Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018.-2019.m.g.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Izglītības iestāde: Rīgas 54. vidusskola
N.p.
k.

1.

Karjeras
plānošanas
tēma

Pasākuma
nosaukums

Darba pasaules
iepazīšana

„Profesiju
sīrups”
Karjeras
nedēļas 2018
pasākums

Pašvērtējuma
veikšana
2.

Darba pasaules
iepazīšana
Pašvērtējuma
veikšana

3.

Darba pasaules
iepazīšana
Pašvērtējuma

„Profesiju
pētnieks”
Karjeras
nedēļas 2018
pasākums

„Būvē savu
karjeru
pats!”
Karjeras

Pasākuma apraksts

Nodarbības laikā notiks tikšanās ar 7 – 8 profesiju
pārstāvjiem ekspertiem, skolēni iepazīsies ar profesiju
daudzveidību, uzklausīs ekspertu stāstus, gūs priekšstatu par
profesionālo darbību. Skolēni (klašu grupas), apmeklēs
„profesiju stacijas”, pildīs profesijas pārstāvja eksperta
uzdevumus, izzinās sevi.
Skolēni nodarbības laikā ar personības izaugsmes treneri
iepazīst darba pasauli ar dažādu paņēmienu palīdzību: ar
multfilmu fragmentu tiek dots uzdevums atpazīt
nodarbošanās un profesijas, ar kurām cilvēks var pelnīt
naudu, veicināt spēju saskatīt iespējas, pētīt pasauli no darba
tirgus skatījuma; profesiju ķēdes veidošana – ar kartiņu
palīdzību, dalībnieki veido piemērotāko loģistikas ķēdi,
iepazīstot profesiju pasauli, attīstot sadarbības prasmes.
Skolēni mācību ekskursijas laikā iepazīst uzņēmēja darbu,
iepazīstas ar uzņēmumā iesaistītajām profesijām. Mācību
ekskursijas meistarklases laikā skolēni iejūtas uzņēmumā
strādājošās profesijas pārstāvja lomā, izmēģina savas
iemaņas.

Dalībnieki

Norises
laiks

Izdevumi, kurus
plānots segt no
projekta
finansējuma
EUR

Rīgas 54. vidusskolas
3. - 5. klašu skolēni –
120
Plānota 1 nodarbība

2018. gada
oktobris

450.00 EUR
Pakalpojuma
līgumi par
pasākuma
īstenošanu

Rīgas 54. vidusskolas
6. klašu skolēni – 43
Plānotas 2 nodarbības

2018. gada
oktobris

120.00 EUR
Pakalpojuma
līgums par
pasākuma
īstenošanu

Rīgas 54. vidusskolas
1.- 2. klašu skolēni – 48
Plānota 1 mācību
ekskursija

2018. gada
oktobris

257.00 EUR
Pakalpojuma
līgums vai rēķins
par ekskursijas

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

N.p.
k.

Karjeras
plānošanas
tēma

Pasākuma
nosaukums

Pasākuma apraksts

Dalībnieki

Norises
laiks

Izdevumi, kurus
plānots segt no
projekta
finansējuma
EUR

veikšana

nedēļas 2018
pasākums

vadīšanu skolā

4.

Pašnovērtējuma
veikšana
Karjeras lēmumu
pieņemšana

Karjeras
nedēļas
2018.
diskusija
Karjeras
nedēļa 2018
pasākums

Diskusija par karjeras atbalsta ietekmi izglītības iestādē.
Pieredzējušu speciālistu vadībā jaunieši meklē atbildes uz
jautājumiem – „Vai ir viens pareizais ceļš karjeras lēmuma
pieņemšanā? Kā karjeras atbalsta pasākumi ietekmējuši
manas karjeras vadības prasmes?”

Rīgas 54. vidusskolas
10. - 12. klašu skolēni –
76
Plānotas 2 diskusijas

2018. gada
oktobris

330.00 EUR
Pakalpojuma
līgums par
pasākuma
īstenošanu

5.

