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Skolā karjeras atbalsta īstenošanas pasākumi tiek realizēti šādās aktivitātēs:

• Klases stundās;

• Mācību priekšmetu stundās;

• Integrēto stundu īstenošanā;

• Individuālajās konsultācijās;

• Grupu nodarbībās;

• Karjeras mēneša skolā aktivitātēs;

• Karjeras nedēļas pasākumos;

• Ārpusklases pasākumos;

• Absolventi uzrunā pasākumos;

• Dalība ESF projektā



Ārpusskolas pasākumi sevī ietver:

• Izstādes «Skola 20..» apmeklējumu;

• Ēnu dienas;

• Atvērto durvju dienu apmeklēšanu;

• Dalību karjeras nedēļas pasākumos Rīgā;

• Sadarbības pasākumos starp skolām;

• Dalību ESF projektos 



Informācijas pieejamības nodrošināšana 
karjeras virziena izvēlei:

karjeras izglītības stends



Karjeras izglītības stends bibliotēkā Karjeras izglītības stends kabinetā



Karjeras atbalsts sākas jau sākumskolas

klasēs:

1.–2. klasēs – joma ”Pašizpēte”, kur

izglītojamie rod atbildes uz jautājumu:

kas es esmu?

3.–6. klasēs – tiek apskatītas izglītojamo

intereses un spējas,

7.–9. klasēs – izglītojamie darbojas jomā

”Karjeras izvēle”, kur izglītojamie

iepazīst profesiju pasauli un izglītības

iespējas.



Skola piedalās karjeras nedēļas pasākumos jau 
no 2013.gada. Skolēni piedalās citu mācību 

iestāžu pasākumos, kā arī tiek rīkoti pasākumi 
skolā un uzņemti citu skolu skolēni.



Profesiju sīrups (4. un 9.klasei)





Karjeras mēneša ietvaros skolā notiek dažādi 
pasākumi

Plakātu konkurss sākumskolas skolēniem Vecāku profesiju diena sākumskolā



Pasākumi pamatskolas skolēniem



Viktorīna «Karjeras kurpe»



Skolā regulāri viesojās skolas absolventi. Viņi skolēniem stāsta par 
savām mācību un darba gaitām pēc skolas absolvēšanas un 
pārrunā ar skolēniem par dzīves prioritātēm un vērtībām.



Dalība ESF projektos.

2016.gada 1.janvārī gadā skola ir iesaistījusies 
ESF projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras 

atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” ietvaros (PVS ID 3713), kura 

mērķis ir karjeras vadības prasmes.

Projekts ilgs līdz 2022.gada 31.augustam

Projekts pagarināts līdz 2022.gada 31.decembrim



Projekta pasākumi 2017./2018. mācību gadā

Ventspils stikla pūtēju viesošanās skolā Viesošanās maizes ceptuvē «Lāči»



Projekta pasākumi 2018./2019. mācību gadā

Viesošanās keramikas darbnīcā pasākumā 
«Māls mūsu rokās»

Viesošanās sveču darbnīcā pasākumā 
«Čaklās rociņas»



Sadarbības pasākumi starp skolām.

Pasākums «Profesiju bāka « sadarbībā ar 
Rīgas 19.vidusskolu un Rīgas 61.vidusskolu.



Projekta pasākumi 2019./2020. gadā

• Pasākums «Dažādā profesiju 
pasaule« sadarbībā ar Rīgas 
19.vidusskolu un Rīgas 
61.vidusskolu.

• Pasākums «Veiklās rokas» 
Bārmeņu viesošanās skolā.

• «Sevis «ES»apzināšana»

• «No prasmēm līdz profesijām»



Pasākums «Dāžādā profesiju pasaule»





Laboratorium viesošanās skolā



Paldies par uzmanību


