Rīgas Rīnūžu vidusskolas karjeras attīstības atbalsta (KAA) pasākumu plāns 2022./2023. mācību gadam
KAA pasākumu plāns ietver šādus darba virzienus:
➢ KAA pasākumu koordinēšanu, organizēšanu un vadīšanu izglītojamajiem un potenciālajiem izglītojamajiem;
➢ Individuālo karjeras konsultāciju un grupu konsultāciju nodrošināšanu izglītojamajiem;
➢ Skolēnu izpēti (t.sk. absolventu turpmāko gaitu monitoringu);
➢ Pasākumi karjeras informācijas sniegšanai mērķa grupām;
➢ Darbs ar izglītojamo vecākiem;
➢ Sadarbība ar darba devējiem, profesionāļiem, uzņēmējiem, NVO, izglītības iestādēm u.c.

Aktivitātes/pasākumi
1.-3.
Seminārs pedagogiem un atbalsta
personālam par karjeras izglītības
aktualitātēm mācību gadam.
Metodiskie ieteikumi un materiāli to
sekmīgai īstenošanai.
Skolas karjeras izglītības programmas,
Karjeras attīstības atbalsta pasākumu
plāna saskaņošana mācību gadam,
pedagogu iepazīstināšana ar plānotajiem
uzdevumiem.
Individuālo karjeras konsultāciju un
grupu konsultāciju nodrošināšanu
izglītojamajiem.
Vecāku sanāksmju apmeklēšana un
informācija par karjeras konsultācijām
un KAA plānu.

Klašu grupas
4.-6.
7.-9.

Rezultāti
10.-12.
Dalībnieki ieguvuši informāciju un uzdevumus
mācību gadam karjeras izglītības īstenošanā.
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Pedagogi informēti par skolas mērķiem karjeras
izglītības īstenošanai, par plānotajiem KAA
pasākumiem, saņemti rīcības virzieni un
norādījumi, plānojot mācību procesu.
Skolēni ir informēti par iespēju saņemt
individuālās karjeras konsultācijas, kā arī karjeras
konsultācijas skolēnu grupā.
Vecāki ir vispārīgi informēti par KAA un visa
veida karjeras konsultāciju iespējām.

Skolas mērķa grupu informatīvā
sanāksme par sagatavošanos
“Karjeras nedēļai 2022.”
Skolas pedagoģiskā personāla
ikmēneša sanāksmē – tēma “Karjeras
nedēļas 2022.” pasākumu novērtējums.
Mācību stundu vērošana ar mērķi
saskatīt karjeras izglītības elementu
esamību tajās.
Sanāksme ar skolas pašpārvaldi par
iesaistīšanos absolventu bāzes
uzlabošanā.
Semināri vecākiem 2 vai 3 grupās

Sadarbība ar pedagogiem karjeras
izglītības integrēšanā mācību
priekšmetu saturā.
E-vides izmantošana skolēnu pašizpētē,
strādājot karjeras portālos
(testu/uzdevumu/ darba lapu u.c.
izpilde). Digitālā karjeras portfolio
veidošana; par izglītības un darba
iespējām LR un citviet.
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Visas skolas mērķa grupas ir informētas, klašu
audzinātāji informē vecākus un plāno jēgpilnus
pasākumus. PKK nodrošina info par VIAA
piedāvātajiem pasākumiem.
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Īstenotie pasākumi, secinājumi, idejas
turpmākajam KAA darbam skolā.
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Stundas rezultāti; secinājumi; savstarpējas
pārrunas; iespējamie uzlabojumu virzieni.
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Pašpārvaldes dalībnieki ieguvuši informāciju un
uzdevumus mācību gadam.
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Atbilstoši bērnu vecuma/klašu grupai vecākiem ir
izpratne par viņu lomu savu bērnu nākotnes
plānošanā, savu bērnu interešu izzināšanā. Vecāki
ir iepazīstināti, kā līdzdarboties savu bērnu
karjeras veidošanā, sniedzot vislabāko atbalstu,
uzzina informāciju par resursiem tālākās izglītības
iestāžu un profesiju izpētē, pašizpētē un tml.
Sagatavot un novadīt stundu kopā ar mācību
priekšmeta skolotāju, iekļaujot tajā metodes
karjeras jautājumu aktualizēšanai un paņēmienu
atgriezeniskās saites iegūšanai.
Iesaistīti mācību priekšmetu pedagogi, klašu
audzinātāji
Skolēni papildinājuši prasmes lietot e-vidi sevis
izpētē, tālākizglītības un darba tirgus izpētē
Latvijā un citviet pasaulē

Ēnu dienas (piesakoties caur saiti
https://enudiena.lv/; vecāku darba
vietās; skolā; brīvas izvēles)
Integrētās karjeras izglītības stundas
pkk sadarbībā ar mācību priekšmetu
pedagogiem (vai starp pedagogiem).
Profesionāļu un absolventu nedēļas
dažādu profesiju pārstāvji viesojas skolā
ar semināriem/meistarklasēm, kā arī vēl
studējošie skolas absolventi ar
informāciju par savām studiju
programmām, studentu dzīvi un tml.
sniedzot skolēniem iespēju, praktiski
darbojoties, iepazīt dažādas profesijas.
Izstāde „Skola 2023”
KAA gada plāna novērtējums skolas
pedagoģiskajā sanāksmē.
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Skolēni guvuši priekšstatu par dažādu uzņēmumu
darba vidi, darbinieku pienākumiem un profesijām
atbilstošo izglītību.
Savstarpēja īstenotās stundas analīze, izveidotā
stundas plāna efektivitāte; secinājumi
turpmākajam darbam.
Skolēniem ir iespēja, praktiski darbojoties, iepazīt
dažādas profesijas, uzdot jautājumus par konkrēto
profesiju vai studiju programmu.

Skolēni papildinājuši zināšanas par tālākizglītības
iespējām Latvijā un ārzemēs, par darba iespējām
ar attiecīgo izglītību.
Īstenotie pasākumi, veiksmes/neveiksmes,
secinājumi, idejas turpmākajam KAA darbam
skolā.

