
  

Vaiņodes vidusskolā tradicionālās Karjeras nedēļas  (17. 10. – 21. 10.) tēmas  “Uzņēmējspējas – tavas 

superspējas!” apguve sākās jau septembrī un turpināsies arī vēl novembrī. 

23. septembrī, ar 11. klases skolēniem par studijām Rīgas Ekonomikas augstskolā (Stockholm School of 

Economics in Riga) stāstīja Līga Mame, kura šajā starptautiskā līmeņa biznesa skolā apgūst bakalaura 

programmu “Ekonomika un uzņēmējdarbība". Līga aicināja jauniešus, mācoties vidusskolā, izmantot 

visas iespējas, kas tiek piedāvātas, jo ir pārliecinājusies, ka studiju laikā ļoti noderīgas dažādas 

komunikācijas un sevis prezentēšanas prasmes, sava laika plānošana, kā arī neatlaidība un 

mērķtiecība, prasme izplānot savu laiku, jo jāmācās ļoti daudz. 

7.oktobrī skolā ar medijpratības nodarbību vidusskolēniem "Jaunie mediju meistari" viesojās reģionālās 

izdevniecības "Kurzemes Vārds" žurnāliste, redaktore un projektu vadītāja. Nodarbības noslēgumā 

skolēni veidoja savu mediju saturu par konkrētu tēmu. Interviju varoņi bija skolas pedagogi, un paši 

jaunieši iejutās žurnālistu lomā. 

11. oktobrī 4., 5., 7. klases skolēniem vēstures un sociālo zinību stundās stāstniece Līga Reitere “atvēra 
pūra lādi”, kurā glabājās stāsti par senajām (9.-13. gs.) baltu rotām, to izgatavošanu, valkāšanu, kā arī 
pašas rotas – kaklariņķi, aproces, nosacījumiem saktas, gredzeni, piekariņi, kreļļu vērumi. Skolēni arī 
uzzināja par vēsturnieka, arheologa, rotkaļa amatu.  
 
18. oktobrī par nākotnes profesijās aktuālākajām spējām, prasmēm un kompetencēm,  par pašreiz 

pieprasītajiem speciālistiem un darba vidē augstāk novērtētajām darbinieku spējām un prasmēm ar  10. 

un 11. klases skolēniem sarunājās un LUMA mācību centrs" profesionālās izglītības pilnveides 

programmu "Uzņēmējdarbības pamati" prezentēja mācību projekta vadītājas Sandra Magrina un Linda 

Venckus. 

Izzināt un attīst savas prasmes un uzņēmējspējas var darot.  

19. oktobrī Ekoskolas padomes skolēni viesojās Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolā, lai pastāstītu, kā 

darbojas skolas kolektīvs, lai skola saglabātu pirms trim gadiem saņemto Zaļo karogu. Tika apkopoti 

materiāli par padarīto, sagatavota prezentācija un stāstījums par “zaļajiem” darbiem un gada 

uzdevumiem katrai klasei. 

20. oktobrī, izpildot Ekoskolas uzdevumu – veicot skolas vides un apkārtnes novērtējumu – izpētot, 

apkopojot, izvērtējot, secinot un prezentējot savu padarīto, skolēni (5. – 12. klase) mācījās mērķtiecīgi 

plānot laiku un rīcību, strādāt komandā, sadarboties ar citiem, ieklausīties apkārtējos, skaidrot savu 

viedokli, argumentēt.  
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