
iespējas".
Līderība un tās nozīme sabiedrībā.
Apskatījām dažādus līderu veidus un
pazīmes, kas veido līderi.
Iepazīšanās ar profesiju
daudzveidību, IKT nozīmi ikdienā
un karjerā. Pārrunas par ārsta
profesiju un visnepieciešamāko lietu
noskaidrošana strādājot šajā
profesijā.

I.Grišāne

P.Plakans
I.Martuzāne

Prezentāciju veidošana par tēmu
L.Mihailova
“IKT Tavai Karjerai”: Ievads.
I.Stūrmane-Siļutina
Skolēni sadalās grupās un iepazīstas
ar veicamo uzdevumu (prezentācijas
veidošanu par IKT dažādās sfērās,
piemēram, IKT medicīnā, būvniecībā
u.c.).
Teorētisks ievads programmēšanas
D.Kaniševskis
būtībā un tās pielietojums dzīvē.
Praktiskā darbība pārbaudot savas
spējas un izpratni veidojot Java scrip
vizualizācijas.

13:00 - 13:25

Matemātikas stunda

22. kab.

5.c klase

13:30 - 14:10

Dizaina un tehnoloģiju
stunda

Dizaina un tehnoloģiju
kabinets

8.a klase

13:30 - 14:10

Karjeras stunda
programmēšanā. Video
mācību stunda karjeras
nedēļas ietvaros IKT
“No mākslinieka uz
programmētāju”
Tiešsaistes diskusija
jauniešiem

29. un 23. kab.

7.b klase

Tiešsaistē
@TavaiKarjerai

Trešdiena, 13. oktobris
8:15 - 8:55
Mācību stunda par
biotehnoloģijām

8:15 - 9:00
9:00 - 9:40

14:00 - 15:00

Stundas laikā, iekļaujot karjeras
nedēļas tēmu, ar skolēniem
pārrunājām divus jautājumus –
“Kāda būtu mūsu ikdiena bez IKT?”
un “Kāda, viņuprāt, būs nākotne,
attīstoties esošajām IKT?”. Stundas
nobeigumā izdarījām secinājumus un
paudām savu viedokli par IKT
nozīmi ikdienā, tostarp arī
matemātikā.
"Karjeras nedēļa- datorvadāmo
iekārtu izmantošana. Ieskats
profesiju klāstā, nepieciešamo
iemaņu apzināšana, tehniskās
iespējas".
Teorētisks ievads programmēšanas
būtībā un tās pielietojums dzīvē.
Praktiskā darbība pārbaudot savas
spējas un izpratni veidojot Java scrip
vizualizācijas.

L.Veide

Jaunieši - interesenti

Diskusija “Iedvesmas stāsti – kā es
nokļuvu IKT nozarē?” IKT profesiju
daudzveidība un plašais pielietojums.
Nozares profesionalu stāsti par viņu
karjeras ceļu un nodarbošanas
specifiku. Jauniešu stereotipi par
IKT.

Informāciju
jauniešiem sagatavoja
G.Stūrmane un
I.Stūrmane-Siļutina

35. kab.

8.d klase

E. Baumane

Klases stunda

1. kab.

5.e klase

Mācību stunda par
biotehnoloģijām

21. kab.

7.a klase

Iepazīšanās dažādām biotehnoloģiju
nozarēm, informācijas analīze par
izvēlētajām 3 biotehnoloģiju
nozarēm un to komerciālo produktu
ražošanu.
IT loma profesijās un ikdienas
darbos.
Iepazīšanās dažādām biotehnoloģiju
nozarēm, informācijas analīze par

I.Grišāne

E.Zīverts
D.Kaniševskis

D.Kalēja
E.Baumane

izvēlētajām 3 biotehnoloģiju
nozarēm un to komerciālo produktu
ražošanu.
Informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas tavai karjerai.
“Pielaiko profesiju - uzņēmējs.”
(IKT loma uzņēmējdarbībā,
uzņēmēju digitālā kompetence.)
Teorētisks ievads programmēšanas
būtībā un tās pielietojums dzīvē.
Praktiskā darbība pārbaudot savas
spējas un izpratni veidojot Java scrip
vizualizācijas

9:45 - 10:25

Klases stunda

2. kab.

10.VISP klase

D.Makuha

9:45 - 10:25

Sociālo zinību stunda

34.kab.

8.a klase

9:45 - 10:25

23. kab.

8.d klase

10:30 -11:10

Karjeras stunda
programmēšanā. Video
mācību stunda karjeras
nedēļas ietvaros IKT
“No mākslinieka uz
programmētāju“
Klases stunda

30. kab.

