APSTIPRINĀTS
ar Rēzeknes 6.pamatskolas direktores T.Tokarevas
2022.gada 15.septembra rīkojumu Nr. 1.20/58

PEDAGOGA KAJERAS KONSULTANTA DARBA PLĀNS
2022./2023. mācību gads
1.RĒZEKNES 6.PAMATSKOLAS PEDAGOGS KARJERAS KONSULTANTS:


Inese Selivončika,



mob.tel. 20383628,



e-pasts: Inese.selivoncika@gmail.com

2. INFORMĀCIJA PAR PEDAGOGA KARJERAS KONSULTANTA DARBĪBU:
Karjeras konsultanta mērķauditorija:


1-9.klašu izglītojamie,



klašu audzinātāji,



pedagogi,



izglītojamo vecāki,



un citi interesenti.

3.RĒZEKNES 6.PAMATSKOLAS PEDAGOGA KARJERAS KONSULTANTA DARBĪBAS MĒRĶIS UN GALVENIE UZDEVUMI:
Mērķis: organizēt un nodrošināt izglītojamiem pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un
pamatprasmju apguvi, radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.
Uzdevumi:
1. Aktīvi piedalīties skolas atbalsta komandas sanāksmēs, skolas pasākumos.

2. Radoši plānot un īstenot pedagoģisko darbu saskaņā ar karjeras konsultēšanas un izglītības nozares atziņām.
3. Ievērot un veikt profesionālo darbību saskaņā ar Latvijas karjeras konsultantu profesionālās ētikas kodeksu.
4. Informēt un konsultēt 1.-9.klašu izglītojamos un viņu vecākus, klašu audzinātājas, pedagogus par karjeras izglītības un attīstības
jautājumiem.
5.

Veikt pētījumus ar karjeru saistīto jautājumu izpētei.

6. Sadarboties ar skolas vadību, klašu audzinātājām, pedagogiem, izglītojamo vecākiem.
7. Organizēt individuālās un grupu konsultācijas saistībā ar karjeras jautājumiem.
8. Attīstīt izglītojamajiem karjeras vadības prasmju apguvi:


veidojot mācību motīvus, attīstot ilgtspējīgas izziņas vajadzības un intereses;



attīstīt izglītojošās darba ražošanas metodes un prasmes, "spēju mācīties";



izpaust individuālās īpašības un spējas;



attīstīt pašpārvaldes, pašorganizācijas un pašregulēšanās iemaņas;



veidot adekvātu pašcieņu, attīstīt kritiskumu attiecībā uz sevi un citiem;



attīstīt sociālās normas un samērot morālo attīstību;



attīstīt komunikācijas, sadarbības prasmes ar vienaudžiem.

9. Veidot sadarbību ar uzņēmumiem, izglītības iestādēm u.c. iespējamiem sadarbības partneriem īstenojot karjeras atbalsta pasākumus.
4. RĒZEKNES 6.PAMATSKOLAS PEDAGOGA KARJERAS KONSULTANTA DARBĪBAS VIRZIENI UN METODES:


Aktivitātes izglītojamiem:
1. individuālās un grupu konsultācijas;
2. ekskursijas;
3. testi;
4. anketas;

5. pārrunas un/vai sarunas;
6. spēles/rotaļas.


Aktivitātes pedagogiem:
1. individuālās un grupu konsultācijas;
2. anketas;
3. prezentācija;
4. pārrunas un/vai sarunas.



Aktivitātes izglītojamo vecākiem
1. saruna un/vai pārrunas;
2. prezentācija.

Plānoto darbību
realizēšanas laiks
2022./2023.

Metodiskais darbs (darbs
pilnveidotā mācību satura
īstenošanā, materiālu
izstrāde utml.)

SEPTEMBRIS

1. PKK darba plāna izveide
2022.-2023.mācību gadam
Rēzeknes 6. pamatskolai

PKK pasākumi
izglītojamiem un
potenciālajiem
izglītojamiem

2.Metodisko materiālu atlase
turpmākam individuālam
konsultācijām, grupu
nodarbībām.

