•

Valsts izglītības

arnsncas aģentūra

EIROPAS SAVIENĪBA

NAC_IO~ĀLAIS ~
AmSTIBAS
PLĀNS 2020

IEGULDĪJUMS

TAVĀ

Eiropas Sociālais
fonds
-

NĀKOTNĒ

Rīgas 74.vidusskola
2.2. KAA pasākumu plānošanā izmantotie reglamentējošie dokumenti un izglītojamo interešu un vajadzību izpētes rezultātu
apkopojums:
7 .-12. klašu skolēnu aptauja par tautsaimniecības nozaru un jomu izvēli ( izpēte veikta 3.09.2020. līdz 08.09.2020. datorikas stundu
ietvaros.
Atgriezeniskā saite no skolēniem par iepriekšējo mācību gada karjeras atbalsta pasākumiem (priekšroku guva ieplānotie pasākumi
2020./2021. mācību gadam).
Rīgas 74.vidusskolas ·'KARJERAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA" un Rīgas 74.vidusskolas audzināšanas darba virzieni 2019./2022.m.g.
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•
N.p.
k.
1.

..,

Karjeras
plānošanas tēma
un nozare

Pasākuma
nosaukums

Valsts Izglītības
attistibas aģentūra

EIROPAS SAVIENĪBA

NACIONĀLAIS ~
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020

IEGULDĪJUMS

TAVĀ

Pasākuma apraksts un
nepleciešamJbas, pamatojums

Eiropas soctētets
fonds

NĀKOTNĒ

Dalībnieki

Norises laiks

Izdevumi, kurus plānots
segt no projekta
finansējuma EUR

Darba pasaules
iepazīšana
(Finanses, bankas)

"Banku pasaulē"

Ekonomista-bankas darbinieka
lekcijas ( 1 nodarbība) par
profesijām finanšu jomā, par
darba specifiku, par izaugsmes
iespējām, par izglītības iegūšanu
Latvijā un ārzemēs.
Nepieciešamības pamatojums:
Skolēnu aptauja jomu izvēlē.

12. klase - 29 skolēni

2021.gada
janvāris - maijs

80 eiro
Pakalpojuma līgums vai
rēķins par lekcijas
diskusijas īstenošanu

Darba pasaules
iepazīšana
(poligrāfija)

--Darbs poligrāfijā"

Poligrātijas uzņēmumu
apmeklējums, lai iepazītos ar
ražošanas procesu un tajā
nepieciešamajām profesijām.
Skolēniem tiks dota iespēja
iepazīt darba vidi, darba
aprīkojumu, darba specifiku,
saņemt atbildes uz sev
interesējošajiem jautājumiem.
Nepieciešamības pamatojums:
Skolēnu aptauja jomu izvelē

7. klase - 66

2021.gada
februāris - maijs

120 eiro
Pakalpojuma līgums vai
rēķins par pasākumu
vadīšanu uzņēmumā,
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•
.,

Valsts izglītības
attīstības aģentūra

Darba pasaules
iepazīšana
(elektrotehnika,
telekomunikācijas.
enerģētika, IT)

·' Uzņēmumu pasaulē"

4.

Pašnovērtēj urna
veikšana

"Mana bērna karjera"

5.

Karjeras lēmuma
Pieņemšana
Darba pasaules
iepazīšana
(Ēdināšana, viesu
izmitināšana,
tūrisms; marketings
un reklāma)

· 'No hobija līdz
profesijai"

.).