9.b klase

IKT Tavai karjerai. Pārrunas par IKT G.Stūrmane
nozīmi tagad un nākotnē.
I.Stūrmane-Siļutina

11:15 - 11:55

Klases stunda

11.UZ klase

11:55 - 12:35

IKT manai karjerai

110. kab.

3.d klase

12.45 - 13.25

Angļu valodas stundā Informācijas un
komunikācijas
tehnoloģijas (IKT) tavai
karjerai

30. kab.

9.b klase

11:35 - 11:55

Matemātikas stunda

1. kab.

5.e klase

Karjeras nedēļa: Kā mūsdienu
tehnoloģijas palīdz risināt karjeras
problēmas?
Pārrunā profesijas, apspriež –
kādas tehnoloģijas tiek izmantotas
darbā. Pirms stundas mājās bērni
sagatavoja prezentācijas. Grupu
darbs.
Paplašināt skolēnu zināšanas par IKT
izmantošanu karjeras un izglītības
procesā. Kā arī, strādājot grupās,
izpētīt un izvērtēt internetā pieejamo
informāciju par IKT profesijām
mūsdienās.
Stundas laikā, iekļaujot karjeras
nedēļas tēmu, ar skolēniem
pārrunājām divus jautājumus –
“Kāda būtu mūsu ikdiena bez IKT?”
un “Kāda, viņuprāt, būs nākotne,
attīstoties esošajām IKT?”. Stundas

I.Stūrmane-Siļutina
D.Kaniševskis

I.Grišāne
I.Rožkalne

P.Avetisjana

L.Veide

12:00 - 12:40

23. kab.

8.c klase

13:30 - 14:10

Karjeras stunda
programmēšanā. Video
mācību stunda karjeras
nedēļas ietvaros IKT
“No mākslinieka uz
programmētāju“
Klases stunda

22. kab.

12.d klase

16:00 - 18:00

Karjeras pasākums

Kaņierī

interesenti

Ceturtdiena, 14. oktobris
9:00 - 9:40
Mācību stunda par
biotehnoloģijām

37. kab.

7.d klase

Dizaina un tehnoloģiju
kabinets
36. kab.

7.a klase

11:15 - 11:55
11:15 - 11:55

Dizaina un tehnoloģiju
stunda
Mācību stunda par
biotehnoloģijām

7.b klase

nobeigumā izdarījām secinājumus un
paudām savu viedokli par IKT
nozīmi ikdienā, tostarp arī
matemātikā.
Teorētisks ievads programmēšanas
būtībā un tās pielietojums dzīvē.
Praktiskā darbība pārbaudot savas
spējas un izpratni veidojot Java scrip
vizualizācijas.

D.Kaniševskis

Tikšanās ar starptautiskā mācību un
konsultatīvā centra darbinieci “Studiju izvēle. IKT studiju
programmas Eiropā”.
“Būvē Pats savu karjeras ceļu”.
Kopā ar Latvijā populāro "jūtūberi”
Edgar Fresh jauniešiem būs iespēja
sastapt vairākus dažādu jomu
ekspertus, kuri dalīsies ar savu
pieredzi par to, kā līdz savam
ideālajam sapņu darbam nonākt
mazliet “pa citu ceļu” JEB kā…
 izaugt neformālajā izglītībā,
 iegūt dzīvei svarīgas prasmes
arī ārpus skolas,
 ar savu profesionālo darbību
sniegt vērtību sabiedrībai,
videi un pašam sev!

G.Stūrmane

Iepazīšanās dažādām biotehnoloģiju
nozarēm, informācijas analīze par
izvēlētajām 3 biotehnoloģiju
nozarēm un to komerciālo produktu
ražošanu.
Šuvēja profesijas interesantā puse.
Kur apgūt šuvēja profesiju?
Iepazīšanās dažādām biotehnoloģiju
nozarēm, informācijas analīze par

E.Baumane

G.Stūrmane un
I.Stūrmane-Siļutina

I.Grišāne
E.Baumane

izvēlētajām 3 biotehnoloģiju
nozarēm un to komerciālo produktu
ražošanu.
Saruna ar skolēniem par karjeras
izglītību – cik ļoti bērnībā
piedzīvotais ietekmē karjeras
profesijas izvēli?

12:00 - 12:40

Literatūra. Stundas
temats “Biogrāfiskā
proza. O.Kroders”

37. kab.

