Jelgavas Valsts ģimnāzijas karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns
N.p.
k.

Karjeras
plānošanas tēma
un nozare

Pasākuma
nosaukums

1.

Pašnovērtējuma
veikšana
Karjeras lēmuma
pieņemšana

„Es GRIBU veidot
savu profesionālo
identitāti”

2.

Darba pasaules
iepazīšana
(vadība un
administrēšana,
zinātne un
pētniecība)

„Latvijas profesijas
vārds pasaulē”

3.

Darba pasaules
iepazīšana
Pašnovērtējuma
veikšana
(sociālais darbs)

„Profesija –
Labdarība”

Pasākuma apraksts
Pasākumā skolēni atbildēs sev uz
jautājumu „Ko es gribu?”, lai
apzinātos savas intereses, vērtības
un vēlmes saistībā ar nākotnes
profesijas izvēli.
Pieredzējušu speciālistu vadībā
skolēni uzzinās, kas jāņem vērā
plānojot savu nākotni un
personisko izaugsmi, kā novērtēt
savas prasmes, zināšanas, spējas
un resursus.
Lekcija, diskusija ar
profesionāļiem, kuri nes Latvijas
vārdu pasaulē un ir savas valsts
patrioti. Skolēni iepazīs viņu
darba ikdienu, uzzinās kādas
prasmes un personības īpašības
palīdz šo profesiju pārstāvjiem
veicināt savu karjeras izaugsmi,
diskutēs par karjeras iespējām
Latvijā un tās vārda nešanu
pasaules darba tirgū.
Diskusijā pieredzējušu speciālistu
vadībā skolēni diskutēs par
labdarības nozīmi profesijā,
cilvēciskajām vērtībām, par vairāk
nekā pienākuma izpildi, kā arī

Dalībnieki

Norises laiks

Izdevumi, kurus plānots
segt no projekta
finansējuma EUR

Jelgavas Valsts
ģimnāzija
10. klašu skolēni 115

2019.gada
oktobris

400 EUR
Pakalpojuma līgums par
pasākuma īstenošanu

Jelgavas Valsts
ģimnāzija
10. – 12. klašu
skolēni – 321

2019.gada
novembris

450 EUR
Pakalpojuma līgumi par
3 lekciju – diskusiju
īstenošanu

Jelgavas Valsts
ģimnāzija
7. - 9. klašu skolēni 443

2019. gada
decembris

450 EUR
Pakalpojuma līgumi par 3
diskusiju īstenošanu
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4.

Karjeras lēmumu
pieņemšana
Darba pasaules
iepazīšana
(komunikācija un
mediji, informācijas
un komunikācijas
tehnoloģijas)

„Tehnoloģiju laikmeta
profesijas”

5.

Izglītības iespēju
izpēte

Izglītības izstāde
„Skola 2020”

6.

Darba pasaules
iepazīšana
(loģistika)

Karjera loģistikas
nozarē

prasmēm un kompetencēm, kuras
ir svarīgas darba tirgū un
personīgo ieguldījums sabiedrības
labā.
Tikšanās ar jomas profesionāļiem,
lai iepazītu viņu darba ikdienu,
uzzinātu, kādas prasmes un
rakstura īpašības nepieciešamas,
lai taptu mūsdienīgs darba
rezultāts. Tehnoloģiju
nozīmīgums mūsdienu darba
tirgū. Skolēniem tiks dota iespēja
iepazīt darba vidi, darba
aprīkojumu, darba specifiku,
saņemt atbildes uz sev
interesējošajiem jautājumiem.
Skolēni dodas uz gadskārtējo
izglītības izstādi ar mērķi iegūt
visaptverošu informāciju par
izglītības iespējām Latvijā un
ārzemēs.
Mācību ekskursijas uz loģistikas
uzņēmumiem, Tikšanās ar
loģistikas profesionāļiem, lai
iepazītu viņu darba ikdienu un
uzzinātu, kādas prasmes un
personības īpašības nepieciešamas
darba tirgū. Izzināt
uzņēmējdarbības nepieciešamo
profesionālo, praktisko
kompetenču un spēju

Jelgavas Valsts
ģimnāzija
10. un 11. klašu skolēni224

2020. gada
janvāris februāris

650 EUR
Pakalpojuma līgumi vai
rēķini par pasākuma
īstenošanu, rēķini par
transporta pakalpojumiem

Jelgavas Valsts
ģimnāzija
9., 10., 11., 12. klašu
skolēni - 50

2020. gada
februāris

200 EUR
Ieejas biļetes izstādē
(4 EUR x 50)

Jelgavas Valsts
ģimnāzija
7.,8.,10.,11. klašu
skolēni - 509

2020. gada marts
- aprīlis

1400 EUR
Pakalpojuma līgumi vai
rēķini par mācību
ekskursijas īstenošanu,
rēķini par transporta
pakalpojumiem

2
Eiropas Savienības 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”

pilnveidošanu, pamatojoties uz
jomas specifiku, tehnoloģijām.
7.

Darba pasaules
iepazīšana
Karjeras lēmumu
pieņemšana

“Skills Latvia 2020”

Skolēni dodas uz nacionālo jauno Jelgavas Valsts
profesionāļu meistarības konkursu ģimnāzija
ar mērķi iepazīt profesijas un 7. klašu skolēni – 142
izmēģināt savas prasmes tajās.

2020. gada maijs

550 EUR
Rēķins par transporta
pakalpojumu

Apstiprināts: VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Karjeras atbalsta nodaļas vecākā eksperte Linda Gruze:
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