les ū tīt V lAA.
pasakuma
pn,)!rammu
pirms pasākuma

EIROPAS SAVIENĪBA

NACJO~ĀL.AIS ~
AIBSTIBAS
PLĀNS 2020

IEGULDĪJUMS

TAVĀ

Latvijas uzņēmuma apmeklēšana
ar mērķi iepazīties ar
nepieciešamām profesijām, kur
tās var iegūt, ar profesionālo
izaugsmi, ar darba vidi, par
plusiem un mīnusiem.
Pamatojums - skolēnu
anketēšanas rezultāti par
interesējošām erofesi,iām.
Lekcija - nodarbība vecākiem par
motivācijas nepieciešamību
mērķu sasniegšanai, karjeras
izvēlē. Pārrunas par sasniegto un
pieļautajām kļūdām, kas var un
traucē palīdzēt īstenot sapņus un
ieceres. Dalīšanās ar I ielu un
daudzpusīgu savas dzīves pieredzi
karjeras veidošanā.
Nepieciešamības pamatojums:
skolēnu un vecāku aptauja jomu
izvēlē.
Nozares profesionāla veiksmes
stāsts par dzīves ceļu un sava
biznesa izveidi. Kā vaļasprieks
kūst par profesiju, par darba
specifiku, par izglītības iegūšanu.
Nepieciešamības pamatojums:
Skolēnu aptauja jomu izvēlē.

Eiropas Sociālais
fonds
NĀKOTNĒ

8., 9. klašu skolēni
(interesenti 35 skolēni)

2021.gada
janvāris -maijs

140 EUR
Pakalpojuma līgums vai
rēķins par nodarbības
īstenošanu.

Kopīgs pasākums ar
Rīgas 10.vsk,
Rīgas 22.vsk,
Rīgas 40.vsk,
Rīgas 89.vsk. vecākiem.

2021.gada
janvāris - maijs

80 EUR
Pakalpojuma līgums vai
rēķins par daļu no kopējā
pasākuma.

Kopīgs pasākums ar
Rīgas 89. vidusskolas
8.-12. klašu skolēni
(interesenti)

2021.gada
janvāris - maijs

50 EUR
Pakalpojuma līgums vai
rēķins.
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•
Izglītības iespēju
izpēte

6.

Valsts izglitibas
attīstība s aģentūra

IEGULDĪJUMS

Izglītības izstāde
··Skola 2021"

EIROPAS SAVIENĪBA

NACIONĀLAIS ~
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020

TAVĀ

Skolēni dodas uz gadskārtējo
izglītības izstādi ar mērķi iegūt
visaptverošu informāciju par
izglītības iespējām Latvijā un
ārzemēs.
Nepieciešamības pamatojums:
Skolēnu aptauja jomu izvēlē.

Eiropas Sociālais
fonds

-

NĀKOTNĒ

9. un 12. klašu skolēni
10 skolēni

2021. gada
februāris

40 EUR

Ieejas biļetes izstādē

3. Sadarbības veicināšana ar profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, darba devējiem, to profesionālajām organizācijām un sociālajiem
partneriem karjeras atbalsta pieejamības uzlabošanai izglītojamajiem
,

.-

.
,

..

-

.

Sadarblbas partneri
.

~

,_

-

··-~

3.1. Profesionālās izglītības iestādes
3.2. Augstākās izglītības iestādes

3.3. Darba devēji, to profesionālās organizācijas
3.4. Sociālie partneri (piemēram, Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienība, nevalstiskās organizācijas
u.c.)

-

Iesaiste karjeras attlstlbas atbalsti pasākumu tstenošanā atbilstoši 2020i 2021. m. g.
pnontltajtem vinieiiiem

Atvērto durvju dienu pasākumu apmeklējums: Radošo industriju un tūrisma tehnikums. Rīgas Tehniskā
koledža, Rīgas Celtniecības koledža ,--RIMAN".
Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā Universitāte un Rīgas Stradiņa universitāte - dalība Atvērto durvju
dienas, Studentu kurpes, Ēnu diena, Zinātnieku nakts, individuālās konsultācijas karjeras centros. Tikšanās
ar studentiem un pasniedzējiem pārrunas par darba iespējām Latvijā absolvējot augstskolu.
Dalība ··Enu dienā" vienošanās ar dažādu nozaru Latvijas uzņēmumu un ražotņu vadības pārstāvjiem.
Tikšanās ar nozaru pārstāvjiem sadarbībā ar "Praksi.lv."
NVA pārstāvju lekcija par darba tirgū pieprasītām nozarēm un profesijām.

Sagatavoja: Rīgas 74.vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Irēna Petrova

~S'kf~h

datums: 25.09.2020.

/l)ļ ,9-fr !. / O. Mio
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