Karjeras izglītības pasākumi no 8.04.-23.04.2021.
08.04.
no plkst.
12.00-14.00

Izglītības iestāžu virtuālās
atvērto durvju dienas LTRK
iespēju festivālā “Uzņēmēju
dienas Kurzemē 2021”

8., 9. un 10.-12.klašu
skolēni

9.04.2021.

Mākslīgā intelekta olimpiāde

12. klašu skolēni

13.04. 2021. Projekta "Kopā stipri!"
plkst. 17.00 aktivitāte- aicina uz
filmas "Cik brūkleņu ir
pasaulē?" skatīšanos un
sarunām par mums visiem un
notikumiem ap mums
12.04.“Kafija ar speciālistu”
23.04.2021. ZOOM platformā tiek
organizēti 8 pasākumi ar 8
dažādu nozaru speciālistiem.
Speciālisti iepazīstinās Tevi ar
reāliem pieredzes stāstiem no
darba konkrētajā nozarē, kas
ļaus Tev labāk izprast sevis
izvēlēto nākotnes profesiju.
Pieslēdzies un smelies
iedvesmu kopā ar mums!

Aicinām skolas karjeras izglītības programmas ietvaros
ieplānot skolēniem virtuālo atvērto durvju dienu attālinātu
apmeklējumu. Pasākums notiks 08. aprīlī no plkst. 12:00
līdz 14:00, to vadīs populārais TV raidījumu vadītājs Mārtiņš
Spuris. Virtuālajām izglītības iestāžu atvērto durvju dienām
skolēni varēs pieslēgties pasākuma norises platformā.
Reģistrācija līdz 8. aprīlim - https://www.digip.lv/ai-programma
Pēc reģistrēšanās saņemsi reģistrācijas apstiprinājumu un
precīzas norādes par olimpiādes kārtību.

Skolas jaunieši

Pieteikšanās uz attālināto tikšanos ir līdz 2021.gada 12.aprīļa
pl.17:00,
aizpildot Anketu: https://ej.uz/BruklenesLiepaja

Jaunieši vecumā no
16 līdz 25 gadiem

Piesakies https://www.youpluss.lv/kafijaarspecialistu un
tiekamies attālināti!

14.04. 2021. Tiešsaistes projektu darbnīca
plkst. 15:00 par programmas "Erasmus+"
jauniešu apmaiņas projektu
sagatavošanu.
14.04.2021. KĀ KĻŪT PAR VEIKSMĪGU
plkst.15.00
PRODUCENTU UN
PASĀKUMU
ORGANIZATORU (Latvijas
Kultūras akadēmija)

Jaunieši vecumā no
13 līdz 30 gadiem

10.-12.klašu skolēni

Sīkāka informācija:
https://www.facebook.com/events/779578132661555

14. aprīlī plkst. 15.00 skolēni tiks aicināti piedalīties
seminārā „Kā kļūt par veiksmīgu producentu un pasākumu
organizatoru”. Daudzi grib zināt, ko nozīmē producēt un
organizēt pasākumus, koncertus, izrādes, izstādes. Par to,
kas „lācītim vēderā” un kā kļūt par veiksmīgu producentu
un organizētāju, – saruna trešajā seminārā.
Pieteikšanās semināram līdz 13. aprīlim plkst. 23.59, aizpildot
elektronisko pieteikšanās veidlapu: https://ej.uz/producentaprofesija
Saite uz pasākumu tiks izsūtīta 14. aprīlī līdz plkst. 12.00!

16.04. 2021. Atvērto durvju diena
plkst. 13.00 Ventspils Augstskolā

10.-12.klašu skolēni

https://www.venta.lv/nac-studet/atverto-durvjudiena?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign
=ADDsearchLV&gclid=CjwKCAjwu5CDBhB9EiwA0w6sLXLHtly
4LIt7fUlGyBtzhxMFtX2Un4qrjmwDvMTLr8D7_xL8z8A0FxoCh
VsQAvD_BwE
Pievienojies tiešraidei plkst. 13.00 un varēsi aplūkot kā
izskatās Ventspils Augstskola, uzzināt par studiju iespējām,
dzirdēt studentu atsauksmes, kā arī piedalīties dažādās
aktivitātēs un laimēt balvas.
Pedagogs karjeras konsultants

