Karjeras izglītības zinātniski praktiskā 4. konference Daugavpilī
“Caurviju prasmes karjeras vadībai ikdienā un mācību procesā”
2018. gada 20., 21. aprīlī
Daugavpils Universitātē, Parādes iela 1A
Konferences mērķis:
Aktualizēt karjeras vadības prasmju apguves, pilnveides un integrēšanas iespējas mācību un
audzināšanas procesā.
 Caurviju prasmes ietver - pašizziņu un pašvadību, domāšanu un radošumu, sadarbību un
līdzdalību, digitālo prasmi.

Konferences programma
20. aprīlī , 1. diena
10.00 – 11.00

Dalībnieku reģistrācija, stendu izvietošana, rīta kafija
Konferences atklāšana

11.00 – 11.10
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova
“Karjeras izglītības sistēma un atbalsts Daugavpils pilsētā”
11.10 - 11.30

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde,
pedagoģe - karjeras konsultante Santa Čeirāne
“Karjeras izglītības integrēšana mācību jomās kompetenču pieejas izglītībā
kontekstā ”

11.30 - 11.50
DU ESF projekta “ Kompetenču pieeja mācību saturā”sociālo zinību ekspertu grupas
vadītāja Signita Gabrāne
“ Karjeras konsultanta profesionālā identitāte”
11.50 – 12.20

12.30 - 14.00
14.00 -16.00

( Dalībniekiem būs
iespēja apmeklēt 2
meistarklases)

16.00- 16.30

VIAA, IKAD Karjeras atbalsta nodaļa, Euroguidance programmas vadītāja Ilze Astrīda
Jansone
Pusdienas
Ekskursija pa Daugavpils Universitāti
Meistarklases/ praktiskās darbnīcas ( Katras meistarklases ilgums 1 h)
1. “Laika plānošanas nozīme karjeras un dzīves mērķu sasniegšanā” ( pašizziņa un
pašvadība)
Sertificēta personības izaugsmes trenere Daina Kriviņa
2. “ Improvizācija karjeras konsultēšanā” ( domāšana un radošums)
Dr.Sc.admin, Mg.Psych, karjeras konsultante un grupu trenere,
ViA docente Agita Šmitiņa
3. “ Neformālās metodes karjeras izglītībā” ( sadarbība un līdzdalība)
Biedrība “ Jaunatnes čemodāns” Vija Grišina
4. “ Digitālo prasmju nepieciešamība un aktualitāte karjeras izglītībā.”
Daugavpils pilsētas dome, izpilddirektores vietnieks Kārlis Rasis
1. dienas noslēguma diskusija

Radošuma un pētniecības prasmju pilnveides iespēja:

Ekskursija pa Daugavpils Cietoksni
17.00- 19.30

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra apmeklējums
*20.00 Muzikālās strūklakas
21. aprīlī, 2. diena

Daugavpils Universitātē, Parādes iela 1A
Diskusija un konsultācijas
9.00 – 10.00

“ ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “ Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” īstenošanas gaita – problēmas un risinājumi”
VIAA IKAD direktore Inta Asare

10.00 – 11.30

Karjeras pakalpojumu mārketinga iespējas un nozīme jauniešu izglītības virziena
noteikšanā
"PROFOLIO - tiešsaistes karjeras konsultācijas un portfolio"
SIA "Karjeras Izaugsme" pārstāvis, PROFOLIO direktors Iļja Dobahovs

11.30 – 12.00

2. dienas noslēguma diskusija, apliecinājuma izsniegšana
Konferences noslēgums

12.00 – 12.30

Kafijas pauze

12.30 – 13.30

Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas sēde(LKAAA biedriem)
LKAAA valdes locekle Viktorija Gaina

Konferences dalības maksa EUR 3.00
Maksa jāveic ar pārskaitījumu:
Biedrības nosaukums: „Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācija”
Vienotais reģistrācijas numurs: LV 40008141417
Banka un norēķinu konta numurs: Swedbank LV24HABA0551025432209
Maksājuma mērķis: Dalība Karjeras izglītības konferencē Daugavpilī 20./21. aprīlī
Elektronisko pieteikuma anketu aizpildīt līdz 13.04.2018.
Papildus informācija: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas
pedagoģe – karjeras konsultante Santa Čeirāne, t. 29196866, santa.ceirane@ip.daugavpils

