Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019. mācību gadam
Lielvārdes novada pašvaldība
(sadarbības partnera nosaukums)

1. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas modelis un tā īstenošanas
uzraudzības mehānisms
Sadarbības modeļa komponente
1.1. Karjeras attīstības atbalsta
pasākumu īstenošanas
modelis

Apraksts
Pašvaldība ir izvirzījusi dalībai projektā četras
izmēģinājumskolas - Edgara Kauliņa Lielvārdes
vidusskolu, Lielvārdes pamatskolu, Jumpravas vidusskolu,
Lēdmanes pamatskolu. Divās no tām izglītojamo skaits
pārsniedz minimālo noteikto skaitu, divās - izglītojamo
skaits ir mazāks nekā 210. Tādēļ divi pedagogi karjeras
konsultanti tiks pieņemti darbā pašvaldības administrācijas
Izglītības nodaļā, viens pedagogs karjeras konsultants izmēģinājumskolā. Divi pedagogi karjeras konsultanti
veiks darba pienākumus katrs vienā skolā. Savukārt viens
pedagogs
karjeras
konsultants
strādās
divās
izmēģinājumskolās ar mazu izglītojamo skaitu.
Kā projektā neiesaistītā izglītības iestāde ir izvirzīta
Jumpravas internātpamatskola.

1.2. Sadarbība ar
izmēģinājumskolām

Pamatojoties uz noslēgto sadarbības līgumu starp Valsts
izglītības attīstības aģentūru
un Lielvārdes novada
pašvaldību, projekta izmēģinājumskolās pedagogi karjeras
konsultanti veic darbu pēc pašvaldības izstrādāta darbības
modeļa. Pedagogi karjeras konsultanti veic darba
pienākumus saskaņā ar pedagoga karjeras konsultanta
amata aprakstu, viņu darbu apmaksā no projekta
finansējuma.

1.3. Sadarbība ar projektā
neiesaistītajām izglītības
iestādēm (ja ir izvirzītas)

Pedagogi
karjeras
konsultanti
piedāvā
projektā
neiesaistītajai
izglītības
iestādei
Jumpravas
internātpamatskolai, izglītojamo karjeras izglītības
mērķiem, interesēm un vajadzībām atbilstošus pasākumus,
tos ieplānojot novada karjeras izglītības pasākumu plānā.

1.4. Pedagogu karjeras
konsultantu pakļautība un
darba attiecības

Lielvārdes novada pašvaldība ir noslēgusi darba tiesiskās
attiecības ar diviem pedagogiem karjeras konsultantiem, šo
darbinieku tiešais darba vadītājs – Izglītības nodaļas
vadītājs. Savukārt izmēģinājumskola - Edgara Kauliņa
Lielvārdes vidusskola - ir noslēgusi darba tiesiskās
attiecības ar vienu pedagogu karjeras konsultantu, tiešais
darba vadītājs – skolas direktors; izglītības iestādes
pārraudzību
un projekta mērķu izpildi veic Izglītības
nodaļas vadītājs. Projekta laikā pedagogi karjeras
konsultanti darbu veiks četrās izmēģinājumskolās.
Pašvaldības projekta koordinators ir Izglītības nodaļas
vadītājs, kurš ir tieši atbildīgs par pedagogu karjeras
konsultantu pienākumu kvalitatīvu izpildi un pašvaldības
karjeras pasākumu plāna īstenošanu noteiktajos termiņos.

2.Karjeras attīstības atbalsta pasākumi sadarbības partnera pārziņā esošo vispārējās izglītības iestāžu
izglītojamiem
Jumpravas pamatskola, Lēdmanes pamatskola

N.p.
k.
1.

2.

3.

Karjeras
plānošanas tēma
Karjeras lēmuma
pieņemšana.

Darba pasaules
iepazīšana.

Darba pasaules
iepazīšana.

Pasākuma
nosaukums
Personības profesijā.

Mācību ekskursija
’’Es profesiju
pasaulē’’.

Mācību ekskursija
‘’Manas karjeras
izvēles’’.

Pasākuma apraksts
Tikšanās ar ______ jomas profesionāļiem
karjeras nedēļas ietvaros. Skolēni piedalīsies
diskusijā un uzzinās par ceļu uz profesiju,
kādas īpašības, prasmes u.c. kvalitātes ir
nepieciešamas, lai sasniegtu nopietnu
profesionālo līmeni. Skolēni piedalīsies
meistarklasēs.

