Liepājas 3. pamatskolas
Skolas karjeras pedagoga darba plāns 2017. /2018. m. g.
1. - 9. klašu posms
Karjeras izglītības mērķi:
1. Attīstīt darbības prasmes savas karjeras plānošanai, apzinot savas personības spējas, talantus, intereses un vajadzības.
2. Padziļināt zināšanas un prasmes sevis raksturošanā, lai veicinātu veiksmīgu iekļaušanos izglītības un darba tirgū.
3. Radīt motivāciju profesionālās karjeras izvēlei un veicināt konkurētspēju tālākas izglītības apguvē.
4. Sniegt zināšanas un veidot izpratni par izglītības sistēmu Latvijā, izglītības piedāvātajām iespējām un nosacījumiem.
5. Veidot izpratni un sniegt zināšanas par mainīgo darba pasauli globalizācijas un informācijas tehnoloģiju attīstības laikmetā.
6. Veidot motivāciju savu spēju attīstībai, lai kļūtu par pilntiesīgu sabiedrības locekli.
Karjeras izglītības noteicošie elementi skolā ir:
1. Piedalīšanas 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”
2. Karjeras izglītības pasākumi tiek plānoti;
3. Karjeras izglītības pasākumi tiek koordinēti;
4. Karjeras izglītības pasākumiem tiek piešķirti resursi;
5. Karjeras izglītība tiek sistemātiski vērtēta un pārraudzīta.

Karjeras izglītības nodrošināšanā ietilpst:
1. Rīcības plānošana;
2. Darba pieredzes organizēšana;
3. Sadarbības veidošana;
4. Nodrošināšana informācijas piekļuvei;
5. Informācijas sistemātiska vākšana un apkopošana;
6. Individuālas pārrunas ar audzinātājiem un atbalsta personālu.

Mēnesis

Pasākums

Datums

Atbildīgs

Piezīmes

Septembris
Piedalīšanās vecāku kopsapulcēs

O. Petrova,
kl. audzinātāji Pēc nepieciešamības

Metodiskā materiāla izstrādāšana

Karjeras izglītības stenda noformēšana
Visa mācību gada laikā

Piedalīšanās klašu audzināšanas stundās, informējot par
karjeras aktualitātēm.
Informācijas
mājaslapai

O. Petrova

sagatavošana
un

sociālo

par

tīklu

karjeras

iespējam

profiliem,

vecākiem,

Pēc nepieciešamības,
pieprasījuma

skolēniem.
Audzināšanas stundas novadīšana.

Darbs ar dokumentāciju.
Pasākumu plānošana.

O. Petrova

Piedalīšanos pilsētas pasākumos.
Kursu, lekciju apmeklēšana

Visa mācību gada laikā

Iepazīšanas ar klasēm.

O. Petrova

Individuālās tikšanas ar skolēniem (katru piektdienu no

O. Petrova

plkst. 14.00 līdz 16.30.)

Pēc nepieciešamība

Oktobris
13. oktobris
Liepājas koncertzāle
“Lielais Dzintars”

Pasākums “ Kas strādā “Lielajā Dzintarā?”(8. klases

O. Petrova

Finansējums no
projekta

skolēni).

Info centrs t.: 63424555
Skolas pasākumu “Karjeras nedēļas” ietvaros organizēšana O. Petrova,
un īstenošana: ” Profesiju grāmata”.

kl. audz.

Gatavošanās karjeras nedēļai.

O. Petrova,

Piedalīšanās Karjeras nedēļas organizēšanā un novadīšanā.

kl. audz.

Profesiju darbnīcas “Iepazīsti ziepju vārītāja profesiju” (3.

O. Petrova

31. oktobris
SIA “Art Soapworks”
Anita Palapa

Finansējums no

klases skolēni).

projekta

Profesiju darbnīcas “Iepazīsti ziepju vārītāja profesiju”(3. O. Petrova,

Finansējums no

klases skolēni).

projekta

t.: 26533722, valdes locekle
Novembris
1. novembris
SIA “Art Soapworks”
Anita Palapa

kl.. audz.

t.: 26533722, valdes locekle

8. novembris
SIA “Liepājas Leļļu teātris”
Lelde Vīksna

Pasākums “Ceļojums Leļļu teātra aizkulisēs”(1.klases O. Petrova,

Finansējums no

skolēni).

projekta

kl. audz.

t.: 63425229, valdes locekle

30.novembris
A. Illiša

Sadarbībā ar projekta koordinatori A. Jankovsku no O. Petrova,

Finansējums no

SIA „GS Capital”

Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes, ka arī ar PKK I. I.Naumčika,

projekta

Mob.26853047

Naumčiku un J. Kovzeļevu no Liepājas 7. vidusskolas J. Kovzeļeva,
pilsētas pasākuma „Militārā Liepāja”.

