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2018.gada 8.jūnijā   



KAA   NODROŠINĀJUMS 2017./2018.M.G.

 Gada prioritātēs: Ropažu vidusskolas karjeras 

izglītības programmas izstrāde un karjeras 

atbalsta pasākumu īstenošana

 No 2017.gada marta esam iesaistījušies ESF 

projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001  “Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

 Projekta ietvaros ir izveidots un tiek īstenots 

KAA pasākumu plāns

 No projekta ir iegādāts printeris un monitors

 No valsts mērķdotācijas tiek finansēts  pedagoga 

karjeras konsultanta darbs  0,3 likmes 



KAA   ĪSTENOJUMS 2017./2018.M.G.

 Ir izveidoti KI 
informatīvie stendi

 7.-12.klašu skolēni 
zina, ka papildus 
informāciju var iegūt 
vēstures kabinetā

 Skolotājiem ir iespēja 
iepazīties ar 
metodiskajiem 
materiāliem vēstures 
kabinetā

 7.-12.klašu skolēniem 

grupu konsultācijas par 

karjeras izpratni, par 

iespējām veidot savu 

karjeru jau skolas laikā, 

par karjeras ceļa izvēli

 vecāko klašu skolēniem 

ir zināms kur var 

saņemt individuālās 

konsultācijas (NVA) un 

e-konsultācijas

Karjeras informācija Karjeras konsultēšana



KAA   ĪSTENOJUMS 2017./2018.M.G.

 Projekta ietvaros ir izstrādāts KI programmas 

paraugs, kuru nākamajā mācību gadā varēsim 

aprobēt

 KI jautājumi ir ietverti klašu stundu tematikā

 Notiek KAA pasākumi gan klašu grupām, gan 

atsevišķām klasēm

 KI jautājumi tiek aktualizēti atsevišķu  mācību 

priekšmetu stundās

Karjeras izglītība



KAA   ĪSTENOJUMS 2017./2018.M.G.

 Visai skolai

 Arheoloģijas diena sadarbībā ar VRK “Rodenpoys”

 Ēnu diena 2018 – tikšanās ar meteorologu un 

žurnālistu, pārtikas produktu vairumtisgotāju, 

ārrindas zemessargu, lietvedi, pavāru, biškopi, 

volejbola treneri, angļu valodas skolotāju no Ķīnas 

- sadarbībā Skolas padomi

Karjeras izglītības pasākumi, tajā skaitā ar ESF 

projekta līdzfinansējumu 



KAA   ĪSTENOJUMS 2017./2018.M.G.

 Zinātnieku naktī iepazināmies ar RTU fakultātēm

 11.klasei programma “Dzīvei gatavs”(“Swedbank”) 

 Tikšanās ar RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžas 

studentiem

 “Zvaigžņu naktī” – karjeras uzdevums (līdzpārvalde)

 “Iedvesmas stunda” ar K.Rasimu

 Izstādes “Skola 2018” apmeklējums

 “Tehnobuss” –arī Zaķumuižas 7.-9.klasēm

 Studiju iespējas ārzemēs – tikšanās arBaltic Concil for 

International Education un ASV vēstniecības parstāvjiem 

(valodu MIG) 

 Radošās darbnīcas uzņēmēju dienas “GaRoZa” ietvaros 

 ”Radošā darbnīca un praktisko iemaņu gūšana profesijās, kur 

nepieciešama fizika” Cēsu ZINOO (Zaķumuižas p-sk)

Karjeras izglītības pasākumi, tajā skaitā  ar ESF 

projekta līdzfinansējumu       7.-12.klase    



KAA   ĪSTENOJUMS 2017./2018.M.G.

 4.-6.klase

 “Mana karjera” – konfelādes darbnīca, karameļu 

ražotne – pārtikas tehnologa, privātās 

uzņēmējdarbības iepazīšana

 LNB apmeklējums, saistīto profesiju iepazīšana

 Tikšanās ar rakstnieku – literātu V.Rūmnieku 

(Valodu MIG) 

Karjeras izglītības pasākumi, tajā skaitāar ESF 

projekta līdzfinansējumu 



KAA   ĪSTENOJUMS 2017./2018.M.G.

 1.-3.klasei

 “Amatnieks kā profesija” – Namdaru darbnīcā

 ”Radošā darbnīca un praktisko iemaņu gūšana 

profesijās, kur nepieciešama fizika” - nodarbība ar 

“Laboratorium Science theater” (sākumskolasMIG)

 Darba vides iepazīšana rūpnīcā (2. klases)

 Ropažu HES , galdniecības apmeklējums (3.a klase) 

Karjeras izglītības pasākumi, tajā skaitā  ar ESF 

projekta līdzfinansējumu 



JAUKU

VASARU! 

Lai izdodas atpūsties un  gūt pozitīvus iespaidus 

turpmākam kopdarbam!


