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Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2020./2021. mācību gadam 

 

1. Karjeras attīstības atbalsta pasākumi sadarbības partnera pārziņā esošo vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem, izmantojot pieejamo 

projekta finansējumu. 

1.1. Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2020./2021.m.g.: 

• karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā; 

• profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana; 

• pasākumi vecākiem bērnu karjeras atbalstam. 

 

Skolas nosaukums Rīgas 5. pamatskola-attīstības centrs 

 

1.2. KAA pasākumu plānošanā izmantotie reglamentējošie dokumenti un izglītojamo interešu un vajadzību izpētes rezultātu 

apkopojums ( klašu grupa/klase, kad veikta izpēte, par kādiem jautājumiem, īss rezultātu apraksts) 

• Rīgas 5. pamatskolas-attīstības centra  attīstības plāns,  

• Rīgas 5. pamatskolas-attīstības centra karjeras izglītības programma 

• Rīgas 5.pamatskolas attīstības centra Audzināšanas vadlīnijas un audzināšanas programma; 

• Mācību priekšmetu tematiskie plāni. 

• Aptaujas 

- ,,Mani karjeras mērķi”– 6.-8. klases skolēni 

- ,,Kas es būšu nākotnē” – 9. kl., arodklase, 
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- “Profesijas, kas mani interesē” – 7.-9.klases 

- ,,Jautājumi par karjeru” – 6.-9.klases  

Izmantots mācību līdzeklis “Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā” 

Izmantots mācību metodiskais līdzeklis  ,,Karjeras kompass’’.  

VIAA Metodikas – darba lapas 

Izpēte veikta 2019./2020.mācību gadā un  2020.gada 2.09.-8.09. 

Izglītojamajiem  -  

-  jāizvērtē savas intereses; 

-  jāiepazīst  profesijas, kas piemērotas ;  

-  vairāk interesē profesionālā izglītība. 
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N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas tēma 

un nozare 

Pasākuma 

nosaukums 

Pasākuma apraksts un nepieciešamības 

pamatojums 
Dalībnieki Norises laiks 

1.  Darba pasaules 

iepazīšana 

(Poligrāfija) 

“Latvijas uzņēmumi 

un profesijas” 

Ekskursijas uz Latvijas uzņēmumiem, lai iepazītos 

ar ražošanas procesu un tajā nepieciešamajām 

profesijām. Skolēniem tiks dota iespēja iejusties 

uzņēmumos strādājošo profesiju pārstāvju 

“ādā” un iepazīt darba vidi, darba aprīkojumu, 

darba specifiku, saņemt atbildes uz sev 

interesējošajiem jautājumiem 

6.-8. klašu skolēnu grupa – 30 2020. gada novembris, 

decembris 

2.  Izglītības iespēju 

izpēte 

Izglītības izstāde 

“Skola 2021” 

Skolēni dodas uz gadskārtējo izglītības izstādi ar 

mērķi iegūt visaptverošu informāciju par izglītības 

iespējām Latvijā un ārzemēs.  

9. klašu skolēni - 25 

arodklašu skolēni - 10 

2021. gada februāris  

3.  Pašnovērtējuma 

veikšana 

karjeras lēmumu 

pieņemšana 

“Kā atrast savu 

nākotnes 

aicinājumu?” 

 

Personīgās izaugsmes trenera vadīta nodarbība par 

sevis izzināšanu, par to, kā izvirzīt savus karjeras 

mērķus un sasniegt tos, kā mācības skolā saistās ar 

profesionāļa karjeru nākotnē. 

7- 9. klašu skolēni - 40 2021. gada aprīlis, maijs 
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2. Sadarbības veicināšana ar profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, darba devējiem, to profesionālajām organizācijām un sociālajiem 

partneriem karjeras atbalsta pieejamības uzlabošanai izglītojamajiem  

 

Sagatavoja:   Rīgas 5.pamatskolas – attīstības centra   PKK  Ilze Lešinska     
                                                                                                    (Sadarbības partnera pārstāvja amats, vārds, uzvārds) 

datums:_10.09.2020. 

 

Sadarbības partneri 
Iesaiste karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā atbilstoši 2020./ 2021. m. g. 

prioritārajiem virzieniem 

3.1. Profesionālās izglītības iestādes Atvērto durvju dienas un Karjeras dienu apmeklējums Rīgas Tūrisma un radošās industrijas 

tehnikumā , Rīgas Valsts tehnikumā, Rīgas tehniskajā koledžā 

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā. 

Skills Latvija 2021 apmeklējums. 
 

3.2. Augstākās izglītības iestādes 
Izstāde Skola 2020 

3.3. Darba devēji, to profesionālās organizācijas 
Sadarbība ar  Rimi, Maximu, Lido, Daily restorāniem un citiem  darba devējiem skolēnu 

nodrošināšanā ar prakses un darba vietām. 
Dalība Ēnu dienā. 

3.4. Sociālie partneri (piemēram, Latvijas Brīvo 

arodbiedrību savienība, nevalstiskās organizācijas 

u.c.) 

NVA pārstāvju lekcija par darba tirgū pieprasītām nozarēm un profesijām. Nodibinājums Palīdzēsim.lv, 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra, VUGD . Sadarbība , šo iestāžu apmeklējumi, atbalsts, kopīgi 

plānoti karjeras attīstības atbalsta pasākumi 


