
KARJERAS NEDĒĻA 2015 - Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu? 

 2015.gada 5.-16.oktobris 

                                                      Karjeras nedēļas moto: iepazīsti profesiju daudzveidību, gūsti pieredzi profesiju iepazīšanā 

 ,,Atver profesijas durvis” 

Skola: Privātā vidusskola „Templum”  

Karjeras izglītības jautājumu koordinators (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts): Marina Linde (mob. 26812847, e-pasts: templum@inbox.lv) 

 Pasākumu plāns  

 Cikos? Kas? 

Pasākuma nosaukums 

Kur? 

Vieta 

Kam?  

Mērķa auditorija  

Par ko? 

Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona? 

Pirmdiena, 5.oktobris 

  Atklāšanas pasākums – 

skolas radio ziņas par 

Karjeras nedēļas 

pasākumiem skolā un 

pilsētā 

Privātā vidusskola 

„Templum” 

Visi skolēni Mērķis – iepazīstināt skolēnus ar 

Karjeras nedēļas aktivitātēm skolā 

un pilsētā 

Skolas 

administrācija 

  Zīmējumu un kolāžu 

konkursa „Vis, vis ... 

profesija” izsludināšana 

(sākumskolas un 

pamatskolas skolēniem) 

Privātā vidusskola 

„Templum” 

Vidusskolas 

sākumskolas un 

pamatskolas skolēni 

Mērķis – veicināt skolēnu interesi un 

informētību par profesiju pasaules 

daudzveidību 

Vizuālās mākslas 

skolotāja un klašu 

audzinātāji 

Otrdiena, 6.oktobris 

  Eksursijas sākumskolas 

un pamatskolas  

skolēniem „Atver dažādu 

profesiju durvis skolā” 

Privātā vidusskola 

„Templum” 

Vidusskolas 

sākumskolas un 

pamatskolas skolēni 

Skolēni apciemo dažādu profesiju 

pārstāvju darba vietas skolā un 

intervē profesiju pārstāvjus (piem., 

direktori, sekretāri, grāmatvedi, 

logopēdu, psihologu, sporta treneri, 

virtuves un dažādus tehniskos 

Klašu audzinātāji un 

skolas darbinieki – 

dažādu profesiju 

pārstāvji 



darbiniekus u.c.) 

Mērķis - veicināt skolēnu interesi un 

informētību par profesiju pasaules 

daudzveidību 

Trešdiena, 7.oktobris 

  Aptauja 9.klašu skolēniem 

„Skolēnu profesionālie 

nodomi un nepieciešamā 

palīdzība turpmākās 

izglītības un profesijas 

izvēlē” 

Privātā vidusskola 

„Templum” 

9.klases skolēni Mērķis – 1) izpētīt skolēnu 

profesionālos nodomus pēc 

pamatskolas beigšanas, 

2) izpētīt skolēnu gatavību veikt 

tālākās izglītības un profesijas izvēli, 

3) izpētīt skolēnu gaidas un 

vajadzības attiecībā uz viņiem 

nepieciešamo palīdzību karjeras 

izvēlē 

Skolas psihologs 

Ceturtdiena, 8.oktobris 

  9.klašu skolēnu 

profesionālo interešu 

izpēte 

Privātā vidusskola 

„Templum” 

9.klases skolēni Mērķis – veicināt skolēnu 

profesionālo pašnoteikšanos 

Skolas psihologs 

  Izglītojoša lekcija 7.-

9.klašu skolēnu vecākiem 

„Izglītības sistēma 

Latvijā. Profesijas izvēles 

priekšnosacījumi. Vecāku 

loma bērnu karjeras 

izvēles lēmumu 

pieņemšanas procesā.” 

Privātā vidusskola 

„Templum” 

7.-9.klases skolēnu 

vecāki  

Mērķis – 1) izglītot skolēnu vecākus 

karjeras izvēles jautājumos, 

2) veicināt skolēnu vecāku izpratni 

par izglītības un profesijas izvēles 

procesu un vecāku lomu tajā 

Skolas psihologs 

Piektdiena, 9.oktobris 

 Izglītojoša lekcija 9.klašu 

skolēniem „Izglītības 

iespējas pēc pamatskolas” 

Privātā vidusskola 

„Templum” 

9.klases skolēni Mērķis – iepazīstināt skolēnus ar 

izglītības iespējām pēc pamatskolas 

Skolas psihologs 

Pirmdiena, 12.oktobris 

  Sākumskolas un 

pamatskolas skolēnu 

zīmējumu un kolāžu 

Privātā vidusskola 

„Templum” 

