“KARJERA UN, KĀ PAR TO RUNĀT AR JAUNIETI”
Seminārs pedagogiem, vecākiem, karjeras konsultantiem un jaunatnes lietu speciālistiem.

PIRMĀ DIENA

10:00 - Šodienas karjera pret vakardienas karjeru - kurš kuru. Karjeras izglītība - tās
nozīme un loma modernajā pasaulē. Jauniešu bezdarbs jeb, kāpēc darba devējs
neizvēlas jaunieti. Vai pieredzes trūkums ir vienīgais šķērslis. Darba devēju un
jauniešu viedokļi - (ne)pārsteidzošie aptaujas rezultāti.
11:00 - Ar ko sākt diskusiju par karjeras izvēli. Maģiskais trijnieks. Burvju recepte vai
tomēr makšķere. Kas ir Mērķis. Kur esmu tagad un, kur vēlos nokļūt. Mans mērķis
un tā saistība ar karjeru. Šķēršļi un strupceļš un, kā no tiem izvairīties. Divi draugi
jeb neiekrīti naudas slazdā. Puisis ar pļāvēju, suņi un mega sapņi, kas piepildās.
11:45 – 11:55 – kafijas pauze ar uzdevumu
11:55 – Kā virzīties uz priekšu. Laiva, Upes un Kalns- spēles caur dzīves patiesībām.
Ir pakāpieni-kāpjam kalnā! Pakāpieni ceļā uz savu mērķi- modelējam nākotni. Es
šodien=manas izvēles vakar. Ko izvēlos tagad. Būt par darba ņēmēju vai darba
devēju- kopīgais un atšķirīgais. Uzņēmējdarbība vai karjera (atkal kāpjam kalnā).
12:55 - Pusdienu pārtraukums
13:30 – Vai tas, ko es vēlos ir tas, ko vēlos ES. Vēstule sev. Es un mani talanti un, kā
tos izmantot savā labā. Mana talantu lapa. Ātrais randiņš- uzzini par sevi patiesību.
Networking spēle “Bingo”.
14:30 – Veidoju savu ideālo profesiju pats. Ko var iemācīt parasts darba sludinājumslasām darba devēja domas. Pirmie soļi uz jūsu sapņu darbu: kā meklēt iespējas, kur
meklēt, ar ko sākt. Meklēšanas loki. Grupu darbs.
15:30 – Vai skola finišā atskrien pēdējā, vai tomēr sākam trenēties, lai to mainītu.
Diskusija. Jautājumi un atbildes.
16:30 – Dienas noslēgums un mājas darbs.

OTRĀ DIENA

10:00 – Svarīgākais CV dzīvē jeb, kas noteikti ir jāzina par tā rakstīšanu. Skolas CV
pret dzīves CV- kur ir āķis. Kāds mīlestībai sakars ar karjeru. Motivācijas vēstule.
Darba devēju ieteikumi- top 20. Neesmu robots CV. Europass CV- par un pret.
Jautājumi un atbildes.
11:00 - Darba intervijas ABC. Nāc ar dāvanu! Ko no darbinieka patiesībā grib darba
devējs. Kā pārvarēt uztraukumu. Kā runāt ar darba devēju. Sevis prezentēšana –
prakse. Sēžamies pie galda un sākam.. Interviju ugunskristības.
11:45 – 11:55 – kafijas pauze ar uzdevumu
11:55 – Izskats un etiķete. Pirmais iespaids. Darba interviju veidi, scenāriji,
labais/sliktais policists, neērtie jautājumi un kā ar tiem tikt gala. Izplatītākās kļūdastop 20. Neērtas situācijas- kas tās tādas?
12:55 - Pusdienu pārtraukums
13:30 – Manas pēdas internetā. Sociālie mediji un kā ar tiem draudzēties. Piemēri.
14:30 – Gribu būt uzņēmējs! Kas ir uzņēmējdarbība un, kā par to runāt. Diskusija.
Jautājumi un atbildes.
15:30 – Dienas kopsavilkums. Finiša taisne- kurā vietā skola ir šoreiz. Diskusija.
Jautājumi un atbildes.
16:30 – Dienas noslēgums. Sertifikātu izsniegšana.