7.d klase

12:45 - 13:25

Sociālo zinību stunda

5. kab.

8.b klase

12:45 - 13:25

Klases stunda

1. kab.

6.d klase

Piektdiena, 15. oktobris
8:15 - 9:00
IKT tavai karjerai

119. kab.

4.c klase

9:45 - 10:25

Karjeras stunda
programmēšanā. Video
materiāls karjeras
nedēļas ietvaros IKT
"No mākslas par
programmētāju"
Valodas tehnoloģijas –
kas tās ir un kā
izmantot. Saruna ar
“Tilde” biznesa
attīstības direktoru
Kasparu Kauliņu un
diskusija klasē
(podkāsts)

29. un 23. kab.

7.d klase

7. kab.

10. DIT klase

#13 Valodu tehnoloģijas, neironu
R.Šūpola
mašīntulki un virtuālie asistenti.
https://podtail.com/podcast/pieturzmes/-13-valodu-tehnolo-ijas-neiron...
Diskusijas jautājums:
kā tehnoloģijas sekmē/kavē latviešu
valodas saglabāšanas, kopšanas un
attīstības procesu;
IT speciālista un filologa sadarbības
procesa nozīmība mūsdienu čatbotu
izveidē.

Dizaina un tehnoloģijas

Dizaina un tehnoloģiju

8.b klase

"Karjeras nedēļa - datorvadāmo

9:45 - 10:25

9:45 - 10:25

G.Gaiduka-Zenčenko

“Pielaiko profesiju - uzņēmējs”
(IKT loma uzņēmējdarbībā,
uzņēmēju digitālā kompetence.)
IT loma profesijās un ikdienas
darbos.

I.Stūrmane-Siļutina

Iepazīšanās ar profesiju
daudzveidību. Pārrunāta IKT nozīme
ikdienā un karjerā, tagadnes un
nākotnes profesijās.
Teorētisks ievads programmēšanas
būtībā un tās pielietojums dzīvē.
Praktiskā darbība pārbaudot savas
spējas un izpratni veidojot Java scrip
vizualizācijas.

I.Martuzāne

D.Kalēja

E.Zīverts
D.Kaniševskis

I.Grišāne

iekārtu izmantošana. Ieskats
profesiju klāstā, nepieciešamo
iemaņu apzināšana, tehniskās
iespējas".
#13 Valodu tehnoloģijas, neironu
R.Šūpola
mašīntulki un virtuālie asistenti.
https://podtail.com/podcast/pieturzmes/-13-valodu-tehnolo-ijas-neiron...
Diskusijas jautājums:
kā tehnoloģijas sekmē/ kavē latviešu
valodas saglabāšanas, kopšanas un
attīstības procesu;
IT speciālista un filologa sadarbības
procesa nozīmība mūsdienu čatbotu
izveidē.

stunda

kabinets

10:30 - 11:55

Valodas tehnoloģijas –
kas tās ir un kā
izmantot. Saruna ar
“Tilde” biznesa
attīstības direktoru
Kasparu Kauliņu un
diskusija klasē
(podkāsts)

26. kab.

10.DA klase

10:30 - 11:55

Karjeras stunda
programmēšanā. Video
materiāls karjeras
nedēļas ietvaros IKT
"No mākslas par
programmētāju"
IKT tavai karjerai

29. un 2. kab.

7.c klase

Teorētisks ievads programmēšanas
būtībā un tās pielietojums dzīvē.
Praktiskā darbība pārbaudot savas
spējas un izpratni veidojot Java scrip
vizualizācijas

E.Zīverts
D.Kanišēvskis

215. kab.

1.d klase

I.Martuzāne

10:50 - 11:35

IT tehnoloģijas dažādās
profesijās

Rīgas 64. vidusskolas
sākumskolā

1.b klase

11:55 - 12:35

Klases stunda

207. kab.

4.b klase

Iepazīšanās ar profesiju
daudzveidību, IKT nozīmi ikdienā
un karjerā. Pārrunas par savu
nākotnes profesiju un
visnepieciešamāko lietu
noskaidrošana strādājot šajā
profesijā.
Skolēni atsauc atmiņā dažādas
profesijas, skatoties uz attēliem.
Grupās apspriežas, kurās profesijās
mūsdienās nepieciešamas IT
prasmes. Nelielas filmiņas
skatīšanās, zīmējumu tapšana
izstādei.
Iepazīšanās ar profesiju
daudzveidību. Pārrunāta IKT nozīme

10:50 - 11:30

I.Kalniņa-Sauša

S.Maļinovska

11:55 - 12:35

Klases stunda

12:00 - 12:40

Mācību
stunda
biotehnoloģijām

12:00 - 12:40

Klases stunda.
Informācijas un
komunikācijas
tehnoloģijas (IKT) tavai
karjerai
Klases stunda. Stundas
temats “Karjeras nedēļa
"Informācijas un
komunikāciju
tehnoloģijas tavai
karjerai"”
Medus pods un darvas
muca. Karjeras nedēļa IKT dažādās nozarēs

12:45 - 13:25

12:45 - 13:25

13:00 - 13:40

209. kab.

