Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017.-2018.m.g.
Rīgas Jāņa Poruka vidusskola
N.p.
k.

Karjeras
plānošanas tēma

Pasākuma
nosaukums

Pasākuma apraksts

Dalībnieki

1.

Pašnovērtējuma
veikšana

„Tavu kompetenču
karte”

Personīgās izaugsmes trenera vadīta 10.-12. klašu skolēni –
nodarbība par sevis izzināšanu, par 83
to, kā izvirzīt savus karjeras mērķus 8.-9. klašu skolēni - 44
un sasniegt tos, kā mācības skolā
saistās ar profesionāļa karjeru
nākotnē.

2.

Karjeras lēmumu
pieņemšana
Pašnovērtējuma
veikšana

„Uzņēmēja gars”

Lekcija-diskusija
uzņēmējiem
prasmēm un sava
par
uzņēmēja
izaicinājumiem.
iespējams izvērtēt
uzņēmējdarbībai

3.

Karjeras lēmuma
pieņemšana

4.

Izglītības iespēju
izpēte

Norises laiks

Izdevumi, kurus plānots
segt no projekta
finansējuma EUR

2018. gada II.
semestris

Pakalpojuma
līgums
par četru nodarbību
īstenošanu

par topošajiem 9.-12. klašu skolēni nepieciešamajām 102
biznesa radīšanu,
ikdienu
un
Skolēniem
būs
savu piemērotību

2018. gada II.
semestris

Pakalpojuma
līgums
par lekcijas-diskusijas
īstenošanu

„Mans ceļš karjerā”

Diskusija dažādu profesiju pārstāvju 5.-12. klašu skolēni ceļu profesijas izvēlē, piedzīvotajām 209
neveiksmēm un to pārvarēšanu.

2018. gada II.
semestris

Pakalpojuma līgumi par
diskusijas īstenošanu

Informācijas dienas
izglītības iestādēs un
augstskolās

Skolēni dodas uz izglītības iestādēm
(LLA, LU, Valsts policijas koledža
un Alberta koledža u.c.) ar mērķi
iepazītie ar tajā piedāvātajām mācību
programmām un skolas vidi.

2018. gada II.
semestris

Sabiedriskā
biļetes

9.- 12. klašu skolēni
(kuri plāno turpināt
mācības konkrētajās
izglītības iestādēs) - 102

transporta

1
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

5.

Izglītības iespēju
izpēte

Izglītības izstāde
“Skola 2018”

Skolēni dodas uz gadskārtējo 8.-9. klašu skolēni - 44
izglītības izstādi ar mērķi iegūt 11.-12. klašu skolēni visaptverošu
informāciju
par 83
izglītības iespējām Latvijā un
ārzemēs.

2018. gada II.
semestris

Ieejas biļetes izstādē

6.

Darba pasaules
iepazīšana

„Uzņēmumi Latvijā”

Ekskursijas
uz
Latvijas 1.-12. klašu skolēni uzņēmumiem, lai iepazītos ar 385
ražošanas
procesu
un
tajā
nepieciešamajām profesijām.
Plānota katrai klasei ekskursija.

2018. gada II.
semestris

Pakalpojuma līgumi vai
rēķini par ekskursiju
īstenošanu
un
sabiedriskais transports
biļetes.

7.

Darba pasaules
iepazīšana

“Mana karjera
policista darbā”

Tikšanās ar policistiem, lai iepazītu 7.-12. klašu skolēni
viņu darba ikdienu un uzzinātu, (kurus interesē karjera
kādas prasmes un personības īpašības policista darbā) +/- 60
palīdz šīs profesijas pārstāvjiem
strādāt.

2018. gada II.
semestris

Pakalpojuma līgumi par
pasākuma-tikšanās
īstenošanu

Sagatavoja:
pedagogs karjeras konsultants, Inga Neimane
(amats, vārds, uzvārds)
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