Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TEMPLUM”

PRIVĀTĀ VIDUSSKOLA „TEMPLUM”
Reģ.Nr. 3513802325
Meža iela 4, Rīgā, LV–1048, tālr./ fakss 67619150, e-pasts: templum@inbox.lv

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2019./2020.m.g.

N.p.k.

1.

Karjeras
plānošanas
tēma
Darba
pasaules
iepazīšana

Pasākuma
nosaukums

Pasākuma
apraksts

Dalībnieki Norises laiks

Atvērto durvju
dienai Saeimā

iegūt
informāciju par
parlamenta
īstenotajiem
projektiem
jauniešiem,
tostarp skolu
programmu
“Iepazīsti
Saeimu” un
projektu
“Jauniešu
Saeima”.

6.-9. kl

Septembris

Karjeras nedēļa

Katrai klasei
jāsagatavo
noteiktas
profesijas
profils:
nepieciešamās
zināšanas,
prasmes,
rakstura
īpašības, vērtību
sistēma,
instrumentārijs
u.c.
Absolventu
stāsti par
studijām

1.-12. Kl.

Oktobris

Karjeras
lēmumu
pieņemšana

2.

Darba
pasaules
iepazīšana

Karjeras
Ekskursija
lēmumu
lidostā Rīga
pieņemšana

iespēja iepazīties 1.-9. kl
ar lidostas
vēsturi, tās
attīstību,
aviosabiedrībām,
maršrutiem un
citu ar
lidojumiem
saistītu
informāciju

Oktobris

3.

Karjeras
Sveču
iespēja
lēmumu
meistardarbnīca izmēģināt liet
pieņemšana
sveces, izstrādāt
smaržīgās
Darba
sveces, krāsot
pasaules
sveces. Izzināt
iepazīšana
sveču vēsturi.

1.-12.kl

Novembris

4.

Karjeras
Kādu profesīju
lēmumu
izvēlēties
pieņemšana

Diskusija, ka
noskaidrot kādas
prasmes
nepieciešamas
karjeras ceļa
izvelē.

6.-9. Kl

Janvāris

Izglītības
iespēju
izpēte

Iespēja tikties ar
studentiem un
studiju
programmu
direktoriem,
iepazīties ar
bakalaura un
maģistra studiju
programmām un
uzdot visus sev
interesējošos
jautājumus par
studentu dzīvi.

10.-12.kl

Janvāris

RISEBA
Atvērto durvju
dienas

5.

6.

Izglītības
Maizes mājas
ekskursija
Karjeras
lēmumu
pieņemšana

Maizes cepšana,
ekskursija pa
ražotni. Iespēja
izpētīt graudus,
graudu
produktus,
latviešu spēka
zīmes un izzināt
ar maizi saistītās
tradīcijas

1.-12.kl.

Februāris

Izglītības
iespēju
izpēte

Skolēni dodas uz 9.-12.kl.
gadskārtējo
izglītības izstādi
ar mērķi iegūt
visaptverošu
informāciju par
izglītības
iespējām Latvijā
un ārzemēs.

Februāris

skolēnu finanšu
pratības
veicināšana un
pilnveidošana.

7.-12.kl.

Marts

Valodu analīze:
kur to var lietot,
kurās valstīs,
kuros darbos

5.-12. Kl.

Aprilis

Izglītības
izstāde “Skola
2020”

Karjeras
Lekcija
lēmumu
„Finanses”
pieņemšana Piedalīšanas
„European
Money Quiz”
viktorinā

7.

8.

Izglītības
iespēju
izpēte

Svešvalodu
karjeras diena

Karjeras
lēmumu
pieņemšana
Darba
Karjeras diena
pasaules
iepazīšana 2020
Karjeras
lēmuma
pieņemšana

Iespēju satikties 5.-7.kl
ar īsteniem savas
profesijas
pārstāvjiem –
ekspertiem,
uzklausīt viņu
veiksmes
stāstus, padomus

Majis

Izglītības
Ekskursija
ekskursija
Ādažu Čipsi
Karjeras
lēmumu
pieņemšana

izzināsiet Čipsu
kartupeļu stāstu
no zemnieka
kravas līdz
noliktavai;
gūt priekšstatu
par sāļo uzkodu
ražošanas
procesu;

1.-12.kl

Maijs

Sagatavoja:
Karjeras konsultants: Kristīne Bukaldere

Datums: 04.09.2019

