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Valsts izglilloas

amsnoas aģentūra
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Eiropas Sociālais
fonds
-

NĀKOTNI:

Rīgas Teikas vidusskola
2.2. KAA pasākumu plānošanā izmantotie reglamentējošie dokumenti un izglītojamo interešu un vajadzību izpētes rezultātu
apkopojums:
7.-12.klasēm interešu un vajadzību izpēte tika veikta 2.septembrī par skolēniem aktuālākajām nozarēm. profesijām, personībām(profesionāļiem
savā jomā) un individuālo karjeras konsultāciju nepieciešamību.
7.klases-Kultūra, izklaide, atpūta, māksla, IT, veselība (Profesijas- dizaineris, modele, influencere, dejotājs, dziedātājs, aktieris.itreneris,
programmētājs. ārsts, advokāts, skolotājs, sportists, uzņēmējs). Personības no kurām iedvesmojasAgnese Rakovska, Intars Busulis, vecāki, radinieki un „jūtūberi".lndividuālo karjeras konsultāciju nepieciešamība-vairāk „nē".
8.klases-Kultūra,.izklaide, atpūta, māksla, IT, uzņēmējdarbība, transports. veselība. (Profesijas-dizaineris, grāmatu ilustrators, arhitekts,
fotogrāfs, mehāniķis, programmētājs, ārsts, veterinārārsts. fizioterapeits. kosmetologs, uzņēmējs, pilots. skolotājs. pasākumu organizators. inženieris).
Personības. kuru profesijas interesē-aktieri, sportisti, sporta treneri, influenceri, uzņēmēji.
Individuālās karjeras konsultācijas vēlētos puse no 8. klašu skolēniem.
9.klases-Uzņēmējdarbība, IT, starptautiskās attiecības un diplomātija, inženierija, veselība, izklaide. tieslietas. (Profesijas-uzņēmējs.
programmētājs, IT speciālists, diplomāts. politiķis.jurists, ķirurgs. farmaceits. sporta treneris, fizioterapeits, inženieris, dizaineris. arhitekts,
modele.vizāžists, strīmeris). Personības-Renārs Zeltiņš, Andris Arhornkins, Kristaps Porziņģis, Dāvis Bertāns, Renārs Kaupers, Teodors Bļugers, Mareks
Konons, vecāki. Individuālās karjeras konsultācijas vēlētos vairāk kā puse 9. klašu skolēnu.
1 O.klases-Izvēloties attiecīgo mācību jomu programmas.Medicīna, veterinārija, farmācija, uzturzinātne. fizioterapija, vides zinātne,
inženierzinātnes, ahitektūra, IKT nozare, ekonomika, uzņēmējdarbība.jurisprudence, sociālās zinātnes, filoloģija, māksla, kultūra, programmēšana.
digitālāis dizains. Šajā mācību gadā nevēlas karjeras konsultācijas.
1 lklases-l T, tieslietas, starptautiskās attiecības, veselība (Profesijas-programmētājs, grafiskais dizaineris. arhitekts, uzņēmējs. jurists,
marketinga speciālists, finansists, diplomāts, vēstnieks, inženieris, ķirurgs, kinorežisors). Vairāk kā pusei no skolēniem būtu nepieciešama karjeras
konsutācija šajā vai nākošajā mācību gadā.
l ž.klases-Veselība. IT, tieslietas, starptautiskās attiecības, sabiedriskās attiecības, uzņēmējdarbība, mārketings, inženierzinātne, finanses,
jurispudence, zinātne. Gandrīz visi skolēni gribētu apmeklēt individuālās karjeras konsultācijas skolā vai ārpus tās.
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Karjeras
plānošanas tēma
un nozare
Pašnovērtēj urna
veikšana
Darba pasaules
iepazīšana
(Tieslietas, IT.
politikadiplomātija.
inženierzinātne.
veselība. kultūra.
uzņēmējdarbība]
Karjeras lēmuma
ieņemšana
Izglītības iespēju
izpēte

Valsts izglitloas
attīstības aģentūra
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nosaukums
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Pasākuma apraksts un
nepieciešamlbas pamatojums

Eiropas Sociālais
fonds

-
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1

Dalībnieki

Norises laiks

Izdevumi, kurus plānots
segt no projekta
finansējuma EUR

.Jepazīsti profesiju"

Skolēni iepazīsies ar stundās
iegūto zināšanu pielietojumu
dažādās profesijās, tiekoties ar
profesiju pārstāvjiem.Pieredzējušu
speciālistu vadībā jaunieši
diskutēs par spējām.cilvēciskajām
vērtībām. kā arī par prasmēm un
kompetencēm. kuras būs svarīgas
nākotnes darba tirgū.Pamatojums
'.20'.20.gada veiktā aptauja par
izglītojamo interesēm.

