Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019.mācību gadam
Dobeles 1. vidusskola
(izglītības iestādes nosaukums)

N.p.k.

Karjeras
Pasākuma
Pasākuma apraksts
Dalībnieki
Norises laiks
plānošanas tēma
nosaukums
KOPĒJIE PASĀKUMI, KUROS IESAISTĀS VISAS IZMĒĢINĀJUMSKOLAS UN NEIESAISTĪTĀS SKOLAS
Pašnovērtējuma
veikšana

1.

Darba pasaules
iepazīšana

Izglītības iespēju
izpēte
2.

3.

Karjeras lēmuma
pieņemšana

Darba pasaules
iepazīšana

Es pats savas
karjeras kalējs

Skolēni tiks sadalīti grupās līdz 20 dalībniekiem. Katra
grupa piedalīsies 4 darbnīcās (izvēle no 10 iespējamām),
kur skolēni veiks pašnovērtējumu un ar dažādu metožu
palīdzību meklēs sev piemērotāko karjeras ceļu.
Noslēgumā iedvesmas stāsts (4. darbnīca) par
veiksmīgas karjeras veidošanu un kā to sākt darīt jau
“šodien”

Izmēģinājumskolu
163 8.klašu
skolēni un
neiesaistīto skolu
29 8.klašu skolēni

2018.gada
10.oktobris

Karjeras diena
- 2019

Skolēni tiekas ar sev interesanto tālākizglītības iestāžu
pārstāvjiem ar mērķi iepazīties ar tajās piedāvātajām
mācību/studiju programmām, 9.klašu skolēni iepazīstas
ar iespējām turpināt izglītību Dobeles novada skolās un
mācību vidi tajās. 11.un 12 klašu skolēniem tiek
piedāvātas 2 nodarbības viņus interesējošās jomās (6),
kurās viņi uzzina par iespējamo profesiju spektru un
darba iespējas mācoties konkrētās augstskolās, izspēlē
darba intervijas utt. Vidusskolēniem t.i. centralizēts
pasākums, kur vienuviet būs sabraukuši tālākizglītības
iestāžu pārstāvji. 9.klašu skolēni dosies uz dažādām
izglītības iestādēm Dobelē

Izmēģinājumskolu
365 9., 11. un
12.klašu skolēni
un citu klašu
interesenti un
neiesaistīto skolu –
53 9., 11. un
12.klašu skolēni
un citu klašu
interesenti

2019.gada
7.marts

SKILS
LATVIJA
2018

Konkursa ietvaros skolēniem būs iespēja iepazīties ar
dažādām darba tirgū nepieciešamajām profesijām,
piedalīties dažādās nozaru darbnīcās, lai izmēģinātu

Izmēģinājumskolu
8. klašu vai 9.klašu
izglītojamie pēc
katras skolas
individuālajām

2019. gada
maijs
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savus spēkus konkrētās profesijās, vērot profesionāļu
paraugdemonstrējumus

4.

Darba pasaules
iepazīšana.
Karjeras lēmuma
pieņemšana

Meistarklases
“Ražots
Dobeles
apkārtnē”

5.

Darba pasaules
iepazīšana.
Karjeras lēmuma
pieņemšana

Nākotnes
tehnoloģiju
izzināšana

6.

Darba pasaules
iepazīšana

Profesijas, kas
sargā Tavu
dzīvību

6 meistarklases, kurās vietējie uzņēmēji iepazīstinās
izglītojamos ar sava amata specifiku, izglītības un darba
tirgus iespējām. Notiks demonstrējumi un stāstījums –
diskusijas par uzņēmumos un ražotnēs nepieciešamajām
profesijām, kā arī par nepieciešamajām zināšanām,
prasmēm un personības īpašībām katrā no darbības
jomām. Katram skolēnam iespēja apmeklēt 2
meistarklases
Izglītojoša nodarbība skolēniem
inženierzinātņu jomās un tehniskā jaunradē. Nodarbībā
skolēni varēs izmēģināt prasmes modeļu būvē,
programmēšanā un ar mehatroniku saistītās nodarbēs.
Vienlaicīgi skolēni tiks mudināti apgūt elektronikas un
mehānikas dizaina un izgatavošanas prasmes.
Nodarbības programma tiks vērsta uz intereses radīšanu
par dažādām profesijām, ļaujot katram padziļināt
zināšanas par inženierzinātnēm un ar tām saistītajām
profesijām.
Pasākuma ietvaros skolēniem būs iespēja iepazīties ar
ātrās neatliekamās palīdzības, policijas, ugunsdzēsēju,
gāzes avārijas dienestu darbu un tajā iesaistītajām
profesijām. Skolēniem būs iespēja izzināt darba vidi un
ikdienu šajās profesijās, nepieciešamo aprīkojumu un
instrumentus, profesiju “+” un “-“, karjeras veidošanas
un tālākas izglītības iespējas

vajadzībām,
Dobeles
sākumskolas 6.
klases un
neiesaistīto skolu
9.klašuizglītojamie
- 200

Izmēģinājumskolu
7.klašu 204 un
neiesaistīto skolu
20 skolēni

2019.gada
28.maijs

Izmēģinājumskolu: 2019.gada
2.-3. klašu – 76
23.maijs

Izmēģinājumskolu:
1. klašu skolēni –
2019. gada
172 un neiesaistīto 29.maijs
skolu 20 skolēni
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7.

