
                                                                                      Karjeras nedēļa “Uzņēmējspējas- tavas superspējas”  

                                                                        Preiļu 1.pamatskolā  
 Šogad Karjeras nedēļa atzīmēja  savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicināja ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un 
attīstīt savas uzņēmējspējas. Lai veicinātu skolēnu, pedagogu, vecāku un ikviena izpratni par uzņēmējspējām – jauniešu superspējām, šajā 
Karjeras nedēļā notika vairāki VIAA organizētie pasākumi, kurus varēja vērot arī tiešsaistē. Karjeras nedēļu VIAA / Valsts izglītības attīstības 
aģentūra / īstenoja projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda un valsts 
finansējumu. 
Preiļu 1.pamatskolā notika daudz dažādu aktivitāšu, kuru mērķis bija  skolēniem sniegt praktisku informāciju par uzņēmējspēju attīstīšanas 
nepieciešamību veiksmīgas karjeras veidošanā,  veicināt izglītojamo izpratni par saistību starp  apgūstamajām zināšanām, prasmēm, 
uzņēmējspēju attīstīšanu un karjeras veidošanu, sekmēt karjeras izglītības integrēšanu mācību procesā.  
Kopumā Karjeras nedēļas aktivitātēs skolā  piedalījās 387 skolēni. Paldies visiem, kas atsaucās dalībai Karjeras nedēļā!  

Karjeras nedēļas “Uzņēmējspējas- tavas superspējas” aktivitātes. 

 11.10.,plkst. 8.10  304.kab. skolotāju sanāksme par Karjeras nedēļas norisi Preiļu 1.pamatskolā. 
/ dir. vietn audz. darbā D. Prodniece / 

 17.10.,plkst. 17.00 sar. zālē 9.kl. vecāku sapulce "Par pedagogu un vecāku sadarbību bērna īpašo spēju un prasmju 
atklāšanā un attīstīšanā.  / dir. vietn. audz. darbā D. Prodniece, dir. vietn. mācību darbā A. Dz .Bernāne / 

 20.10. plkst. 19.00 diskusija vecākiem tiešsaistē @TavaiKarjerai “KĀ PALĪDZĒT BĒRNAM ATKLĀT SAVAS 
SUPERSPĒJAS?” 

 17.-21.10. 7.-9.kl. tikšanās ar karjeras  konsultantu.  / karj. kons. I. Ukina / 

 17.-21.10. 1.-9.kl. tikšanās ar uzņēmējiem, skolas absolventiem un skolēnu vecākiem , uzņēmumu apmeklējumi, 
piedalīšanās sociālo tīklu konkursos. / māc. pr. skol., klases audz. / 

 17.-21.10.  tematiskās mācībstundas : 
           1.-6.kl. “RADOŠUMS UN  SADARBĪBA – MANAS SUPERSPĒJAS!” un 7.-9.kl. “ATKLĀJ SAVAS SUPERSPĒJAS!” / kl. audz. / 

 Karjeras nedēļas atspoguļojums    https://www.facebook.com/Preilu1.pamatskola/   /māc.pr. skol., kl. audz.,  I. Babre / 
 Karjeras nedēļas aktivitāšu apkopojums 1.-9.klasēs un informācijas ievietošana  http://www.p1p.edu.lv/ 

 / dir. vietn. audz. darbā D. Prodniece, dir. vietn. inform. jaut. P. Bernāns / 
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