Skolēni piedalīsies izzinošā nodarbībā par
profesijām, kas saistītas ar vides aizsardzību
un mežsaimniecību. Uzzinās, kādas prasmes
un iemaņas vajadzīgas šo jomu
profesionāļiem.

Skolēni piedalīsies izzinošās nodarbībās LLU
karjeras centrā, apmeklēs uzņēmumu, lai
iepazītos ar darba vidi, ražošanu un
profesijām uzņēmumā.

Dalībnieki
Jumpravas pamatskolas 5.9.klašu skolēni (91).
Lēdmanes pamatskolas 5.9.klašu skolēni (66).
Jumpravas internātpamatskolas
8.,9.klašu skolēni (7).

Norises laiks
2018.g.
oktobris

Jumpravas pamatskolas
3.,4.klašu skolēni (30).
2018.g.
oktobris

Jumpravas pamatskolas 7.,
8.klašu skolēni (38).

2018.g.
oktobris

4.

5.

6.

7.

Pašnovērtējuma
veikšana.
Karjeras lēmumu
pieņemšana.

Izvēļu maratons.

Darba pasaules
iepazīšana.

Darba tirgū
pieprasītās profesijas.

Darba pasaules
iepazīšana.
Karjeras lēmumu
pieņemšana.

Ēnu diena -2019.

Karjeras lēmumu
pieņemšana.

Jauno profesionāļu
konkurss ‘’Skills2019’’

Lekcija – praktiska nodarbība, kurā skolēni
noskaidros savas personības stiprās un vājās
puses, uzzinās, kā pareizi un mērķtiecīgi
veikt savu nākotnes izvēli.

Skolēni piedalīsies radošā un interaktīvā
nodarbībā, lai iepazītu darba tirgū pieprasītas
profesijas inženierzinātņu jomā- robotikas,
mehānikas, bioloģijas, ķīmijas nozarēs.

Jumpravas pamatskolas 8.,
9.klašu skolēni (36).
Lēdmanes pamatskolas
8.,9.klašu skolēni (28).
Jumpravas internātpamatskolas
9.klases skolēni (4).

Jumpravas pamatskolas 1.4.klašu skolēni (66).
Lēdmanes pamatskolas 1.4.klašu skolēni (30).

Skolēni mērķtiecīgi izvēlēsies un ‘’ēnos’’
profesionāļus viņu darba vidē, lai labāk
izprastu konkrētas profesijas būtību.

Jumpravas pamatskolas 8.,
9.klašu skolēni (10).
Lēdmanes pamatskolas
8.,9.klašu skolēni (6).

Skolēni apmeklēs pasākumu, kurā iepazīsies
ar dažādu jomu jaunajiem profesionāļiem,
vēros viņu demonstrējumus, piedalīsies
‘’karjeras kafejnīcā’’, iesaistīsies diskusijās
un meistardarbnīcās.

Jumpravas pamatskolas
9.klases skolēni (19).
Jumpravas internātpamatskolas
9.klases skolēni (4).

2018.g.
novembris

2019.g.
februāris

2019.g.
februāris

2019.g.
aprīlis

8.

Darba pasaules
iepazīšana.

Mācību ekskursija
‘’Iepazīsim
profesijas!’’

Skolēni praktiskās un izzinošās nodarbībās
iepazīsies ar darba pasauli _______jomā,
uzzinās par nepieciešamajām prasmēm un
iemaņām darba procesā, par personīgajām
īpašībām, kas jāattīsta vēl esot skolā, lai būtu
pieprasīts darbinieks.

Jumpravas pamatskolas
5.,6.klašu skolēni (32).

Audzēkņi iepazīsies ar darbu zemnieku
saimniecībā, uzzinās, kā tika attīstīta
ražošana, kādi darbi un pienākumi jāveic un
kā tiek ražota produkcija .Piedalīsies radošā
darbnīcā.

Jumpravas pamatskolas
1.,2.klašu skolēni (36).

2019.g.
maijs

9.

Darba pasaules
iepazīšana.

Mācību ekskursija
‘’Darbs dara darītāju’’

10.

Darba pasaules
iepazīšana.

Mācību ekskursija ‘’Es
izvēlos profesiju’’

Skolēni tiksies ar amatniekiem – individuālā
darba veicējiem, lai uzzinātu par darba formu
un iespēju dažādību. Nodarbībā skolēni
iepazīsies ar to, kā tiek attīstīta biznesa ideja ,
kas jāzina un jāprot, lai tā īstenotos.