Darba pasaules
iepazīšana

„Latvijas
uzņēmumi
un
profesijas”

Mācību ekskursijas uz Latvijas uzņēmumiem (arī uzņēmumu
izbraukumekskursijas uz skolu), lai iepazītu uzņēmēju darba
ikdienu, darba aprīkojumu, iepazītos ar uzņēmumā
iesaistītajām profesijām.
Nobeigumā radoša nodarbība – skolēni iejutīsies uzņēmumos
strādājošo profesiju pārstāvju lomā, izmēģinās savas iemaņas,
saņems atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem.

Rīgas 54. vidusskolas
3.- 4. klašu skolēni -69
5.-6. klašu skolēni – 95
Plānotas 6 mācību
ekskursijas

2018. gada
decembris aprīlis

1063.00 EUR
Pakalpojuma
līgumi vai rēķini
par
ekskursijas
vadīšanu
uzņēmumā, rēķini
par
transporta
pakalpojumiem

6.

Darba pasaules
iepazīšana

„Auto-moto
profesiju
pasaulē”

Nodarbības laikā vidusskolas skolēni tiek iepazīstināti ar
auto-moto pasaules profesijām, darba specifiku un
nepieciešamajām iemaņām. Skolēni uzzina par auto-moto
nozari Latvijā, tās sniegtajām iespējām nākotnes profesijas
izvēlē, nepieciešamajām kompetencēm, kā arī tiek veicināti
sasaistīt savu nākotnes profesiju ar savas dzīves aizraušanos.

Rīgas 54. vidusskolas
10. – 12. klašu skolēni 30
Plānota 1 nodarbība

2018.gada
oktobris

299.00 EUR
Pakalpojuma
līgums vai rēķins
par
pasākuma
īstenošanu

7.

Pašnovērtējuma
veikšana
Karjeras lēmumu
pieņemšana

Izglītojošā
spēle
„Karjera”

Lekcijas - nodarbības laikā skolēni apzinās, kādas ir viņu Rīgasa 54. vidusskolas
stiprās puses, ,,pielaiko” izvēlēto profesiju spēles veidā. 10. - 12. klašu skolēni –
Skolēniem ar dažādu metožu palīdzību būs iespēja izvērtēt 76
savu piemērotību izvēlētajai profesijai.
Plānotas 2 lekcijas -

2018. gada
novembris

360.00 EUR
Pakalpojuma
līgums par
lekcijas
nodarbības
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N.p.
k.

Karjeras
plānošanas
tēma

Pasākuma
nosaukums

Pasākuma apraksts

Norises
laiks

Dalībnieki

nodarbības
8.

Darba pasaules
iepazīšana

„Ražots
Latvijā”

Mācību eskursijas uz Latvijas uzņēmumiem, lai iepazītos ar
ražošanas procesu un tajā nepieciešamajām profesijām.
Skolēniem tiks dota iespēja iejusties uzņēmumos strādājošo
profesiju pārstāvju lomā un iepazīt darba vidi, darba
aprīkojumu, darba specifiku, saņemt atbildes uz sev
interesējošajiem jautājumiem.

9.

Pašnovērtējuma
noteikšana

Darba
meklēšana
un gatavība
darba
intervijai

Nodarbības laikā skolēni apkopo iformācijua par potenciālo Rīgas 54.vidusskolas
darba vietu un darba devēju. Biežākie darba devēja jautājumi. 11.-12. klašu skolēni Testi un grupas uzdevumi. Kā uzvesties darba intervijā, 50
grupas uzdevumu un testu laikā?
Plānotas 2 nodarbības

Sagatavotājs:

Rīgas 54. vidusskolas
7. - 9. klašu skolēni –
129
Plānotas 6 mācību
ekskursijas

Izdevumi, kurus
plānots segt no
projekta
finansējuma
EUR
īstenošanu

2018. gada
novembris aprīlis

363.00 EUR
Pakalpojuma
līgumi vai rēķini
par ekskursijas
vadīšanu
uzņēmumā, rēķini
par transporta
pakalpojumiem

2019. gada
marts

120.00 EUR
Pakalpojuma
līgumi par
pasākuma
īstenošanu

Saskaņotājs:

Marija Čerepenko, 2018. gada 4. septembrī
(Sagatavotāja vārds, uzvārds, datums)

Apstiprināts:____________________________________________________

(Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, vārds, uzvārds, datums)

datums:_____________

(Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departaments)

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un
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