Skolas sākumskolas un 

pamatskolas skolēni 

Mērķis – veicināt skolēnu interesi un 

informētību par profesiju pasaules 

daudzveidību 

Skolas psihologs 



izstādes „Vis, vis... 

profesija” atklāšana skolā  

Otrdiena, 13.oktobris 

  Izglītojoša lekcija 

12.klašu skolēniem 

„Izglītības iespējas pēc 

vidusskolas” 

Privātā vidusskola 

„Templum” 

12.klases skolēni Mērķis – iepazīstināt skolēnus ar 

izglītības iespējām pēc vidusskolas 

Skolas psihologs 

Trešdiena, 14.oktobris 

  Aptauja 12.klašu 

skolēniem „Skolēnu 

profesionālie nodomi un 

nepieciešamā palīdzība 

turpmākās izglītības un 

profesijas izvēlē” 

Privātā vidusskola 

„Templum” 

12.klases skolēni Mērķis – 1) izpētīt skolēnu 

profesionālos nodomus pēc 

pamatskolas beigšanas, 

2) izpētīt skolēnu gatavību veikt 

tālākās izglītības un profesijas izvēli, 

3) izpētīt skolēnu gaidas un 

vajadzības attiecībā uz viņiem 

nepieciešamo palīdzību karjeras 

izvēlē 

Skolas psihologs 

Ceturtdiena, 15.oktobris 

  12.klašu skolēnu 

profesionālo interešu 

izpēte 

Privātā vidusskola 

„Templum” 

12.klases skolēni Mērķis – veicināt skolēnu 

profesionālo pašnoteikšanos 

Skolas psihologs 

  Izglītojoša lekcija 10.-

12.klašu skolēnu 

vecākiem „Izglītības 

sistēma Latvijā. Profesijas 

izvēles priekšnosacījumi. 

Vecāku loma bērnu 

karjeras izvēles lēmumu 

pieņemšanas procesā.” 

Privātā vidusskola 

„Templum” 

10.-12.klašu skolēu 

vecāki 

Mērķis – 1) izglītot skolēnu vecākus 

karjeras izvēles jautājumos, 

2) veicināt skolēnu vecāku izpratni 

par izglītības un profesijas izvēles 

procesu un vecāku lomu tajā 

Skolas psihologs 

Piektdiena, 16.oktobris 

  Individuālas konsultācijas 

karjeras izvēles 

jautājumos (pēc skolēnu 

pieprasījuma) 

Privātā vidusskola 

„Templum” 

Skolas skolēni Mērķis – 1) veicināt skolēnu 

profesionālo pašnoteikšanos, 

2) attīstīt skolēnu prasmes patsāvīga 

lēmuma pieņemšanā 

Skolas psihologs 



  Noslēguma pasākums – 

Karjeras nedēļas aktīvāko 

dalībnieku apbalvošana 

      Skolas 

administrācija 

Nedēļas laikā (12.-16.10.15.) atbilstoši 

stundu sarakstam 

        

  Audzināšanas stundas, 

kurās uzstājas profesiju 

pārstāvji VAI klase dodas 

ekskursijā uz kādu 

uzņēmumu VAI skolēni 

izveido prezentāciju par 

„Vis, Vis ... profesiju” 

Privātā vidusskola 

„Templum” 

Skolas skolēni Mērķis – 1) iepazīstināt skolēnus ar 

profesiju daudzveidību 

Klašu audzinātāji 

Visu mācību gadu         

  Visu mācību gadu skolas 

bibliotekā tiks nodrošināta 

aktuālākā informācija par 

mācību iespējām Latvijā 

(mācību iestādes, 

sagatavošanas kursi, 

informācijas dienas, 

mācību maksa, studiju 

kreditēšana u.tml.) un 

profesijām 

Privātā vidusskola 

„Templum” 

Skolas skolēni, 

pedagogi, skolēnu 

vecāki 

Mērķis – nodrošināt Rīgas 15.vsk. 

skolēnus, skolēnu vecākus un skolas 

pedagogus ar brīvi pieejamu, aktuālu 

informāciju par mācību iespējām 

Latvijā, kā arī – par dažādu profesiju 

saturu 

Skolas 

administrācija 

  

Sagatavoja: Marina Linde 

 Datums: 22.09.2015. 

 