Lēdmanes pamatskolas
8.,9.klašu skolēni (28).

2019.g.
maijs

11.

Darba pasaules
iepazīšana.

Mācību ekskursija
‘’Dzīve profesijā’’

Vietējā uzņēmuma apmeklējums, izglītojoša
nodarbība par biznesa attīstību un jaunu
darba vietu radīšanu laukos, meistardarbnīca,
konkurss.

Lēdmanes pamatskolas
5.,6.klases skolēni (21).

2019.g.
maijs

2019.g.
maijs

12.

Darba pasaules
iepazīšana.

Mācību ekskursija
‘’Par ko kļūt?’’

Mācību ekskursijā skolēni apmeklēs ceptuvi
un iepazīsies ar maiznieka profesiju, tai
nepieciešamo izglītību un prasmēm,
piedalīsies profesijas ‘’izmēģinājumā’’.
Tāpat arī skolēni iepazīs amatnieka /
individuālā darba veicēja darbību un
prasmes.

Lēdmanes pamatskolas 2.4.klašu skolēni (25).

2019.g.
maijs

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

N.p.
k.
1.

2.

Karjeras
plānošanas tēma

Pasākuma
nosaukums

Darba pasaules
iepazīšana

Darbs ar koku 1

Darba pasaules
iepazīšana

Darbs ar koku 2

Pasākuma apraksts
Skolēni karjeras attīstības atbalsta pasākuma
laikā iepazīsies ar vienu no amatnieku
profesijām. Skolēni gūs priekšstatu par
amatniekam nepieciešamajām prasmēm un
zināšanām, ikdienas darbu. Praktiskas
darbošanās laikā skolēni varēs izzināt
amatniekam nepieciešamās rakstura īpašības
un izveidot savu izstrādājumu.
Skolēni karjeras attīstības atbalsta pasākuma
laikā iepazīsies ar vienu no amatnieku
profesijām. Skolēni gūs priekšstatu par
amatniekam nepieciešamajām prasmēm un
zināšanām, ikdienas darbu. Praktiskas
darbošanās laikā skolēni varēs izzināt
amatniekam nepieciešamās rakstura īpašības
un izveidot savu izstrādājumu.

Dalībnieki
4.a-18

Norises laiks
2018.gada 12. oktobris

Kopā 18 skolēni

4.c - 17
Kopā 17 skolēni

2018.gada 12. oktobris

3.

Darba pasaules
iepazīšana

Darbs dravā

4.

Darba pasaules
iepazīšana

Rakstu rakstiem

5.

Darba pasaules
iepazīšana

Gardi gan!

6.

Darba pasaules
iepazīšana

Gatavot prieks 1

Skolēni karjeras attīstības atbalsta pasākuma 1.a-20
laikā uzzinās par kādas profesijas vēsturisko 1.b-21
attīstību, darbam nepieciešamo aprīkojumu
un tā modernizāciju laika gaitā. Skolēni Kopā 41 skolēns
uzzinās par profesijai
nepieciešamajām
zināšanām un prasmēm.
Skolēni karjeras attīstības atbalsta pasākuma 4.a.-18
laikā iepazīsies ar kādu radošu amatnieku 4.b. -20
profesiju. Skolēni gūs priekšstatu par 2.a-24
amatniekam nepieciešamajām prasmēm un 2.b-24
zināšanām, ikdienas darbu. Praktiskas
darbošanās laikā skolēni varēs izzināt savas Kopā 86 skolēni
spējas šajā amatniecības jomā, izzināt
nepieciešamās rakstura īpašības un mācīties
veidot savu izstrādājumu.
Karjeras attīstības atbalsta pasākuma laikā 6.a-18
skolēni iepazīsies ar biznesa idejas rašanās un 6.b – 18
realizēšanas pamatiem, nepieciešamajām 6.c – 15
prasmēm un zināšanām, kā arī nodarbības
laikā mācīsies izgudrot savu produktu, ko Kopā 51 skolēns
piedāvāt citiem.

2018.gada oktobris
(karjeras nedēļa)

Skolēni karjeras attīstības atbalsta pasākuma 5.a -17
laikā iepazīsies ar konditora profesiju un
uzzinās
kā
uzsākt
uzņēmējdarbību, Kopā 17 skolēni
izgatavojot
konditorejas
izstrādājumus.
Skolēni gūs priekšstatu par konditoram
nepieciešamajām prasmēm un zināšanām,
ikdienas darbu. Praktiskas nodarbības laikā
skolēni
varēs
izzināt
konditoram
nepieciešamās rakstura īpašības un izveidot
savu izstrādājumu.

