Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019.m.g.
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Izglītības iestāde: Rīgas 96.vidusskola

N.p.k.

Karjeras plānošanas
tēma

Pasākuma
nosaukums

Pasākuma apraksts

Dalībnieki

Norises laiks

1.

Pašnovērtējuma
veikšana
Karjeras lēmumu
pieņemšana

“Robo fizikas
pasaule”

Tehniski radošās darbnīcas laikā. izglītojamie tiek
iepazīstināti ar Fiziķa profesiju un kā veiksmīgāk plānot
karjeru Plānotas 6 tehniski radošas darbnīcas

4. klases
89 izglītojamie

Novembris
21.,22.,23. 11.2018

“Karjeras ceļš
saldumu ražošanā”

Rodošas darbnīcās laikā skolēni apgūs sēklu- šokolādes
izgatavošanas prasmes, vienlaicīgi pārbaudot savu interesi
par iespēju saistīt savu nākotnes karjeru ar saldumu un
šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķa, pavāra,
uzņēmējdarbības profesijas.
Plānotas 6 radošas darbnīcas

1.-2. klases
141 izglītojamais

Decembris
3.12. 2018

“Robo fizikas
pasaule”

Tehniski radošās darbnīcas laikā. izglītojamie tiek
iepazīstināti ar Fiziķa profesiju un kā veiksmīgāk plānot
karjeru Plānotas 6 tehniski radošas darbnīcas

1.-2. klases
141 izglītojamais

Novembris
27.11.2018

3. klases 86
izglītojamie

Aprīlis
Datums tik precizēts

8.b klase- 30izgl.
9.a klase 23izgl.

Oktobris
11.10. 2018

2.

3.

4.

5.

Darba pasaules
iepazīšana
Pašnovērtējuma
veikšana
Karjeras lēmumu
pieņemšana
Karjeras lēmumu
pieņemšana
Pašnovērtējuma
veikšana
Darba pasaules
iepazīšana

“Brīnumi
profesijās”
„Dabas pētnieks”

Mācību ekskursijas laikā skolēni aizpildot darba lapas un
apmeklējot dažādas stacijas padziļina savas zināšanas par
dažādam profesijām, attīsta komandas darbu.
Plānotas 3 ekskursijas
Praktiskās nodarbības grupās ar paraugdemonstrējumiem
biologa, fiziķa profesiju izzināšanai. Skolā iegūto zināšanu
saistība ar zinātnieka karjeru nākotnē.
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N.p.k.

Karjeras plānošanas
tēma

Pasākuma
nosaukums

Pasākuma apraksts

Dalībnieki

Norises laiks

6.

Pašnovērtējuma
veikšana.

„Vai Es ....”?

Lekcija – diskusija par laika plānošanu un pašmotivāciju
mērķu sasniegšanā . Dzīves mērķu un prioritāšu noteikšana.

11.kl. – 47
izglītojamie

Novembris
2.11. 2018

7.

Karjeras lēmumu
pieņemšana
Pašnovērtējuma
veikšana

„Mani dzīves
mērķi”

12.kl.42 izglītojamie

Novembris
14.11. 2018

8.

Darba pasaules
iepazīšana
Karjeras lēmumu
pieņemšana

„Vai es esmu
Arhitekts?”

10.kl.48 izglītojamie

Novembris
27.11. 2018

9.

Darba pasaules
iepazīšana

„No idejas līdz...”

5.kl.111 izglītojamie

Decembris
4.12. 2018

10.

Darba pasaules
iepazīšana
Karjeras lēmumu
pieņemšana

„Eksperimentē
droši””

8.kl.- 87
izglītojamie
9.kl.- 99
izglītojamie

Janvāris
18.01. 2019

11.

Darba pasaules
iepazīšana

„Latvijas bagātības
atklājot”

Mācību ekskursijas uz Latvijas uzņēmumiem, lai iepazītos
ar ražošanas procesu un tajos nepieciešamajām profesijām.
Iepazīstas ar nozari, darba vidi. Radošās meistarklases.

7.kl.- 54
izglītojamie
8b.kl.-30
izglītojamie

Februāris
7.02.2019
Datums precizēsies

12.

Izglītības iespēju
izpēte
Karjeras lēmumu
pieņemšana

Skola 2019

Skolēni dodas uz gadskārtējo izglītības izstādi ar mērķi
uzzināt kur var apgūt izvēlēto profesiju un kādas zināšanas
nepieciešamas, lai varētu strādāt izvēlētajā profesijā.

9.kl.- 99 skolēni
12.kl.- 42 skolēni

Marts
01.03.2019.

Skolēniem ar dažādu metožu palīdzību, lekcijas – diskusijas
laikā būs iespēja noskaidrot savu profesionālo piemērotību
un apgūt iemaņas potenciālās darba vietas meklēšanā un
rekomendācijas sevis pasniegšanā darba devējam.
Skolēni apmeklēs tehniski radošo darbnīcu un praktiski
darbojoties pārbaudīs savu interesi par karjeru iepazītajā
jomā. Iepazīstot Arhitekta / būvnieka profesiju un kā
veiksmīgāk plānot karjeru, uzzinās par nepieciešamo
izglītību, prasmēm, mācību priekšmetiem.
Meistarklases laikā, interesantā un radošā gaisotnē skolēni
uzzinās par sava biznesa veidošanas iespējām,
nepieciešamajām zināšanām un prasmēm darba iespējām un
ikdienu.
Praktisko nodarbību laikā skolēni gūs priekšstatu par
profesijām, kas saistītas ar fiziku, ķīmiju. Pētīs un
eksperimentēs kur un kā izmanto ķīmiju, fiziku dzīvē un
ražošanā. Iepazīs tās specifiskās lietas, kas saistītas ar
profesijām, kurās šīs zināšanas tiek lietotas.
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N.p.k.

Karjeras plānošanas
tēma

12.

Darba pasaules
iepazīšana
Karjeras lēmumu
pieņemšana

13.

Darba pasaules
iepazīšana

Pasākuma
nosaukums

Pasākuma apraksts

„Es un kino”

Nodarbības lai iepazītos ar animācijas leļļu veidošanu, filmu
tapšanas procesu un tajās iesaistītajām profesijām.

„Ražots Latvijā”

Stikla pūtēju meistarklase. Iepazīšanās ar ļoti retu profesijustikla pūtējs. Stāstījums par profesijas saturu,
nepieciešamajām zināšanām, nodarbinātības iespējām un
pieprasījumu kā apgūt profesiju, diskusija par individuālo
uzņēmējdarbību.

Dalībnieki

Norises laiks

6.kl- 91
izglītojamie
5.kl.- 53
izglītojamie
4.kl.- 89
izglītojamie
5.kl.- 111
izglītojamie
6.kl.- 91
izglītojamie

Aprīlis
2019
Datums precizēsies

Maijs
2019
Datums precizēsies
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