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 Rīgas 89.vidusskolā, Hipokrāta ielā 27, Rīga, LV-1079. 

 

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros. 

Mērķis:  iepazīties ar profesijām IT pasaulē. 

Uzdevumi:  

1) paplašināt redzesloku, un radīt interesi par jaunajām  informācijas tehnoloģijām.  

2) radīt iespēju izprast  nozīme par  izgudrotām un izstrādātām  informācijas tehnoloģijām un 

to lomu nākotnē. 

3) radīt pozitīvu priekšstatu pret jaunajām  informācijas tehnoloģijām, kā arī ielikt pamatus IT, 

kas noderēs gan skolā, gan vēlāk arī dzīvē. 

Dalībnieki: Rīgas 89.vidusskolas 1. un 2.klases skolēni. 

Atbildīgie par pasākumu: N.Ņekrasova, S.Krasova 

PROGRAMMA 

1.un 2.klases skolēni tiks sadalīti četras grupas, kuras nodarbība būs dalīta divās daļās – teorētiskajā 

un praktiskajā. 

Nodarbības teorētiskajā daļā skolēniem paredzēta tikšanās ar IT pārstāvjiem, ar mērķi radīt pozitīvu 

priekšstatu un  interesi pret  jaunajām  informācijas tehnoloģijām, kā arī izprast  nozīme par  

izgudrotām un izstrādātām  informācijas tehnoloģijām un to lomu nākotnē un ielikt pamatus IT, kas 

noderēs gan skolā, gan vēlāk arī dzīvē.  

Nodarbības praktiskajā daļā sadaloties komandās, skolēni varēs piedalīties izglītojošā spēlē, kur 

attīstīs IKT nozares prasmes: domāšanu un ātru lēmumu pieņemšanu, būt uzmanīgam un acīgam, 

strādāt komandā. Skolēni darbosies ar interaktīviem eksponātiem, kas ļaus skolēniem iejusties vides 

pētnieka, pasaules glābēju un sportista ādā. Nodarbības beigsies ar jautājumiem un atbildēm, kuri 

radušies pasākuma laikā. 

Klases stundās laikā pēc tikšanās ar IT profesijas pārstāvjiem apspriest, padalīties un apkopot 

iegūto informāciju. 
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Izdevumus par pasākumu plānots segt no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.  

 

Sagatavotāji: N.Ņekrasova, S.Krasova                                                           Datums: 18.10.2019. 

Piekrītu nodrošināt pasākumu saskaņā ar augstāk minēto programmu. 

Paraksts                                       (paraksta atšifrējums) 