2018.gada novembris

2018.gada oktobris
(karjeras nedēļa)

2018.gada novembris

7.

Darba pasaules
iepazīšana

Gatavot prieks 2

Skolēni karjeras attīstības atbalsta pasākuma 5.b – 17
laikā iepazīsies ar konditora profesiju un
uzzinās
kā
uzsākt
uzņēmējdarbību, Kopā 17 skolēni
izgatavojot
konditorejas
izstrādājumus.
Skolēni gūs priekšstatu par konditoram
nepieciešamajām prasmēm un zināšanām,
ikdienas darbu. Praktiskas nodarbības laikā
skolēni
varēs
izzināt
konditoram
nepieciešamās rakstura īpašības un izveidot
savu izstrādājumu.

2018.gada novembris

8.

Pašnovērtējuma
veikšana

Maņu spēles

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma laikā 2.a-24
skolēni
uzzinās,
kādās
profesijās 2.b-24
nepieciešama labi attīstīta garša, oža, tauste,
kā šīs maņas pilnveidot un saglabāt. Skolēni
Kopā 48 skolēni
praktiskas nodarbības laikā izzinās savas
spējas un dotības izmantot maņu orgānus..

2018.gada novembris

Zobu draugs

Skolēni karjeras attīstības atbalsta pasākuma
laikā iepazīsies ar kādu medicīnas jomas
profesiju. Skolēni uzzinās par profesijas
pārstāvju darba vidi, speciālo aprīkojumu un
darba apstākļiem, kā arī profesijai
nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.
Karjeras attīstības atbalsta pasākuma laikā
skolēni iepazīs profesiju daudzveidību kādā
tēlotājmākslas iestādē. Uzzinās par režisora,
izrādes direktora, gaismu režisora, kostīmu
mākslinieka un citām profesijām, tām
nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

2018.gada decembris

9.

10.

Darba pasaules
iepazīšana

Darba pasaules
iepazīšana

Profesiju daudzveidība
mākslas pasaulē 1

1.a – 20
1.b – 21
Kopā 41 skolēns

12.a-21
Kopā 21 skolēns

2018.gada decembris

Profesiju daudzveidība
mākslas pasaulē 2

11.

Darba pasaules
iepazīšana

12.

Izglītības iespēju
izpēte

“LU Dabas māja”1

13.

Izglītības iespēju
izpēte

“LU Dabas māja”2

14.

Darba pasaules
iepazīšana

15.

Darba pasaules
iepazīšana

Kukulītis

Ar smaidu sejā!

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma laikā 12.b – 19
skolēni iepazīs profesiju daudzveidību kādā
tēlotājmākslas iestādē. Uzzinās par režisora, Kopā 19 skolēni
izrādes direktora, gaismu režisora, kostīmu
mākslinieka un citām profesijām, tām
nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.
LU
Dabas
mājā
vidusskolēni
tiks 12.a-21
iepazīstināti ar izglītības iespējām Latvijas
Universitātes
Bioloģijas
fakultātē, Kopā 21 skolēns
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē,
Ķīmijas fakultātē
LU
Dabas
mājā
vidusskolēni
tiks 12.b – 19
iepazīstināti ar izglītības iespējām Latvijas
Universitātes
Bioloģijas
fakultātē, Kopā 19 skolēni
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē,
Ķīmijas fakultātē

2018.gada decembris

Skolēni karjeras attīstības atbalsta pasākuma
laikā uzzinās par profesiju daudzveidību
maizes tapšanas procesā un padziļināti
iepazīs kādu no šīm profesijām. Skolēni
uzzinās par nepieciešamajām zināšanām,
prasmēm un iemaņām vienā no profesijām,
kas saistīta ar maizes ražošanu.
Skolēni karjeras attīstības atbalsta pasākuma
laikā iepazīsies ar kādu medicīnas jomas
profesiju tās darba vietā. Uzzinās par
profesijas pārstāvju darba vidi, speciālo
aprīkojumu un darba apstākļiem, kā arī
profesijai nepieciešamajām zināšanām un
prasmēm.

