
Karjeras izglītības organizēšana  Jēkabpils Valsts ģimnāzijā 2022./2023. m.g.
Karjeras izglītība ģimnāzijā tiek integrēta Ģimnāzijas pedagoģiskajā procesā, to veicot:

 mācību stundās   – priekšmetu skolotāji sadarbībā ar iestādēm, organizācijām, īstenojot gan izglītības standartu un
programmas, gan vairāku mācību priekšmetu integrāciju;

 klases stundās  , klases pasākumos - kl. audzinātāji, atbalsta personāls
 projektu darbā   – skolotāji, klašu audzinātāji, atbalsta personāls, skolas vadības grupa, visas MJ, 
 skolas ārpusstundu pasākumos  - direktora vietnieki, metodiķe, karjeras izglītības speciāliste.
1.  Klašu līmenī 
Karjeras  izglītība  ir  viens  no  klases  audzinātāja  darbības  virzieniem,  kas  plānojams atbilstoši  skolēnu vecumam,
darbību šajā jomā klases audzinātāji ietver tematiskas  klases stundas savos darba plānos.
Pasākumu skaitu  un  tematiku  šajā  jomā  plāno  katras  klases  audzinātājs  sadarbībā  ar  skolas  vadību,  ārpusskolas
institūcijām un  karjeras konsultanti S. Stikāni.

 Mācību stundās  -  mācību  saturu  saistot  ar  praktisko  dzīvi,  ar  piemēriem tuvākajā  apkārtnē,  valstī.  Klases
stundās - tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, ar iestāžu, organizāciju pārstāvjiem.

 Mācību  iestāžu  ,  citu  institūciju,  organizāciju apmeklēšana,  iekļaujot  to  mācību  ekskursiju  programmā,
maršrutos.

 Skolēnu  anketēšana  ,  viņu  nodomu  izzināšana,  rosināšana  tālākai  izglītībai,  sadarbojoties  ar  vecākiem,
aktivizējot pārdomas par savu piemērotību  konkrētām  profesijām.

 Izstādes “Skola-2023.“ apmeklēšana klasei atsevišķi vai vairākām klasēm kopā.
 Pasākumi ( tikšanās u.c.)   paralēlo klašu sastāvā, divām vai vairākām  klasēm kopā.
 Vecāku un/vai skolas absolventu – dažādu profesiju pārstāvju aicināšana uz klasi, uz klases stundām. 
 Vecāku dienās, vecāku sapulcēs   u.c. pasākumos, tikšanās ar skolēnu vecākiem skolā vai vecāku darba vietās.
 Savstarpēja sadarbība priekšmetu skolotājiem   mācību ekskursiju, projektu dienu, karjeras un citu pasākumu

organizēšanā, cenšoties iespējami mazāk zaudēt mācību stundas.
 Jēkabpilī organizēto karjeras dienu/nedēļas un citu ar izglītību saistītu informatīvu pasākumu apmeklēšana.

2. Skolas līmenī
Lielākie, tradicionālie, ar  karjeras izglītību saistītie pasākumi iekļauti skolas mācību gada darba plānā.
Telpu izmantošana,  pasākumu koordinācija  -  atbilstoši  iekšējai  kārtībai,  saziņā ar  nedēļas  dežūradministratoru un
metodiķi M.Dilbeku.

 Projekta  NR.  8.  3.5.0/16/I/001”Karjeras  atbalsts  vispārējās  un  profesionālās  izglītības  iestādēs”
iestrādņu turpināšana, pasākumi visu klašu grupām – koordinē S. Stikāne, M. Dilbeka

 Piedalīšanās Karjeras nedēļā 17.10. – 21. 10. 2022.- S. Stikāne, klašu audzinātāji
 Tikšanās ar  atsevišķu izglītības iestāžu pārstāvjiem vienai  vai  vairākām klasēm, interesentu grupām –

M.Dilbeka, D. Druveniece, S. Stikāne 
 Jaunākās informācijas par izglītības, karjeras iespējām izvietošana stendos pie bibliotēkas un profesionālās

orientācijas stūrītī bibliotēkā – M. Dilbeka, S. Stikāne;
 ESF izstrādāto mācību materiālu izvietošana  skolas  stendos - S. Stikāne 
 Elektroniski  iesūtītās  informācijas  aktualizēšana,  pārsūtīšana  skolotājiem,  klašu  audzinātājiem-

M.Dilbeka, S.Ozoliņa, S. Stikāne;
 12. klašu audzēkņu un 9. klašu skolēnu anketēšana par tālākās izglītošanās nodomiem, informācijas un

nodomu apkopošana septembrī - oktobrī un atkārtoti aprīlī - S.Ozoliņa, R. Kļaviņa
 Klases stundās - 9. un 12. kl. audzēkņu iepazīstināšana ar iepriekšējā gada absolventu gaitām, audzēkņu

izglītības nodomu izzināšana – S.Ozoliņa, kl. audzinātāji.
 Tematiskas sanāksmes  sagatavošana  par iepriekšējā gada absolventu tālāko izglītības izvēli, 9. un 12.

klases  skolēnu nodomu izzināšana  (piedalās 12. kl. skolēni  un 9. kl. pārstāvji) –18.10. 2022. - S.Ozoliņa,
R.Kļaviņa

 Ēnu  dienas  organizēšana,  uzdevumu  došana 11. klasēm, atgriezeniskās  informācijas  ieguve–
klašu audzinātāji sadarbībā ar Dz. Priekuli. (saskaņā ar JVĢ  darba plānojumu pārējo klašu skolēni
masveidīgi Ēnu dienā nepiedalās).
  Pieejamas Individuālās karjeras konsultācijas – S. Stikāne

Plāns apspriests vadības grupas sanāksmē un apstiprināts pedagoģiskās padomes sēdē 2022. g. 31.augustā.