8.

9.

PASĀKUMI, KUROS IESAISTĀS ATSEVIŠĶAS IZMĒĢINĀJUMSKOLAS UN NEIESAISTĪTĀS SKOLAS
(arī tuvāko skolu apvienotie)
Nodarbība ar mērķi skolēnus ieinteresēt inženierzinātnē
un ar to saistītajās profesijās. Nodarbības gaitā
Dobeles 1.
Inženieri un
skolēniem būs iespēja apgūt robotiku, programmēšanu,
vidusskolas
2019. gada
Darba pasaules
programmētāji
kā arī veidot savus robotus un programmēt tos, lai ļautu
2. klašu
janvāris
iepazīšana
mūsu skolā
skolēniem pārbaudīt savu piemērotību profesijām82 izglītojamie
inženieris, programmētājs, izgudrotājs
Darba pasaules
iepazīšana
Pašnovērtējuma
veikšana

Darba pasaules
iepazīšana

Darba pasaules
iepazīšana
10.
Pašnovērtējuma
veikšana

Darba pasaules
iepazīšana
11. Karjeras
lēmumu
pieņemšana

Iepazīsti un
izmēģini
dažādas
profesijas

Tikšanās ar amata meistariem, kuru darinājumi un
ekspozīcijas iepazīstina un atspoguļo kādu profesiju
pārstāvju darbu. Kā arī tiek dota iespēja skolēniem
aktīvi, praktiski un radoši darbojoties, iepazīt šīs
profesijas un saprast savu piemērotību tām.

Dobeles 1.
vidusskolas
3. klašu
88 izglītojamie

2018. gada
oktobris

Radošā
zinātne

Mācību ekskursija uz bērnu zinātnes centru, kurā
skolēniem būs iespēja piedalīties izglītojošās,
interaktīvās radošās nodarbībās, lai iepazītu tehnisko un
māksliniecisko jomu profesijas, kā arī uzzinātu nākotnes
profesijām nepieciešamās zināšanas, prasmes.

Dobeles 1.
vidusskolas
4. klašu
108 izglītojamie

2019. gada
aprīlis

Esi radošs - esi
meistars!

Radošas meistardarbnīcas. Skolēniem būs iespēja iepazīt
amatniecību, kultūrvēsturiskās tradīcijas un mūsdienīgo
attīstību un tehniskās iespējas šajā darbības sfērā,
uzzināt iespējamo profesiju klāstu un mācību iestāžu
daudzveidību, kur tās iespējams apgūt .praktiski
darbojoties, skolēni varēs izvērtēt savas intereses un
spējas radošajā jomā un amatniecībā

Dobeles 1.
vidusskolas
5. klašu
101 izglītojamais

2019. gada
aprīlis

Iepazīsti
profesijas

Tikšanās ar dažādu (5 -6) profesiju pārstāvjiem, viņu
pieredzes stāsts, savas jomas prezentēšana – darba
specifika, saturs, nepieciešamās zināšanas, prasmes,
rakstura īpašības. Sarunas ar jauniešiem un aktivitātes
intereses radīšanai un dažādu nākotnes iespēju
apsvēršanai.

Dobeles 1.
vidusskolas
6. klašu
113 izglītojamie

2019. gada
februāris
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Pašnovērtējuma
veikšana
12. Karjeras
lēmumu
pieņemšana
Pašnovērtējuma
veikšana
13. Karjeras
lēmumu
pieņemšana

Laiks pieņemt
lēmumus

“Recepte”
manai karjerai

Grupu nodarbība personīgās izaugsmes trenera vadībā,
kā pieņemt lēmumu par piemēroto studiju vai profesijas
izvēli, diskusija par nākotnes karjeras izvēles faktoriem,
atbalstu šajā izvēlē, pieprasījumu darba tirgū u.tml.

Dobeles 1.
vidusskolas
11. klases un
12. klases
36 izglītojamie

2019. gada
februāris

Grupu nodarbība personīgās izaugsmes trenera vadībā,
kas palīdzēs jauniešiem izprast kā vieglāk izdarīt savu
profesionālo izvēli. Nodarbības gaitā tiks izvirzīti
karjeras mērķi, analizētas jauniešu stiprās un vājās
puses, ieskicēta nākotnes karjeras vīzija

Dobeles 1.
vidusskolas
10. klases
22 izglītojamie

2019. gada
februāris

Nodarbība, kurā ar dažādu sociālo tehnoloģiju,
karjeras spēļu un metožu palīdzību izglītojamajiem
tiks dota iespēja pašiem atbildēt uz tādiem sev
aktuāliem jautājumiem kā, kas ir mans patiesais
aicinājums un sapņu profesija, kā sākt veidot savu
karjeru jau esot skolā, kā nekļūdīties, izvēloties īsto
nodarbošanos.

Dobeles Valsts
ģimnāzijas,
Dobeles 1.
vidusskolas 10.
klašu
izglītojamie
un neiesaistītās
skolas
Augstkalnes
vidusskolas
10.11.klašu
skolēni- 82

2018. gada
janvāris

14.

Darba pasaules
iepazīšana
Pašnovērtējuma
veikšana

Veiksmīga
karjera,
darot savu
sirdslietu

Aija Jaundzema pedagogs karjeras konsultants Dobeles 1. vidusskolā
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