
KONKURSS
“MŪSU SUPERVARONIS”

LAI PIEDALĪTOS KONKURSĀ UN LAIMĒTU BALVAS:

Supervaroņi ir mums visapkārt, un arī katrs no mums tāds ir. Karjeras nedēļā aicinām doties uz uzņēmumiem un 
iepazīties ar darbiniekiem, lai uzzinātu, kādas uzņēmējspējas-superspējas viņiem piemīt.
Sagatavojiet jautājumus, kurus vēlaties uzdot uzņēmuma darbiniekam. Lūk, daži piemēri:

1.   Ko Jūs darāt savā darba vietā?

2.  Kurš ir Jūsu mīļākais ikdienas pienākums? 

3.  Kuras rakstura īpašības visvairāk noder Jūsu darbā?

4.  Kura, Jūsuprāt, ir Jūsu īpašākā prasme-superspēja?

5.  Kādas īpašības vai prasmes Jūs sevī gribētu vēl uzlabot?

6.  Kura, Jūsuprāt, nākotnē būs svarīgākā īpašība vai prasme?

7.  Ja Jūs varētu atgriezties skolas solā, kuru mācību priekšmetu mācītos cītīgāk? Kāpēc?

Ja nepieciešams, izvēlētā uzņēmuma darbinieka profesiju varat sīkāk izpētīt:
www.profesijupasaule.lv.
Pēc uzņēmuma apmeklējuma aicinām kopīgi izveidot uzņēmējspēju puzli. Katram skolēnam tiek piešķirts 
viens puzles gabaliņš, kas jāizgriež no papīra. Uz tā jāuzraksta viena uzņēmējspēja, kura, viņaprāt, piemīt 
iepazītajam uzņēmuma darbiniekam. Var izvēlēties gabaliņus, kuros jau uzrakstītas uzņēmējspējas, vai arī 
uzrakstīt savas konkrētā uzņēmuma darbinieka superspējas. Veidojot puzli, gabaliņi var palikt pāri. Ja 
klasē ir vairāk skolēnu par vienā šablonā esošajiem puzles gabaliņiem, dalieties grupās! Arī komandas 
darbs ir vērtīga un svarīga uzņēmējspēja, kuru attīstīt. 

KONKURSS 1.–6. KLASES SKOLĒNIEMKONKURSS 1.–6. KLASES SKOLĒNIEM

1.   klases pārstāvim sociālo tīklu plaformā Facebook no 17. līdz 21. oktobrim jāievieto fotoattēls   
 gan ar izveidoto uzņēmējspēju puzli, gan fotoattēls no viesošanās pie uzņēmuma pārstāvja.   
 Ierakstam ir  jābūt publiskam;

2.  publikācijā jāatzīmē @TavaiKarjerai konts;

3.  jāizmanto mirkļbirkas #Uzņēmējspējas #KarjerasNedēļa un #ESfondi       ;

4.  fotogrāfiju aprakstā jāiekļauj informācija par to, kurš uzņēmums tika apmeklēts un kuras skolas  
un klases pārstāvji tajā ciemojās.

Divas uzvarētājklases, kas saņems balvas, tiks izlozētas un paziņotas 24. oktobrī @TavaiKarjerai Facebook kontā.

LAI VEICAS ATKLĀT KATRAM 
SAVAS UZŅĒMĒJSPĒJAS – SUPERSPĒJAS!
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