Karjeras spēļu dienas “Izmanto! Radi! Dalies!”
Kopgrāmata “Karjeras spēļu banka”
Kas to darīs? skolēni kopā klašu audzinātājiem un pedagogiem karjeras konsultantiem
Kam tas paredzēts? 1. – 12. klašu skolēniem
Kad to darīt? 2020.gada 26.- 30.oktobris
Kāds būs ieguvums? Apzinātas jau esošās karjeras spēles skolās un radīti jauni metodiskie
materiāli, kurus klases audzinātāji, pedagogi karjeras konsultanti vai skolēni paši var izmantot kā
karjeras izglītības palīgus. Kopgrāmatas “Karjeras spēļu banka” izveide.

Kā to izdarīt?
1.solis. Spēļu spēlēšana skolā, izejot vairākus līmeņus:
1.līmenis: “Izmanto to, kas skolā ir!” – izspēlēt skolā pieejamās karjeras spēles.
2.līmenis: “Radi pats!” – uz kādas zināmas spēles bāzes, to interpretējot, radīt jaunu spēli.
Izveidot jaunās spēles aprakstu, lai tās kā karjeras izglītības palīgu var izmantot klases
audzinātāji, pedagogi karjeras konsultanti vai skolēni paši.
3.līmenis: “Dalies ar draugiem!” – savas izveidotās spēles (apraksts, noteikumi, vizuālais
materiāls, saite, kurā tā ievietota u.tml.) piedāvāt klases biedriem, skolasbiedriem, citu
skolu skolēniem vai pirmsskolas grupu bērniem.

2.solis. Skolēni labākās izveidotās spēles iesniedz skolas pedagogam karjeras konsultantam vai par
karjeras jautājumiem atbildīgajam pedagogam, kurš tās līdz 30.oktobrim ievieto koplietošanas mapē
“Karjeras spēļu banka” (Google Diskā – pieeja nosūtīta skolu atbildīgajiem par karjeras
jautājumiem)

3.solis. Kopgrāmatā “Karjeras spēļu banka” apkopotās spēles turpmāk varēs izmantot karjeras
izglītības aktivitātēs novada skolās.
Sagatavoja: Inese Bērziņa, Anda Upeniece
Pasākumu “Karjeras nedēļas 2020” ietvaros organizē Tukuma novada Izglītības pārvalde,
Tukuma, Engures un Jaunpils novada skolu pedagogi karjeras konsultanti sadarbībā ar
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu atbildīgajiem par karjeras jautājumiem.
Vairāk informācijas: www.tip.edu.lv

Autori, iesniedzot darbus, piekrīt, ka tos var izmantot karjeras nedēļas pasākumos un izglītības procesā skolā. Autori piekrīt, ka izpildījuma fiksējumu
var izmantot skolas vajadzībām vai Tukuma novada Izglītības pārvaldes vajadzībām. Organizatori apņemas iesniegtos materiālus neizmantot
komerciālai darbībai vai reklāmai, vai jebkura cita veida publiskošanai komerciālos nolūkos, kā arī ievērot darba autoru personīgās tiesības – tikt
identificētiem kā darbu autoriem, un apņemas neveikt nekādas izmaiņas iesniegtajā darbā.