A. Jankovska

Nodarbība “Senatnes pētnieki” (6. klases skolēni).

O. Petrova,

Finansējums no

kl. audz.

projekta

Decembris
5. decembris
Liepājas muzejs
Marita Eistere
Mob. t. 29605223
galvenā muzejpedagoģe

11. decembris
Biedrība “P.N.R.”

Nodarbība “Mobilais planetārijs” (5. un 6. klases skolēni).

O. Petrova

Ņikita Dobreņkij

Finansējums no
projekta

t.: 24906373
valdes loceklis
Janvāris
16. janvāris
Marija Bambuļaka
Mob.29176209

Nodarbība “Kas ir profesija? Kāda ir mana nākotnes

O. Petrova

profesija?” (8. un 9. klases skolēni).

Finansējums no
projekta

Piedalīšanas “Projektu nedēļa“

O. Petrova

Pasākums “Es ēnoju” (8. un 9. klases skolēni).

O. Petrova

Februāris
12. februāris
R. Miloslavskis,
koordinators,

Finansējums no
projekta

Liepājas Dome
15. februāris
Piedalīšanas Augstāko un profesionālo izglītības iestāžu

O. Petrova,

izstādē “Kur mācīties tālāk?” (8. un 9. klases skolēni).

kl. audz.

21. februāris
AS “Latvijas Valsts meži”

Piedalīšanas “Meža karjeras dienas” – divas mācību

O. Petrova,

stundas ar mežinieku Pēteri Stepiņu (7. un 8. klases

kl. audz.

skolēni).
23. februāris
SIA “Sveču darbnīca”

Pasākums “Sveču ražošanas darbnīca” (4. klases skolēni).

Artis Treimanis

O. Petrova,

Finansējums no

kl. audz.

projekta

t.: 29251335
valdes loceklis
Marts
7. marts

Ekskursijas uz Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars”

O. Petrova
kl. audzin.

15. marts
Tautas

mākslas

SAIVA
Ira Cīrule

biedrība Pasākums “Amatam ir zelta pamats” (1. klases skolēni).

O. Petrova,

Finansējums no

kl. audz.

projekta

t.: 26541424
TMB SAIVA priekšsēdētāja

20. marts

Izstādes “Darbs un karjera 2018” apmeklēšana (8. klases

O. Petrova

skolēni).
22. marts

26. marts

Atvērto durvju diena – ekskursijas uz LVT (8. un 9. klases

O. Petrova,

skolēni).

kl. audzin.

Piedalīšanas meistardarbnīcā “Mūzikas dzīves pavēlnieks”

O. Petrova,

(4. un 5. klases skolēni).

kl. audzin.

Radošās nodarbības “Dizaina nozares potenciāls un

O.Petrova

Aprīlis
12. aprīlis

attīstības perspektīvas” apmeklēšana (8. un 9. klases
skolēni).
17. aprīlis

Ekskursijas uz Liepājas SEZ SIA “TERRABALT” (6.

O. Petrova,

20. aprīlis

klases skolēni).

kl. audzin.

Liepājas Jūrniecības koledža – Atvērto durvju diena

O. Petrova

apmeklēšana (9. klases skolēni).
23. aprīlis

Karjeras attīstības atbalsta pasākuma “Profesijas mākslas

O. Petrova

pasaule” apmeklēšana (8. un 9. klases skolēni).
25. aprīlis
SIA “Aspired”

Radošas darbnīcas “Ko es varu? Ko es gribu? Ko es

Egita Želve

protu?”(2., 8. un 9. klases skolēni).

O. Petrova

projekta

Mob. t.: 26629899
projektu speciāliste
27. aprīlis
“Viss par profesiju ķīmiķis” – nodarbība 1. klasei.

O. Petrova,
ķīmijas
skolotāja A.
Barčenkova

Maijs
16. maijs
Mācību ekskursija uz “SEZ” (8. klases skolēni).

Finansējums no

O. Petrova,
kl. audzin.

22.maijs

Ekskursijas uz “ARTA-F” (5., 6., 8. klases skolēni).