2.d klase

ikdienā un karjerā. Komiksu
zīmēšana.
Rakstīja un ilustrēja, kāda nozīme
modernajām tehnoloģijām viņu
izvēlētajā profesijām.
Iepazīšanās dažādām biotehnoloģiju
nozarēm, informācijas analīze par
izvēlētajām 3 biotehnoloģiju
nozarēm un to komerciālo produktu
ražošanu.
Pārrunas par mācību motivāciju un
karjeras plānošanu, izmantojot IKT
prasmes.

R.Ontužāne

par 34. kab.

8.a klase

40. kab.

6.c klase

32. kab.

6.a klase

Saruna ar skolēniem par karjeras
nedēļas tematu “Informācijas un
komunikāciju tehnoloģijas tavai
karjerai”. Darba lapas aizpildīšana.

G.Gaiduka-Zenčenko

35. kab.

8.d klase

Atbilstoši grupām gatavojam
prezentāciju - kādas tehnoloģijas
izmanto katrā nozarē, kas attīstījies
katrā nozarē, kur redzat sevi, vai
patiktu , būtu interese strādāt ar
tehnoloģijām. Skolēni sadalīti grupās
par karjeras izpēti.

I.Dalbiņa
I.Stūrmane-Siļutina

4.d klase

Digitāli interaktīva spēle “Kļūšu par
profesionāli”. Skolēni pēta
profesijas, izzinot arī informāciju un
komunikāciju tehnoloģiju
izmantošanu.

G.Lauzne

Klases stunda par
Attālināti katrs savās
profesijām.
mājās
Digitāli interaktīva spēle
"Kļūšu par profesionāli".
Informācijas un
komunikācijas
tehnoloģijas tavai
karjerai.

E.Baumane

P.Avetisjana

Pagarinātā grupa
IKT tavai karjerai
Mācību stunda par
biotehnoloģijām

216. kab.

2.a klase

31. kab.

7.c klase

13:30 - 14:10

Sociālo zinību stunda

30. kab.

9.b klase

13:45 - 14.25

IKT tavai karjerai

Attālināti katrs savās
mājās

4.a klase

Attālināti

“IKT tavai karjerai”

e-klase

7.a,b,c,d; 8.a,b klases

31. kab.

7.c klase

13:00 - 13:40
13:30 - 14:10

Pirmdiena, 25. oktobris
12:45 - 13:25 Gustava Mellenberga
lekcija par IKT nozīmi,
iespējām nākotnes
karjeras veidošanā.
Plānu apkopoja PKK - Gunta Stūrmane

Pārrunas un iejušanās savā sapņu
profesijā.
Iepazīšanās dažādām biotehnoloģiju
nozarēm, informācijas analīze par
izvēlētajām 3 biotehnoloģiju
nozarēm un to komerciālo produktu
ražošanu.
Tikšanās ar mediju grupas īpašnieci
Ilzi Dubrovsku. “IKT izmantošana
Eiropas hitu radio” (“EHR media
group” un profesiju daudzveidība
tajā, personāla atlase, nepieciešamās
prasmes un personīgās īpašības).

V.V.Sniegs-Sniedziņa

Iepazīšanās ar profesiju
daudzveidību. Pārrunāta IKT nozīme
ikdienā un karjerā, tagadnes un
nākotnes profesijās.
Aptauja, secinājumi par dažādām
IKT tēmām mūsu dzīvē. Ko protu
neprotu paveikt, izmantojot IT? Kas
mācību priekšmetos ir saistīts ar
tehnoloģijām, ko tas palīdz? Kā
ietekmē veselību, vidi? Vai protu
mērķtiecīgi un droši lietot sociālos
tīklus?

I.Martuzāne

IKT rīki sava virtuālā portfolio
veidošanā, mērķtiecīga satura
veidošana un ievietošana virtuālajos
tīklos.

I.Puhova

E.Baumane

I.Stūrmane-Siļutina

I.Martuzāne

