Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017.-2018.m.g.
Rīgas 95.vidusskola
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

„Ražots Latvija’’
(ekskursijas,
radošas darbnīcas)

Ekskursijas uz Latvijas uzņēmumiem 6..8.. klašu skolēni ,lai iepazītos ar ražošanu procesu un 100
tajā nepieciešamajām profesijām.
Plānots 3 ekskursijas.

2017./2018.gada
oktobris - aprīlis

300 eiro
Pakalpojuma līgumi vai
rēķini par ekskursiju un
nodarbību īstenošanu

2.

Darba pasaules
iepazīšana

Profesiju pasaule
(lekcijas)

Tikšanās ar dažādu profesiju
8.,9.,klašu skolēni pārstāvjiem, lai iepazītu viņu darba 150
ikdienu un uzzināt kādas prasmes un
personības īpašības palīdz strādāt
šajā jomā.

2017./2018.gada
novembris aprīlis

200 eiro
Pakalpojuma līgumi par
lekciju īstenošanu

3.

Karjeras lēmumu
pieņemšana .
Pašnovērtējuma
veikšana.

Lekcija – diskusija par topošajiem
11. - 12.klašu
uzņēmējiem un nepieciešamajām skolēni - 100
prasmēm, par uzņēmēja ikdienu un
izaicinājumiem.

2017.gada
janvāris

100 eiro
Pakalpojuma līgumi
par lekcijas – diskusijas
īstenošanu

4.

Darba pasaules
iepazīšana

“Skaistums- CilvēksDzīve”
(radošas darbnīcas)

Praktiskas nodarbības Mākslas un
Daiļrades darbnīcas ,lai iepazīties ar
profesijām, kuras ir nepieciešamas,
lai strādātu šajā jomā, profesiju
vēsturi.

2017.gada
novembris

250 eiro
Pakalpojuma
līgums
par
nodarbību
īstenošanu

5.

Izglītības iespēju
izpēte

Izglītības izstāde
„Skola 2018”
(izstādes

Skolēni dodas uz gadskārtējo 11.- 12.klasu skolēni izglītības izstādi ar mērķi iegūt 100
informāciju par izglītības iespējam

2018.gada
februāris

Ieejas biļetes izstāde
(3.50 eiro x 140 =
578eiro)

„Biznesa gēns”
(lekcija)

7.klašu skolēni – 118
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N.p.
k.

Karjeras
plānošanas tēma

Pasākuma
nosaukums

Pasākuma apraksts

Dalībnieki

Norises laiks

Izdevumi, kurus plānots
segt no projekta
finansējuma EUR

apmeklējums)

Latvijā un ārzemēs.

Darba pasaules
iepazīšana

Cilvēks un daba.
(ekskursijas)

Ekskursija uz iestādēm, kuras
1.,2., 3.,klašu skolēni darbinieki nodarbojas ar augu un 311
puķu audzēšanu, dzīvnieku kopšanu,
lai iepazītos ar profesijām, kuras ir
nepieciešamas, lai strādātu šajā joma.
Plānots 12 ekskursijas

2018.gada
janvārismaijs

7.

Darba pasaules
iepazīšana

Kā rodas saldumi?
(ekskursijas)

Ekskursija uz saldumu ražošanas 1.,4., klašu skolēni - 203
uzņēmumu,
lai
iepazītu
tajā
strādājošas profesijām un darba
ikdienu.
Plānots 4 ekskursijas.

2017.gada
oktobris decembris

Ieejas biļetes:
3.00x203=609.00 eiro
Pakalpojuma
līgums
par
pasākuma
īstenošanu. Nodarbības:
140.00x4=640.00 eiro
Kopā: 1249.00

8.

Darba pasaules
iepazīšana

Maizes ceļojums līdz
mūsu galdam
(ekskursija)

Ekskursija uz maizes ceptuvi, lai 5.klašu skolēni – 100
iepazītos ar ražošanas darbu un
maizes tapšanas procesā iesaistītajām
profesijām.
Plānots 2 ekskursijas.

2018.gada
Janvāris - maijs

500 eiro
Pakalpojuma līgums
par
pasākuma
īstenošanu

9.