O. Petrova,
kl. audzin.

24.maijs

Piedalīšanas Karjeras attīstības atbalsta pasākumā

O. Petrova,

“Profesiju tusiņš” (3. klases skolēni).

kl. audzin.

Mācību stunda novadīšana – 6. klasē - skolēnu testēšana
karjeras izvēles plānošanā.
23.maijs
"ZINOO Liepāja"

Pasākums “Cauruļu un ēku siltināšana” (7. klases skolēni). O. Petrova,

Ieva Hmeļevska

Finansējums no

kl. audzin.

projekta

Nodarbības “ Brīnumainā stikla mozaīka” (3. un 4. klases

O. Petrova,

Finansējums no

skolēni).

kl. audzin.

projekta

Mob. t.: 25728867, vadītāja

28.maijs
SIA “Kabinetto”
Irina Kričalo
t.: 26551184,
valdes locekle

Maijs
14.jūnijs
SIA “Deserto”

Vasaras nometne “Profesiju darbnīca”
Nodarbības “ Vai var zīmēt ar smiltīm”.

O. Petrova

Zane Pumpure Prāmniece

Finansējums no
projekta

t.: 26473232, valdes locekle
19.jūnijs
IK “I.K. Avots”

Nodarbības “Sveču ražošanas darbnīca”.

t.: 29460745

Sagatavoja Liepājas 3.pamatskolas karjeras pedagoģe O. Petrova

O. Petrova

Finansējums no
projekta

Liepājas 3.pamatskolas
Skolas karjeras pedagoga darba plāns 2016./2017. m. g.
1.- 9. klašu posms
Karjeras izglītības mērķi:
1. Attīstīt darbības prasmes savas karjeras plānošanai, apzinot savas personības spējas, talantus, intereses un vajadzības.
2. Padziļināt zināšanas un prasmes sevis raksturošanā, lai veicinātu veiksmīgu iekļaušanos izglītības un darba tirgū.
3. Radīt motivāciju profesionālās karjeras izvēlei un veicināt konkurētspēju tālākas izglītības apguvē.
4. Sniegt zināšanas un veidot izpratni par izglītības sistēmu Latvijā, izglītības piedāvātajām iespējām un nosacījumiem.
5. Veidot izpratni un sniegt zināšanas par mainīgo darba pasauli globalizācijas un informācijas tehnoloģiju attīstības laikmetā.
6. Veidot motivāciju savu spēju attīstībai, lai kļūtu par pilntiesīgu sabiedrības locekli.
Karjeras izglītības noteicošie elementi skolā ir:
1. Piedalīšanas 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”
2. Karjeras izglītības pasākumi tiek plānoti;
3. Karjeras izglītības pasākumi tiek koordinēti;
4. Karjeras izglītības pasākumiem tiek piešķirti resursi;
5. Karjeras izglītība tiek sistemātiski vērtēta un pārraudzīta.

Karjeras izglītības nodrošināšanā ietilpst:
1. Rīcības plānošana;
2. Darba pieredzes organizēšana;
3. Sadarbības veidošana;
4. Nodrošināšana informācijas piekļuvei;
5. Informācijas sistemātiska vākšana un apkopošana;
6. Individuālas pārrunas ar audzinātājiem un atbalsta personālu.

Mēnesis

Datums

Pasākums

Atbildīgs

Piezīmes

Marts
Visa mācību gada Piedalīšanās vecāku kopsapulcēs
laikā

O. Petrova,
kl. audzinātāji

Pēc nepieciešamības

O. Petrova

Pēc nepieciešamības,

Metodiskā materiāla izstrādāšana

Karjeras izglītības stenda noformēšana
Piedalīšanās klašu audzināšanas stundās, informējot
par karjeras aktualitātēm.
Informācijas sagatavošana par karjeras iespējam
mājaslapai un sociālo tīklu profiliem, vecākiem,

pieprasījuma

skolēniem.
Audzināšanas stundas novadīšana.

Darbs ar dokumentāciju.
Pasākumu plānošana.

O. Petrova

Piedalīšanos pilsētas pasākumos.
Kursu, lekciju apmeklēšana

Iepazīšanas ar klasēm.
Visa mācību gada Individuālās tikšanas ar skolēniem (katru otrdienu
laikā

O. Petrova
O. Petrova

no plkst. 14.00. līdz 16.30.)
Skolēnu testēšana karjeras izvēles plānošanai – 4.
klases.

