Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2020./2021. mācību gadam
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola.
N.p.
k.

Karjeras
plānošanas tēma
un nozare

1. 1
Karjeras
lēmumu
.
pieņemšana.
Pašnovērtējuma
veikšana.

Pasākuma
nosaukums

Tikšanās ar nozaru
profesionāļiem

Pasākuma apraksts un
nepieciešamības
pamatojums

Dalībnieki

Dažādu jomu– sociālās un
DALP 5. vidusskolas 7. pilsoniskās jomas, dabas
12. klašu skolēni,
zinātņu, kultūras – profesionāļi
SMU dalībnieki
palīdz skolēniem izprast saikni
starp mācībām un profesionālo
darbu, kā arī vada nodarbību,
dažādu mācību kursu īstenošanai
un mācību satura apguvei.
Nozaru profesionāļi, sekmīgai
karjeras vadībai ,palīdzēs
skolēniem nostiprināt un attīstīt
nepieciešamās pašizziņas,
karjeras iespēju izpētes un
karjeras lēmumu pieņemšanas
prasmes. Apgūs karjeras vadībā
nepieciešamās caurviju prasmes,
lai stiprinātu jaunu zināšanu
sasaisti ar personisko pieredzi,
un pieņemtu atbildīgus
lēmumus.

Norises laiks

2020. g. oktobris
- aprīlis

Izdevumi, kurus
plānots segt no
projekta finansējuma
EUR
Pakalpojumu līgums par 4
nodarbības
vadīšanu/īstenošanu un/vai
rēķins par nodarbības
vadīšanu/īstenošanu.
600 EUR

pasaules
2. Darba
2
iepazīšana
2

Ekskursija uz
uzņēmumu

Dabaszinību,
Inženierzinātņu,
Sociālo zinātņu
IT zinātņu jomas

3. Darba pasaules
iepazīšana

Ēnu dienas

4. Izglītības iespēju
izpēte

Izglītības izstāde
,,Skola 2021"

Pilnveidot skolēna izpratni par
savas, darba tirgus un sabiedrības
attīstības
un
mijiedarbības
likumsakarībām.
ekskursijas paredzētas vai nu
interesentu grupām (ņemot vērā
skolēnu/audzēkņu
intereses,
turpmākās
izglītības
vai
profesionālās izvēles plānus), vai
arī klašu/kursu grupām, lai
iepazītu mācību priekšmetā
apgūstamo teorētisko zināšanu
pielietojumu dzīvē (ņemot vērā
mācību priekšmetu skolotāju
ieteikumus).
Skolēni dodas uz ēnošanu sev
izvēlētās profesijās.
Interesenti dodas uz Latvijas
gadskārtējo izglītības izstādi ar
mērķi
iegūt
visaptverošu
informāciju
par
izglītības
iespējām Latvijā un ārzemēs.

Sagatavoja : DALP 5.vidusskolas pedagogs karjeras konsultants A. Aizkalne

DALP 5. vidusskolas
7. – 12. klašu skolēni

DALP 5. vidusskolas
9.- 12. klašu skolēni – 15
DALP 5. vidusskolas
9.klašu un
12. klašu skolēni - 45

2020.gada
oktobris līdz
2021. gada maijs

Pakalpojumu līgums par
ekskursijas
vadīšanu/īstenošanu un/vai
rēķins par ekskursijas
vadīšanu/īstenošanu.
Sabiedriskā transporta
biļetes
150 EUR

2020. gada
februāris

Sabiedriskā transporta
biļetes – 300 EUR

2020. gada
februāris

Ieejas biļetes izstādē, 180
EUR

