
 

 

 

 

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas 

Pedagoga - karjeras konsultanta darba plāns 2020./2021.m.g. 

 

Prioritātes darba plānam 2020./2021. 

1. Mācību priekšmetu skolotāju un karjeras konsultantu sadarbības veicināšana 

kompetenču izglītības kontekstā; 

2. Skolēnu karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību un ārpusstundu darbā; 

3. Atbalsts skolēniem karjeras izvēlē veicinot viņu konkurētspēju darba tirgū. 

 

 

Pedagoga - karjeras konsultanta darbības mērķi un uzdevumi: 

1. Palīdzēt skolas izglītojamiem profesionālās darbības izvēlē: 

▪ informācijas sniegšana izglītojamiem par karjeras izglītības iespējām un jaunumiem 

klases stundās, lekcijās un ārpusstundu pasākumos; 

▪ dažādu profesiju izzināšana caur dažādiem metodiskiem materiāliem (interneta 

resursi; video materiāli; intervijas; un tml.); 

▪ konsultācijas izglītojamiem karjeras izglītības jomā; 

▪ izglītojamo organizēšana un motivēšana piedalīties „Karjeras nedēļā”, „Ēnu dienā”, 

„Atvērto durvju dienā”, „Izglītības iestāžu izstādē”, semināros, projektos, spēlēs, 

pasākumos un cita veida aktivitātēs, kas ir saistītas ar dažādu profesionālo iemaņu 

izzināšanu un apgūšanu; 

▪ izglītojamo informēšana par interneta informatīviem resursiem karjeras izglītības 

ietvaros; 

▪ dažādu profesiju un organizāciju pārstāvju tikšanās organizēšana ar izglītojamiem; 

▪ sadarbībā ar skolas psihologu izglītojamo anketēšana; 

2. Klases audzinātāju informēšana un atbalsts skolēnu karjeras attīstības ietvaros: 

▪ sadarbība ar klases audzinātājiem klases stundu, lekciju, semināru organizēšana 

izglītojamiem; 

▪ klases audzinātāju informēšana par jaunumiem, aktivitātēm un piedāvājumiem 

izglītojamiem karjeras izglītības ietvaros; 



 

 

▪ palīdzība klases audzinātājiem klases organizēšanā un motivēšanā piedalīties 

„Karjeras nedēļā”, „Ēnu dienā”, „Atvērto durvju dienā”, „Izglītības iestāžu izstādē”, 

un tml.; 

▪ konsultācijas klases audzinātājiem izglītojamo karjeras izglītības jomā. 

3. Vecāku informēšana un atbalsts skolēnu karjeras attīstības ietvaros: 

▪ informācijas sniegšana vecākiem uz vecāku sapulcēm par karjeras izglītības iespējām 

un jaunumiem – pēc pieprasījuma; 

▪ konsultācijas vecākiem izglītojamo karjeras izglītības jomā; 

▪ vecāku informēšana par interneta informatīviem resursiem karjeras izglītības ietvaros. 

 

 

4. Skolotāju informēšana par karjeras izglītības jaunumiem valsts mērogā: 

▪ informācijas sniegšana skolotājiem un administrācijai pedagoģiskajās sēdēs par 

karjeras izglītības iespējām un jaunumiem; 

5. Sadarbība ar Rīgas pilsētas pedagogu – karjeras konsultantu MA: 

▪ piedalīšanās MA sapulcēs; 

▪ piedalīšanās pedagogu – karjeras konsultantu semināros un pieredzes apmaiņas 

konferencēs; 

▪ mācību kursu apmeklēšana pedagogiem – karjeras konsultantiem. 

 

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas  

Pedagogs-karjeras konsultants: Leolita Grīnvalde-Trūpa 

 



 

 

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas 

plānotie karjeras pasākumi 2020./2021.mācību gadā 

N.p.k. Karjeras pasākums Plānotais 

norises laiks  

Atbildīgie  

1. Drošības mēnesis.  

Tikšanās ar RPP pārstāvjiem, ugunsdzēsējiem 

un glābējiem. 

Klašu audzināšanas stundās iepazīstināt 

izglītojamos ar skolas karjeras konsultanta 

darbību skolā. 

Septembris L.Grīnvalde-

Trūpa,  

klašu 

audzinātāji 

2. “Manas karjeras sākuma ceļš.” 

“Karjeras nedēļa”.  

Tikšanās ar skolas absolventiem.  

Karjeras atbalsta pasākumi Rīgas pilsētā un 

skolā.  

12.klašu izglītojamiem LU Karjeras centra 

apmeklējums.  

Oktobris  L.Grīnvalde-

Trūpa, 

klašu 

audzinātāji 

3. Militārā karjera. 

Izglītojamie tiekas ar Latvijas Aizsardzības 

ministrijas Nacionālo Bruņoto spēku 

militāristiem. 

 

Novembris  L.Grīnvalde-

Trūpa, 

klašu 

audzinātāji 

4. Brīvprātīgā darbs. 

Izglītojamie tiekas ar brīvprātīgo darbu 

pārstāvjiem un Nevalstisko organizāciju 

pārstāvjiem. Labdarība. 

 

Decembris  L.Grīnvalde-

Trūpa, 

klašu 

audzinātāji 

5. “Iepazīsti profesiju- mediķis” 

12. klašu izglītojamie tiekas ar RSU karjeras 

centra un Rīgas Sarkanā krusta medicīnas 

koledžas pārstāvjiem, lai uzzinātu par 

tālākizglītības iespējām un izglītības 

programmām.  

 

Janvāris  L.Grīnvalde-

Trūpa, 

klašu 

audzinātāji 

6. “Iepazīsti profesiju-gaisa un jūras kuģu 

vadītājs” 

Izglītojamie tiekas ar gaisa un jūras kuģa 

vadītājiem, lai iepazītos ar profesiju un 

uzzinātu par tālākizglītības iespējām TSI un 

Latvijas Jūras akadēmijā. 

 

Februāris  L.Grīnvalde-

Trūpa, 

klašu 

audzinātāji 



 

 

9. un 12. klašu skolēni dodas uz izstādi 

“Skola 2021.” 

7. “Iepazīsti profesiju” 

Izglītojamie tiekas ar PIKC Rīgas Tūrisma un 

radošās industrijas tehnikuma pārstāvjiem, lai 

uzzinātu par tālākizglītības iespējām un 

studiju iespējām. 

9. klašu skolēni tiekas ar Rīgas 3. arodskolas 

karjeras centra pārstāvjiem, lai uzzinātu par 

tālākizglītības iespējām. 

 

Marts  L.Grīnvalde-

Trūpa, 

klašu 

audzinātāji 

8. “Dabaszinātņu mēnesis” 

Izglītojamie tiekas ar LU Dabaszinātņu 

programmas studentiem, lai uzzinātu par 

studiju iespējām. 

 

Aprīlis  L.Grīnvalde-

Trūpa, 

klašu 

audzinātāji 

9. “Darbs vasarā.” 

Izglītojamie tiek iepazīstināti par darba 

iespējām vasaras mēnešos, lai tuvāk iepazītu 

savu nākotnes profesiju. 

Maijs  L.Grīnvalde-

Trūpa, 

klašu 

audzinātāji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


