Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017.-2018. m.g.
Rīgas 5. internātpamatskola-attīstības centrs
(izglītības iestādes nosaukums)

N.p.
k.

Karjeras
plānošanas tēma

Pasākuma
nosaukums

Pasākuma apraksts

Dalībnieki

Norises laiks

Izdevumi, kurus plānots
segt no projekta
finansējuma EUR

1.

Darba pasaules
iepazīšana

„Maizes ceļojums līdz
mūsu galdam”

Ekskursija uz maizes ceptuvi, lai 3-6. klašu skolēni – 44
iepazītos ar ražotnes darbu un maizes (plānotas 2 ekskursijas)
tapšanas
procesā
iesaistītajām
profesijām.

2018. gada
janvāris

Pakalpojuma
līgums
vai
rēķins
par
ekskursiju īstenošanu
(44x6EUR)264EUR

2.

Izglītības iespēju
izpēte

Izglītības izstāde
“Skola 2018”

Skolēni dodas uz gadskārtējo 8.-9. klašu skolēni - 40
izglītības izstādi ar mērķi iegūt arodklašu skolēni - 40
visaptverošu
informāciju
par
izglītības iespējām Latvijā un
ārzemēs.

2018. gada
februāris

Ieejas biļetes izstādē
(3 EUR x 80)
240 EUR

3.

Darba pasaules
iepazīšana

„Ražots Latvijā”

Ekskursijas
uz
Latvijas 7.,8.,9., klašu skolēni –
uzņēmumiem, lai iepazītos ar 40
ražošanas
procesu
un
tajā
nepieciešamajām profesijām.
Plānotas 2 ekskursijas.

2018. gada marts
- aprīlis

Pakalpojuma līgumi vai
rēķini par ekskursiju
īstenošanu
(40x6)240 EUR

4.

Darba pasaules
iepazīšana

„Iepazīstam
profesijas”

Ekskursijas uz Rīgas Zooloģisko 1., 2., 3., 4., 5.,6. klašu
dārzu, lai iepazītos ar profesijām – skolēni - 100
dzīvnieku kopējs, veterinārārsts
Plānotas 5 ekskursijas.

2018.gada marts
- aprīlis

Pakalpojuma līgumi vai
rēķini par nodarbību
īstenošanu
(5x20) 100 EUR
Ieejas biļetes (3 EUR x
100)300
Kopā 400 euro

1
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”

N.p.
k.

Karjeras
plānošanas tēma

Pasākuma
nosaukums

Pasākuma apraksts

Dalībnieki

Norises laiks

Izdevumi, kurus plānots
segt no projekta
finansējuma EUR

5.

Pašnovērtējuma
veikšana

„Savas dzīves
kapteinis”

Personīgās izaugsmes trenera vadīta 8.-9. klašu skolēni - 40
nodarbība par sevis izzināšanu, par
to, kā izvirzīt savus karjeras mērķus
un sasniegt tos, kā mācības skolā
saistās ar profesionāļa karjeru
nākotnē.

2018. gada
aprīlis, maijs

Pakalpojuma
līgums
par
nodarbības
īstenošanu
180 EUR

6.

Darba pasaules
iepazīšana

„ Gaisa profesijas”

Ekskursijas uz Starptautisko Rīgas 5.,6.,7., 8.,9., klašu
lidostu, lai iepazītos ar tur notiekošo skolēni – 120
un
lidostā
nepieciešamajām
profesijām.
Plānotas 6 ekskursijas.

2018. gada
aprīlis, maijs

Pakalpojuma līgumi vai
rēķini par ekskursiju
īstenošanu
(29X6) 174 EUR

Sagatavoja:
Ilze Lešinska - Pedagogs karjeras konsultants
(amats, vārds, uzvārds)

datums:2.10.2017.
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