2019.gada janvāris

9.a -24

2018.gada decembris

2018.gada decembris

Kopā 19 skolēni

3.a – 18
3.b – 18
3.c – 21
Kopā 57 skolēni

2019.gada februāris

16.

Izglītības iespēju
izpēte

Skola 2019

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma izstādes apmeklējuma laikā skolēni iegūs
visplašāko un daudzpusīgāko informāciju par
turpmākās izglītības iegūšanas iespējām,
savas karjeras veidošanai.

11.a -15
11.b - 15
12.a - 21
12.b – 19

2019.gada februāris

Kopā 70 skolēni

17.

Izglītības iespēju
izpēte

Mācību ekskursija uz
“ES māja”

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma laikā 8.a - 26
skolēni uzzinās
par prakses un darba
iespējām ES institūcijās. Skolēni uzzinās par Kopā 26 skolēni
ES institūcijās strādājošo kvalifikācijas
prasībām un darba specifiku.
Pasākuma laikā skolēni tiksies ar dažādu
nozaru ekspertiem, kuri sniegs informāciju
par izglītības un darba iespējām ES, kā arī
citiem aktuāliem jautājumiem.

2019.gada februāris

18.

Izglītības iespēju
izpēte

Mācību ekskursija uz
“ES māja”

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma laikā 8.b – 26
skolēni uzzinās
par prakses un darba
iespējām ES institūcijās. Skolēni uzzinās par Kopā 26 skolēni
ES institūcijās strādājošo kvalifikācijas
prasībām un darba specifiku.
Pasākuma laikā skolēni tiksies ar dažādu
nozaru ekspertiem, kuri sniegs informāciju
par izglītības un darba iespējām ES, kā arī
citiem aktuāliem jautājumiem.

2019.gada februāris

19.

20.

Izglītības iespēju
izpēte

Izglītības iespēju
izpēte

Mācību ekskursija uz
“ES māja” un LNB

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma laikā 9.a-24
skolēni uzzinās
par prakses un darba
iespējām ES institūcijās. Skolēni uzzinās par Kopā 24 skolēni
ES institūcijās strādājošo kvalifikācijas
prasībām un darba specifiku.
Pasākuma laikā skolēni tiksies ar dažādu
nozaru ekspertiem, kuri sniegs informāciju
par izglītības un darba iespējām ES, kā arī
citiem aktuāliem jautājumiem.
Mācību ekskursijas laikā uz datu un
informācijas krātuvi skolēni praktiski
mācīsies meklēt un atrast nepieciešamo
zinātnisko informāciju. Praktiskas darbošanās
laikā gūs priekšstatu par pētniecības darbu,
tam nepieciešamajām rakstura īpašībām un
prasmēm.

2019.gada februāris

Mācību ekskursija uz
“ES māja” un LNB

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma laikā 9.b-21
skolēni uzzinās
par prakses un darba
iespējām ES institūcijās. Skolēni uzzinās par Kopā 21 skolēns
ES institūcijās strādājošo kvalifikācijas
prasībām un darba specifiku.
Pasākuma laikā skolēni tiksies ar dažādu
nozaru ekspertiem, kuri sniegs informāciju
par izglītības un darba iespējām ES, kā arī
citiem aktuāliem jautājumiem.
Mācību ekskursijas laikā uz datu un
informācijas krātuvi skolēni praktiski
mācīsies meklēt un atrast nepieciešamo
zinātnisko informāciju. Praktiskas darbošanās
laikā gūs priekšstatu par pētniecības darbu,
tam nepieciešamajām rakstura īpašībām un
prasmēm.

2019.gada februāris

21.

Pašnovērtējuma
veikšana

Mazais pētnieks

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma 4.b – 20
laikā skolēni iepazīs kādu pētniecības
jomas profesiju. Praktiskas nodarbības Kopā 20 skolēni
laikā skolēni attīstīs prasmi strādāt ar
bioloģiskiem objektiem un mikroskopu,
izzinot savas spējas pētniecības jomā.

2019.gada marts

22.

Darba pasaules
iepazīšana

Auduma pasaule

Skolēni karjeras attīstības atbalsta pasākuma 8.a un 8.b .klases
laikā iepazīs apģērbu šūšanas uzņēmuma meitenes
darbības specifiku, profesiju daudzveidību
tajā. Skolēni uzzinās kāda izglītība, zināšanas Kopā 29 skolēni
un prasmes nepieciešamas tērpa darināšanas
procesā.
Praktiskas darbošanās laikā skolēni varēs
izzināt savas dotības tērpu darināšanā.

