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Jau iešu i for ācijas pu kta „Esi i for ēts” atklāša a
Kādi ilvēki ieņe
otei ošo lo u ūsdie u pasaulē? Vai tie, kurie ir auda, slava, reputā ija
vai sakari? Nē, par visu augstāk stāv i for ā ija, ja Tev tā ir, tad Tu vari sas iegt arī visu pārējo.
Tev, jaunieti, ir paveicies, ka tieši šīs vasaras ogalē, vari saņe t sev epie ieša o i for ā iju,
kura ūsu teh oloģiju laik etā ir zelta vērta. Ja tevi i teresē lietderīga rīvā laika pavadīša a,
dažādas izglītoša ās iespējas, prakse, dar s, jau u ie aņu u zi āša u gūša a, tad Tu ā
7.augustā . uz Ludzas ovada Bēr u u jau iešu e tru, Tirgus ielā .
Tur otiks Jau iešu i for ā ijas pu kta „Esi i for ēts atklāša a. Beidzot Tev, jau ieti , kā
arī pārējie i terese tie , ūs vieta, kur rast at ildes uz dažādākajie jautāju ie . Tātad, kas
Tevi sagaida šajā atklāša ā? Tu uzzi āsi, kas ir jau iešu i for ā ijas pu kts, ko tas dara u darīs
turp āk, kā arī tiks parādīti visi epie ieša i portāli, kuros var rast i for ā iju. Turklāt, tas vēl av
viss. Atklāša as pasāku ā uzstāsies dažādu ozaru ilvēki, kuri pastāstīs par to, kur Tu vari
dar oties sākot ar jau u ā ī u gadu. Pasāku ā tu dzirdēsi „Jau iešu sarka ā krusta pārstāvjus,
dažus skolotājus o Ludzas ovada Bēr u u jau iešu e tra, kuri stāstīs par Ju ior A hievement,
AWARD, De atē u JK „Lietussargs . Pasāku a laikā tu kļūsi gudrāks u zi ošāks, kā arī iegūsi

dažus ko taktus, kuri Tev var oderēt, pie ēra , iespējas sazi āties ar psihologu, karjeras
spe iālistu, so iālo pedagogu u. .
Lai e ūtu tik garlai īgi, at osfēru izkliedēs BJC rokgrupa. U tas viss ir pil īgi par rīvu, tāpē
ā 7.augustā
.
uz Ludzas ovada Bēr u u jau iešu e tru, Tirgus iela
u kļūsti
i for ā ijas agāts.
Tas viss ir iespēja s īste ojot Izglītī as u Zi āt es i istrija apstipri āto projektu „Jau iešu
infor ā ijas pu kta „Esi i for ēts! izveide Ludzas ovadā .
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