Darba pasaules
iepazīšana

„Skaistums – Cilvēks
– Dzīve”

Praktiskas nodarbības Mākslas un 8.- 12.klašu skolēni
Daiļrades darbnīcās, lai iepazīties ar (kurus interesē karjeras

2018.gada
janvāris - maijs

Kopā: 500 eiro
Pakalpojuma
līgums

6.

Kopā: 578 eiro

Ieejas biļetes – 3.eiro x
311 = 933 eiro
Rēķins par nodarbību
vadīšanu. Nodarbības:
20.00 x 12=240 eiro
Kopā: 1177 eiro
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N.p.
k.

Karjeras
plānošanas tēma

Pasākuma
nosaukums

Pasākuma apraksts

Dalībnieki

( radošas darbnīcas)

profesijām , kuras ir nepieciešamas, mākslas jomā) +/- 50
lai strādātu šajā jomā.
Plānots 2 ekskursijas.

Norises laiks

Izdevumi, kurus plānots
segt no projekta
finansējuma EUR
par
īstenošanu.

nodarbību

10.

Darba pasaules
iepazīšana

Mana karjera mākslas
un mūzikas joma
( lekcija, ekskursija,
praktiskās nodarbības)

Tikšanās
ar
ierakstu
studijas 8. – 12.klašu skolēni
pārstāvjiem , lai iepazītu viņu darba (kurus interesē karjeras
ikdienu un uzzinātu, kādas prasmes policijas jomā) +/- 40
un personības īpašības palīdz strādāt
šajā jomā

2018.gada
februāris

Kopā: 300 eiro
Pakalpojuma
līgums
par
lekcijas
un
praktiskajām
nodarbībām

11.

Darba pasaules
iepazīšana

Mana karjera
apkalpošanas jomā
(ekskursija, praktiskās
nodarbības)

Ekskursija uz mācību centru, lai
9..klašu skolēni
iepazītos
ar
darba
specifiku, (kurus interesē karjeras
nepieciešamajām profesijām (pavārs, apkalpošanas jomā)
frizieris ,vizāžists, datoru sistēmas
tehniķis) šajā jomā.

2017.gada
decembris
(izmaiņas)

Kopā: 200 eiro
Pakalpojuma
līgums
vai rēķins par skolēnu
praktiskajām
nodarbībām .īstenošanu

12.

Darba pasaules
iepazīšana

Apceļo pasauli !
(ekskursijas,
praktiskas nodarbības)

Ekskursija uz tūrismu aģentūru lai 10.- 11.klasu skolēni
iepazītos ar darba organizāciju, (kurus interesē karjeras
nepieciešamajām profesijām šajā tūrismu jomā) +/- 25
joma, uzzināt kādas prasības ir
pretendentiem, kuri vēlās strādāt šajā
jomā., ka praktiski organizēt biznesu
šajā jomā, tikšanās ar uzņēmējiem un
viņu uzņēmuma pārstāvjiem –
specialistiem šajā joma (3)

2018.gada
aprīlis

Kopā: 250 eiro
Pakalpojuma
līgums
par
ekskursijas
(praktiskā iepazīšana ar
uzņēmēju
darbības
īstenošanu,
biznesa
organizēšanu
šajā
jomā)
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N.p.
k.
13.

Karjeras
plānošanas tēma
Darba pasaules
iepazīšana

Pasākuma
nosaukums
Gribu kļūt par
izglītības darbinieku!
(lekcijas, ekskursijas)

Pasākuma apraksts

Dalībnieki

Ekskursijas uz izglītības iestādes
10. - 12.klašu skolēni
struktūrvienībām, lai iepazītos ar (kurus interesē karjeras
darba ikdienu, nepieciešamajām izglītības jomā) +/- 20
profesijām šajā jomā, uzzināt kādas
prasmes un personības īpašības ir
nepieciešamās, lai strādātu šajā jomā.

Norises laiks
2018.gada
janvāris - aprīlis

Izdevumi, kurus plānots
segt no projekta
finansējuma EUR
Kopā: 200 eiro
Pakalpojuma
līgums
par
lekciju
un
ekskursiju īstenošanu.

Sagatavoja: direktora vietnieks Vladimirs Samoiļenko
03.10.17.
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