2019.gada marts

23.

Darba pasaules
iepazīšana

Profesiju daudzveidība
vides atbalstam 1

Pasākuma laikā skolēni iepazīsies ar 8.a-26
profesijām, kas veicina vides aizsardzību,
atjaunošanu un dabas resursu taupīgu Kopā 26 skolēni
izmantošanu. Izglītojamie gūs priekšstatu par
dabai draudzīgu darbošanos.

2019.gada aprīlis

24.

Darba pasaules
iepazīšana

Profesiju daudzveidība
vides atbalstam 2

Pasākuma laikā skolēni iepazīsies ar 8.b -26
profesijām, kas veicina vides aizsardzību,
atjaunošanu un dabas resursu taupīgu Kopā 26 skolēni
izmantošanu. Izglītojamie gūs priekšstatu par
dabai draudzīgu darbošanos

2019.gada aprīlis

25.

Darba pasaules
iepazīšana

Profesiju daudzveidība
vides atbalstam 3

Pasākuma laikā skolēni iepazīsies ar 10. -30
profesijām, kas veicina vides aizsardzību,
atjaunošanu un dabas resursu taupīgu Kopā 30 skolēni
izmantošanu. Izglītojamie gūs priekšstatu par
dabai draudzīgu darbošanos

2019.gada aprīlis

26.

Darba pasaules
iepazīšana

IT profesijas Latvijā 1

Skolēni karjeras attīstības atbalsta pasākuma 7.a - 24
laikā iepazīsies ar profesijām IT pasaulē, to
lomu nākotnē, kā arī mācību ekskursijas laikā Kopā 24 skolēni
apmeklēs Latvijā izstrādātu informācijas
tehnoloģiju un ierīču izstādi.

2019.gada aprīlis

27.

Darba pasaules
iepazīšana

IT profesijas Latvijā 1

Skolēni karjeras attīstības atbalsta pasākuma 7.b – 25
laikā iepazīsies ar profesijām IT pasaulē, to
lomu nākotnē, kā arī mācību ekskursijas laikā Kopā 25 skolēni
apmeklēs Latvijā izstrādātu informācijas
tehnoloģiju un ierīču izstādi.
Skolēni karjeras attīstības atbalsta pasākuma 2.a - 24
laikā iepazīsies ar radošajām profesijām,
radošuma izpausmju daudzveidību ne tikai Kopā 24 skolēni
mākslas
pasaulē,
radošo
spēju
nepieciešamību kādai profesijai, radošuma
veicinošiem un kavējošiem apstākļiem.
Skolēni varēs izmēģināt radošo darbību
Skolēni karjeras attīstības atbalsta pasākuma 2.b – 24
laikā iepazīsies ar radošajām profesijām,
radošuma izpausmju daudzveidību ne tikai Kopā 24 skolēni
mākslas
pasaulē,
radošo
spēju
nepieciešamību kādai profesijai, radošuma
veicinošiem un kavējošiem apstākļiem.
Skolēni varēs izmēģināt radošo darbību

2019.gada aprīlis

28.

Darba pasaules
iepazīšana

Māla brīnumi 1

29.

Darba pasaules
iepazīšana

Māla brīnumi 2

2019.gada maijs

2019.gada maijs

Lielvārdes pamatskola
N.p.
k.

Karjeras
plānošanas tēma

Pasākuma
nosaukums

Pasākuma apraksts

Dalībnieki

Norises laiks

1.

Darba pasaules
iepazīšana

Vai dejot ir viegli?

2.

Darba pasaules
iepazīšana

Ko tu zini par radošām
profesijām?

3.

Darba pasaules
iepazīšana

Kā pagatavot veselīgu
našķi?

4.

Darba pasaules
iepazīšana

Profesiju daudzveidība
vienā uzņēmumā.

