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Karjeras nedēļā jauniešus aicinās izzināt IKT nozari
No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā jau devīto gadu notiks Karjeras nedēļa, kuru sadarbībā ar partneriem reģionos organizē Valsts
izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” veltīta informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām
nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, kā arī pašiem izmēģinot spēkus jauniešu ideju hakatonā.
“Pēdējo 10 gadu laikā nodarbināto skaits Latvijā IKT uzņēmumos audzis vairāk nekā divas reizes, un mūsdienās IKT prasmes ir nepieciešamas teju
ikvienā moderni strādājošā uzņēmumā. IKT profesionāļu pārziņā ir inovācijas un jaunu produktu izstrāde, datu aizsardzība un drošība, sistēmu
izveide un uzturēšana, digitālais dizains, datorgrafika, mājas lapu izstrāde un administrēšana, lietu internets un daudzi citi virzieni,” uzsver VIAA
izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departamenta direktors Didzis Poreiters.
Par Karjeras nedēļu
Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt iespējamo nodarbošanos nākotnē, uzklausīt dažādu profesiju pārstāvjus
un saņemt karjeras konsultācijas. Šogad Karjeras nedēļa veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai. Ievērojot
epidemioloģisko situāciju valstī, lielākā daļa pasākumu būs tiešsaistē, savukārt daļa pasākumu vienas klases vai vienas komandas ietvaros notiks
klātienē, ņemot vērā epidemiologu rekomendācijas un atbildīgo iestāžu rīkojumus.
Karjeras nedēļu VIAA īsteno projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda un valsts
finansējumu.
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļa
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Pasākuma nosaukums
Tiešsaistes diskusija
vecākiem/ģimenes
locekļiem

Laiks un vieta

Laiks

Mērķauditorija

11.oktobris
Tiešsaistē
@TavaiKarjerai

plkst.19:00

Vecāki, ģimenes
locekļi

“Tehnoloģijas ģimenē –
draugs vai svešinieks?”
2.

3.

Tiešsaistes
diskusija 12.oktobris
jauniešiem
Tiešsaistē
Iedvesmas stāsti – Kā es @TavaiKarjerai
nokļuvu IKT nozarē?
Video mācībstundas

11.-15.oktobris/
video Youtube
kontā

Saite uz vecāku diskusiju https://www.facebook.com/events/1296371384158051/

plkst.14:00

Jaunieši

Saite uz jauniešu diskusiju - https://fb.me/e/4o4nsEZgi

Datorikas mācību stundās

7.-9. klašu
skolēni

“Tehnoliģijas manā
ikdienā” (zīmējumi,
komiksi)
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“Es un IK tehnoloģijas”
(karikatūras)

5.

6.
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IKT Valsts Robežsardzes
darbā
(Tikšanās ar Valsts
Robežsardzes pārstāvi)
IKT medicīnā
(Skolas pedagoga karjeras
konsultanta vadīta stunda)
Individuālās karjeras
konsultācijas

11.-15.oktobris
Liepājas 7.
vidusskola
11.-15.oktobris
Liepājas 7.
vidusskola
13.oktobris
Liepājas 7.
vidusskola

VM, Klases stundas, Datorika

VM, Klases stundas, Informātika

plkst. 10.25- 11:05
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vidusskola

Stundu ietvaros

plkst. 14:30- 16:30

1.-4.kl. un 5.6.kl.

7.-9.kl.

8.b klase

11. b klase

9.-12.klašu
skolēni
Pieteikties e-klasē,
sūtot vēstuli
pedagoģei karjeras
konsultantei
I. Naumčikai