Rīgas Teikas
vidusskolas 7 .-1 '.2.klašu
skolēn i-580

2020.gada
Novembris9.klases,
Janvāris12.klases,
Februārisl l.klases,
Marts-1 0.klases,
Aprīlis-8.klases.
Maijs- 7 .klases.
+ interesenti

900.00 EUR
Pakalpjuma līgumi par 6
lekciju-diskusiju
īstenošanu

lzlītības izstāde
,.Skola'.2021 '.

Skolēni dosies uz gadskārtējo
izglītības izstādi ar mērķi iegūt
visaptverošu informāciju par
izglītības iespējām Latvijā un
ārzemēs. Parnatoj u ms-2020 .gada
skolēnu tālākās izglītības interešu
izpēte un klašu audzinātāju
ieteikumi.

Rīgas Teikas
vidusskolas 12.klašu

20'.2 l .gada 26.28. februāris

40.00 EUR
Ieejas biļetes izstādē
( 1 0x4)

skolēni-I 0

15'.2
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Karjeras lēmumu
pieņemšana
Pašnovērtējuma
veikšana

Valsts izglītības

attīstības aģentura
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bērnam veiksmīgas
karjeras veidošanā"
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Lekcija-nodarbība, kuras laikā
vecāki uzzinās kā runāt ar bērnu
par karjeru un, kā tikt sadzirdētam
šajā informācijas pārpilnības
laikmetā, Ko patiesībā bērns
sagaida no pieaugušā. kad atrodas
karjeras izvēles krustcelēs.
Nodarbībā tiks apgūtas dažādas
metodes, lai varētu sniegt atbalstu
bērniem karjeras veidošanā.
Pamatojums-2020.gada veiktā
aptauja vecākiem un klašu
audzinātāju ieteikumi.

Eiropas Sociālais

fonds
-

NĀKOTNE

Rīgas Teikas
vidusskolas 9. un
12.klašu vecāki-188

2021.gada marts

220.00 EUR
Pakalpojuma līgums par
lekcijas-nodarbības
īstenošanu

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

-

~

Sadarbtbas partneri
-

-

-

~

-

.

Iesaiste karjeras attlstlbas atbalsta pasākumu īstenošana atbilstoši 2020J 2021. m. g.
prioritārajjem virzieniem

3.1. Profesionālās izglītības iestādes

Izglītības izstāde „ Skola 2021 ", ,,Skills Latvija 2021 ", JAL programmas, atvērto durvju dienas
profesionālās izglītības iestādēs, pēc izvēles piedāvātās ekskurijas uzņēmumos W'!:'{WJ:,nudicna.lv u.c.

3.2. Augstākās izglītības iestādes

Izglītības izstāde „Skola 2021 "', RTV sadarbība ar RTU, Biznesa augstskolu „Turība"', RTU Rīgas
Biznesa skolu, atvērto durvju dienas augstākās izulītības iestādēs, JAL programmas, sadarbībā ar
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„Kalba",,,Dream Foundation",,,Study Start" par izglītības iespējām ārzemēs. pēc izvēles piedāvātās
ekskursijas uzņēmumos www.enudiena.lv. www.prakse.l"v

3.3. Darba devēji, to profesionālās organizācijas

3.4. Sociālie partneri (piemēram, Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienība, nevalstiskās organizācijas
u.c.)

Atvērto durvju nedēļa uzņēmumos www.prakse.lv , Valsts pārvaldes Atvērto durvju dienas. skolēnu
vecāki un skolas absolventi. JAL- www.jal.b'. ,Swedbank praktisko mācībstundu programma „Dzīvei
gatavs"
JAL, LBAS, NV A, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Dalība JAL piedavatajas programmas
un pasākumos 7.-12.klašu izglītojamajiem. LBAS darba drošības un darba tiesības lekcijas 9.-12.klašu
izglītojamajiem. NV A lekcija par darba un karjeras iespējām Latvijā 9.-12.klašu interesentiem. Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūras semināri par brīvprātīgo darbu un starptautiskajām programmām 9.l žklašu interesentiem.

,f/p2ļ,f «:naf/2

Sagatavoja: Rīgas Teikas vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Kristīne Zelča

/l) lft!f- l. JO.

Mi,tJ_

datums: 25.09.2020.
ESF projekta Nr.
PVS 103713
Koordinatore
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