Skolēni karjeras attīstības atbalsta pasākuma
laikā iepazīsies ar horeogrāfa profesiju, darba
vidi, nepieciešamajām prasmēm un izglītības
iespējām šajā jomā.
Praktiskas darbošanās laikā iesaistīsies
horeogrāfa darba paraugdemonstrējumā, paši
iemācīsies deju soļus.
Skolēni karjeras attīstības atbalsta pasākuma
laikā iepazīsies ar radošās jomas profesijām (
koncertu un mākslas pasākumu producentu,
audiovizuālo inženieri, konferenču un pasākumu
organizatoru). Skolēni gūs priekšstatu par
nepieciešamajām prasmēm un zināšanām,
ikdienas darbu un uzzinās par izglītības iespējām
šajā jomā.
Karjeras attīstības atbalsta pasākuma laikā
skolēni iepazīsies ar veselīga uztura speciālista
profesiju, darba iespējām, nepieciešamajām
prasmēm un zināšanām, kā arī veidos izpratni
par ekoloģisku un ekonomisku profesionālo
darbību. Skolēni paši izgatavos savu veselīgo un
ekoloģisko našķi.
Karjeras attīstības atbalsta pasākuma laikā
skolēni tiksies ar vairāku profesiju pārstāvjiem,
uzzinās izvēlēto profesiju plusus un mīnusus,
noskaidros izglītības un darba iespējas,
atalgojuma līmeni un izaugsmes iespējas.

4.a - 20
4.b – 22
Kopā 42 skolēni

2018.gada
oktobris

9.a – 18
9.b - 21
Kopā 39 skolēni

2018.gada
10. oktobris

1.a – 18
1.b – 20
Kopā 38 skolēni

2018.gada
novembris

8.kl.- 24 skolēni

2018.gada
novembris

5.

Darba pasaules
iepazīšana

Iepazīsim pavāra
profesiju.

6.

Darba pasaules

Radošā
uzņēmējdarbība.

7.

Pašnovērtējuma
veikšana

8.

Darba pasaules
iepazīšana

Kā atrast savu dzīves
aicinājumu un
pareizāk izvēlēties
nākotnes profesiju?
Tehnika un cilvēks.

9.

Izglītības iespēju
izpēte
Karjeras lēmumu
pieņemšana

Starptautiskā izglītības
izstāde ,,Skola 2019’’

Skolēni karjeras attīstības atbalsta pasākuma
laikā apmeklēs ēdināšanas uzņēmumu un vēros
pavāra darbu. Skolēni uzzinās par uzņēmuma
darba specifiku, profesijām, kas darbojas
ēdināšanas uzņēmumā, kā arī noskaidros
izglītības iestādes, kur var apgūt pavāra
profesiju.
Praktiskas darbošanās laikā skolēni paši
piedalīsies ēdiena tapšanas procesā.
Skolēni karjeras attīstības atbalsta pasākuma
laikā uzzinās par vienu uzņēmējdarbības veidu,
iepazīsies ar uzņēmēja pieredzi, prasmēm, lai
radītu savu uzņēmumu. Skolēni iepazīs dažādas
rotu darināšanas tehnikas. Izmantojot
pakalpojuma sniedzēja materiālus un
instrumentus, paši izgatavos kādu rotu. Skolēni
uzzinās uzņēmēja pieredzes stāstu par rotu
radīšanu un to pārdošanas iespējām.
Karjeras attīstības atbalsta pasākums par
personīgo mērķu plānošanu, personīgās
motivācijas veidošanu. Skolēni praktiski
mācīsies izvirzīt savus nākotnes mērķus.
Karjeras attīstības atbalsta pasākuma laikā
skolēni iepazīsies ar profesiju daudzveidību
uzņēmumā. Skolēni iegūs priekšstatu par
inženieru, agronomu, loģistikas jomas
darbinieku un klientu apkalpojošās sfēras
profesiju kopdarbību, noskaidros šo profesiju
plusus un mīnusus. Skolēni uzzinās par jaunāko
tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumā.
Skolēni apmeklēs gadskārtējo izglītības izstādi
ar mērķi iegūt visaptverošu informāciju par
izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs.

3.kl.- 26 skolēni

2018.gada
decembris

4.a – 10
4.b – 13
Kopā 23 skolēni

2019.gada
janvāris

9.a - 18
9.b – 21
Kopā 39 skolēni

2019.gada
februāris

7.kl.- 27 skolēni

2019. gada
februāris

9.a - 18
9.b – 21
Kopā 39 skolēni

2019.gada
marts

10.

Darba pasaules
iepazīšana

Ražots pašu rokām.

11.

Darba pasaules
iepazīšana

Koka smarža.

12.

Darba pasaules
iepazīšana

Amats- dzīvei zelta
pamats.

13.

Izglītības iespēju
izpēte

14.

Darba pasaules
iepazīšana

Informācijas dienas
profesionālās izglītības
iestādēs.
Ražots Latvijā.