O. Petrova,
kl. audzinātāji

Testēšanas mērķis ir izpētīt skolēnu motivācijas
līmeni. Pēc testēšanas tika novadīta diskusija par
mācību motivācijas saikni ar topošo profesiju.

Februāris
14.februāris
Piedalīšanas Ēnu dienā: Valsts robežsardzes
Ventspils pārvaldē, Liepājas Domē, Liepājas

O. Petrova

Pēc nepieciešamība

pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” (8. un 9.
klases skolēni).
16. februāris

Augstāko un profesionālo izglītība iestāžu izstāde

O. Petrova

“Skola skolā 2017” apmeklējums ar skolēniem (8.
un 9. klases skolēni).
Marts
6. marts

Piedalīšanas konkursā “Vai esi gudrāks par lapsēnu

O. Petrova

Guni?” (5. klašu skolēni).
7. marts

Gadatirgus “Darbs un karjera 2017” apmeklējums ar

skolēniem (8. un 9. klases skolēni).

17. un 18. marts

Uzņēmējdarbības izstāde “Ražots Liepājā” ”

apmeklējums ar skolēniem (8. un 9. klases skolēni).

30. marts

O. Petrova

Atvērto durvju dienā 2017. gadā PIKC “Liepājas
Valsts tehnikums” apmeklējums ar skolēniem (8.
un 9. klases skolēni).

O. Petrova

O. Petrova, kl. audz.

Aprīlis
4.aprīlis

Pasākums “Karjeras iespējas mašīnbūves un

O. Petrova

metālapstrādes nozarē” apmeklējums ar skolēniem
(7. klases skolēni).
18.aprīlis

Pasākums ESF projekta: piedalīšanas spēlē

O. Petrova

“Gudrais mērs”(9. klases skolēni).
18.aprīlis

Pasākums

ESF

projekta

“Karjeras

atbalsts

O. Petrova

vispārējas un profesionālās izglītības iestādēs”:
piedalīšanas spēlē “Gudrais mērs” (9. klases
skolēni).
24.aprīlis

Pasākums

ESF

projekta

“Karjeras

atbalsts

O. Petrova

vispārējas un profesionālās izglītības iestādēs”:
piedalīšanas konkursā “ Doniņas ceļojums” (6.
klases skolēni).
25.aprīlis

Pasākums

ESF

projekta

“Karjeras

atbalsts

IK GA Studio

vispārējas un profesionālās izglītības iestādēs”:

Gita Abramčika

”Viss ko tu gribi zināt par profesiju stilists –

Mob. t.:26329363 vizāžists”.

O. Petrova

Finansējums no projekta

4.aprīlis

Zinātnes

centra

"Ahhaa"

apmeklējums

ar

O. Petrova

sākumskolas skolēniem (Liepāja)
Maijs
3.maijs

Radošās darbnīcas ”Ko es varu? Ko es gribu? Ko

O. Petrova

es protu? ” apmeklējums ar skolēniem (7. un 8.
klases skolēni).
19. maijs
"ZINOO Liepāja" Pasākums: Ceļojums zinātņu pasaulē
Ieva Hmeļevska

O. Petrova, kl. audz.

Finansējums no projekta

O. Petrova, kl.audz.

Finansējums no projekta

“Eksperimentorija”(2. klases skolēni).

Mob.t.:25728867,
vadītāja

29. maijs
SIA

“Liepājas Pasākums: “Ceļojums Leļļu teātra aizkulisēs”(4.

Leļļu teātris”
Lelde Vīksna
t.:

63425229,

valdes locekle

klases skolēni).

29. maijs
SIA

“Liepājas Pasākums: “Ceļojums Leļļu teātra aizkulisēs”(4.

Leļļu teātris”

O. Petrova, kl.audz.

Finansējums no projekta

klases skolēni).

Lelde Vīksna
t.:

63425229,

valdes locekle

31. maijs

Ekskursijas uz SAEIMI

16. jūnijs

Vasaras nometne “Pasaulēs brīnumi ”

O. Petrova, kl. audz.

Jūnijs
IK “Florizela”

Pasākums: “ Ziedu pasaule”

O. Petrova

Finansējums no projekta

Pasākums: “Neparasta vaska transformācija”.

O. Petrova

Finansējums no projekta

Jeļena
Filonenkova
t.: 29798138
20. jūnijs
SIA “Sveču
darbnīca”

Artis Treimanis
t.: 29251335
valdes loceklis

Sagatavoja Liepājas 3.pamatskolas karjeras pedagoģe O. Petrova

