
11.   Skolas karjeras izglītības plāns  

  
Mērķis: 

- Izglītība, kā galvenās vērtības apzināšanās, karjeras izglītība. 

-  Karjeras izglītības mērķis ir harmoniski integrēties izglītības procesā, lai nodrošinātu plānotu un pēctecīgu 

pasākumu kompleksu, kas palīdzētu jauniešiem noteikt savas karjeras izglītības vajadzības 

- „Izvēloties profesiju, cilvēks patiesībā izvēlas pašrealizācijas veidu” 

Nr.p.k.                     Pasākuma nosaukums          Norises laiks              Atbildīgais 

11.01.  

Tālākizglītības un profesionālo interešu izpēte 9.- 12.klasēs 

(aptauja) 

Aptaujas rezultātu apkopojums un analīze. 

Karjeras nedēļas plāna izstrāde un sagatavošana. 

 

Septembris Klašu audzinātāji, 

Dir. vietn. audz. darbā , 

karjeras pedagogi 

11.02.  

09. 10. 2019 - Pasākums “BŪVĒ PATS” - 12.kl., Rīgas jauniešu 

centrā KAŅIERIS, Kaņiera ielā 15.  

 

14. 10. 2019 – 9.A kl.  – 5.st. (klases stunda) – tikšanas ar skolas 

absolventi A. Beibakovu  –medicīnas un veselības joma – 

profesija  Stomatologs. 

 

15.10.2019 – grupa no 9.a, 9.c., 10. b kl. –Karjeras atbalsta 

interaktīva diskusija Rīgas pilsētas skolas 8. – 12. kl. jauniešiem 

“Ielogojies nākotnē!” – Radisson Blu Latvija, Elizabete iela 55 

 

15.10. 2019 – grupa no 9. kl. – Smiltenes tehnikuma apmeklējums. 

 

16.10.2019 – skolotāji  M. Ungure – Zinčenko, J. Zikina  brauks 

uz Rīgas Ostvalda vidusskolu uz atklāto pieredzes apmaiņas 

Oktobris. Klašu audzinātāji, 

Dir. vietn. audz. darbā, 

karjeras pedagogi 



pasākumu “Karjeras attīstības atbalsts – Lepojamies un dalāmies 

pieredzē!” 

14. 10.2019 – 18.19.2019 – 1.-2. klases- Radošais darbs “Nākotnes 

profesija manam pasaku varonim” 

                                              - 3.-4. klases - Radošais darbs 

“Profesija kas izzūd un radīsies tuvākajos 100. gados. ” 

                                              - 5. – 7. klases – burtu kompozīcija 

“Nākotnes profesijas vizītkarte” 

                                               -  8. – 9. klases –  Radošais darbs – 

“Savas nākotnes firmas logo vai reklāma” 

 

17.10.2019 – 11.klase – Rīgas tehniska koledža – karjeras lekcijas 

paraugdemonstrējumi “Nākotnes  tehnoloģijas, robottehnika.” 

 

18.10.2019 – 10. A,B –Karjeras atbalsta pasākums “Lidosim?” – 

Rīgas lidostā. 

 

11.03.  

Vidusskolēnu tikšanās ar skolas absolventiem - dažādu augstskolu 

studentiem. 

 Klases stundas (1.kl) -“Profesijas mums apkārt” 

 

Radošo darbu izstāde „Mana nākotnes profesija” /5.- 9.klases/ 

 

 

Novembris Klašu audzinātāji, 

Dir. vietn. audz. darbā, 

karjeras pedagogi 

 

11.04. Klases stundas ( 6.kl.)- “Karjeras kāpnes” 

 

11. – 12. klašu skolēnu aptaujāšana klases stundās par “Ēnu 

dienas” prioritātēm, aktualitātēm. 

Decembris Klašu audzinātāji, 

Dir. vietn. audz. darbā, 

karjeras pedagogi 

 

11.05.  

“Tava labsajūta reiz būs atkarīga no tava darba, tāpēc profesiju 

izvēlies rūpīgi!” 

Janvāris Klašu audzinātāji, 

Dir. vietn. audz. darbā, 

karjeras pedagogi 



Vidusskola (vidusskolēnu prezentācijas par savām izvelētajām 

nākotnes  profesijām ) / 9., 12. klases/ 

 

Vidusskolēnu tikšanās ar skolas absolventiem- dažādu augstskolu 

studentiem; augstskolu pārstāvjiem. 

 

 

11.06.  

Atvērto durvju dienu aktivitātes. 

“Ēnu dienu” aktivitātes,  

“Studentu kurpes” 

 

Mācību priekšmetu sasaiste ar profesiju pasauli. Skolotājs kopā ar 

skolēniem veido  prezentācijas, kurās profesijās nepieciešamas X 

priekšmetā iegūtās zināšanas un prasmes. -   8.klasēm. 

 

 

Februāris Klašu audzinātāji, 

Dir. vietn. audz. darbā, 

karjeras pedagogi 

 

11.07.  

Mācību priekšmetu sasaiste ar profesiju pasauli. Skolotājs kopā ar 

skolēniem veido  prezentācijas, kurās profesijās nepieciešamas X 

priekšmetā iegūtās zināšanas un prasmes. -   8.klasēm. 

Dalība Starptautiskajās izglītības  dienās. 

Atvērto durvju dienu aktivitātes. 

Iepazīstināšana ar “Prakse.Lv ” piedāvātajām iespējām 

 

Izstādes “Skola 2020” apmeklējums 

Marts Klašu audzinātāji, 

Dir. vietn. audz. darbā, 

karjeras pedagogi 

 

11.08.  

Atvērto durvju dienu aktivitātes. 

 

Tālākizglītības un profesionālo interešu izpēte 9.- 12.klasēs 

(aptauja) 

 

 

Aprīlis Klašu audzinātāji, 

Dir. vietn. audz. darbā, 

karjeras pedagogi 

 



11.09. Izglītības iestāžu atvērto durvju dienu pasākumu apmeklēšana (9.-

12.klases) 

 

Maijs Klašu audzinātāji, 

Dir. vietn. audz. darbā, 

karjeras pedagogi 

 

 

Sagatavoja: PKK Marina Ungure – Zinčenko, PKK Astra Zlamete 