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma laikā
skolēni iepazīsies ar pārtikas tehnologa
profesiju, pārtikas produktu ražotni un darba
apstākļiem. Skolēni uzzinās par
nepieciešamajām prasmēm un zināšanām
produktu ražošanas procesā. Skolēni gūs
priekšstatu par uzņēmējdarbības pamatiem, kā
arī par sava biznesa idejas attīstīšanu un
realizēšanu.
Skolēni karjeras attīstības atbalsta pasākuma
laikā tiksies ar amatnieku, lai iepazītu viņa darba
ikdienu, uzzinātu, kādas prasmes un zināšanas
nepieciešamas, lai taptu kvalitatīvs produkts.
Praktiskas nodarbības laikā skolēni izmēģinās
savas iemaņas un pārbaudīs savu interesi par
aplūkoto amatniecības jomu.
Skolēni karjeras attīstības atbalsta pasākuma
laikā iepazīsies ar namdara profesiju, gūs
priekšstatu par nepieciešamajām prasmēm un
zināšanām, ikdienas darbu. Skolēni uzzinās par
izglītības un darba iespējām šajā jomā.
Praktiskas nodarbības laikā paši iejutīsies
namdara ,,ādā’’ un iepazīs darba aprīkojumu,
darba specifiku, kā arī saņems atbildes uz sev
interesējošiem jautājumiem.
Skolēni dosies uz tālākizglītības iestādi ar mērķi
iepazīties ar tajā piedāvātajām mācību
programmām un skolas vidi.
Skolēni dosies uz kādu Latvijas uzņēmumu, lai
iepazītos ar ražošanas procesu un tajā
nepieciešamajām profesijām.
Skolēni gūs priekšstatu par nepieciešamajām
prasmēm un zināšanām, kā arī uzzinās par
izglītības un darba iespējām.

7.a – 27
8.a – 24
Kopā 51 skolēns

2019.gada
marts

5.a – 15 skolēni

2019.gada
aprīlis

5.b – 28 skolēni

2019.gada aprīlis

9.a – 18
9.b – 21
Kopā 39 skolēni
6.a – 15
6.b – 15
Kopā 30 skolēni

2019.gada aprīlis

2019.gada
maijs

15.

Pašnovērtējuma
veikšana

Es- pētnieks.

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma laikā
skolēni uzzinās par pētniecības jomas
profesijām, vairāk iepazīs biologa profesiju,
nepieciešamās prasmes un zināšanas.
Praktiskas nodarbības laikā skolēni izzinās un
pārbaudīs savas, kā pētnieka, spējas darboties ar
bioloģiskiem objektiem.

2.kl.- 23 skolēni

2019.gada
maijs

2. Sadarbības veicināšana ar profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, darba
devējiem, to profesionālajām organizācijām un sociālajiem partneriem karjeras
atbalsta pieejamības uzlabošanai izglītojamajiem
Sadarbības partneri

Iesaiste karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā

3.1. Profesionālās izglītības
iestādes

Tuvākās profesionālās izglītības iestādes - Ogres tehnikums,
Aizkraukles profesionālā vidusskola u.c. Lielvārdes novada
mūzikas un mākslas skola – karjeras pasākumu apmeklējums.

3.2. Augstākās izglītības
iestādes

Latvijas Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
Rīgas Tehniskā universitāte u.c.- “Atvērto durvju dienu”,
laboratoriju piedāvājuma izmantojums.

3.3. Darba devēji, to
profesionālās organizācijas

Lielvārdes novada dome, Lielvārdes novada pašvaldības iestādes,
novada Uzņēmēju biedrības- iesaiste “Ēnu dienu” organizēšanā,
skolēnu nodarbinātības jautājumu risināšanā, karjeras atbalsta
pasākumu organizēšanā

3.4. Sociālie partneri

Sadarbība ar Lielvārdes novada uzņēmēju biedrību un Amatnieku
brālību skolēnu nodarbību un apmeklējuma organizēšanai novadā
strādājošajos uzņēmumos.

Sagatavoja:
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja Inga Reķe
(Sadarbības partnera pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

datums: 27.09.2018.
Apstiprināts:
Informācijas karjeras atbalsta departamenta Karjeras atbalsta nodaļas vadītāja
Ināra Punkstiņa
(Aģentūras pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

________________________
(Paraksts)

datums:28.09.2018.