OKTOBRIS

NOVEMBRIS

1. Karjeras nedēļai
“Uzņēmējspējas – tavas
superspējas!”pasākumu
materiālu atlase, izstrāde.

1.Prezentāciju un citu
materiālu (darba lapa,
izdales materiālu u.c.) atlase,
izveide grupu nodarbībām

Karjeras nedēļas
pasākumu organizēšana
un vadīšana Rēzeknes
6.pamatskola.
Sadarbība ar pilsētas
skolām un uzņēmējiem:
- Uzņēmēj spējas
vecākiem/ģimen
es locekļiem
Tiešsaistes
diskusija
jauniešiem,
vecākiem.

Individuālo karjeras
konsultāciju un grupu
nodarbību
nodrošināšana
izglītojamajiem
Grupu nodarbības –
Iepazīšanas ar pedagogu
karjeras konsultantu
Rēzeknes 3.vidusskolā no
1. līdz 9 klasei.
Mērķis: skolēni iepazīstas
ar pedagoga karjeras
konsultanta darba
specifiku

Grupu nodarbības:
Rēzeknes 6.pamatskola
(1.-9. klasēm).
Mērķis – izzināt un
attīstīt savas
uzņēmējspējas.

Grupu nodarbības:
Rēzeknes 6. pamatskolas
izglītojamie no 1.-6
klasei.

Izpētes un
informatīvais darbs

Darbs ar izglītojamo
vecākiem

Organizēt un piedāvāt
informatīvi - izglītojošo
pasākumu kopumu par
karjeras jautājumiem,
atgādinot par pedagoga
karjeras konsultanta
darbu.

Vecāku informēšana
par karjeras izglītības
pieejamību Rēzekne
6.pamatskolas
konkrētiem karjeras
izglītības
pasākumiem
skolēniem un
pasākumiem, kas
paredzēti tieši
vecākiem.

9.klases skolēnu
anketēšana.
Izglītojamo anketēšana
interešu apzināšanai
(prasmes, spējas,
intereses).
Aptauja pēc Karjeras
nedēļas pasākumu
organizēšanas.
Individuālas karjeras
pie KK (pēc
pieprasījuma)

Individuālas karjeras
pie KK (pēc
pieprasījuma)

Individuālas
pārrunas / tikšanas
mācību gadā + (pēc
pieprasījumā un
sadarbība ar klases
audzinātājiem un
skolu
administrācijām).

Informācijas
ievietošana skolu
mājaslapas un eklasē. Saziņa ar

(kuras paredzētas konkrētā
mēnesi) un / vai
individuālam konsultācijām.

DECEMBRIS

1.Prezentāciju un citu
materiālu (darba lapa,
izdales materiālu u.c.) atlase,
izveide grupu nodarbībām
(kuras paredzētas konkrētā
mēnesi un / vai individuālam
konsultācijām.
2.Metodisko materiālu atlase
un prezentāciju izveide
integrēto mācību stundu
nodarbību īstenošanai.

Tēma: “Manu vecāku
profesija (-s)”
Mērķis - veicināt skolēnu
interesi par savu vecāku
profesijām.
Grupu nodarbības :
Rēzeknes 3. vidusskolas
7-8.klases skolēniem
Tēma: “Manas prasmes
un intereses”.
Mērķis - Veicināt skolēnu
interesi izzināt savu
personību un intereses.
Grupu nodarbības
9.klases skolēniem
Tēma: “Mans karjeras
sākums”.
Mērķis: Aktualizēt
skolēnu zināšanas par to,
kas ir nepieciešams
uzsākot / plānojot savu
karjeru nākotnē.
Grupu nodarbības –
Rēzeknes 6. pamatskolas
(7., 8. klases)
Tēma: “Profesijas apkārt
mums”.
Mērķis: Veicināt skolēnu
interesi par profesiju
daudzveidību un to darba
pienākumiem, to
nozīmīgumu sabiedrībā,
saņemt informāciju par
profesiju daudzveidību.
Saistīt to ar sevi un savu

vecākiem
izmantojot e-klasi,
e-pastu u.c.
iespējamie saziņas
līdzekļi (piem.
WhatsApp).

Individuālas karjeras
pie KK (pēc
pieprasījuma)

JANVĀRIS

1.Prezentāciju un citu
materiālu (darba lapa,
izdales materiālu u.c.) atlase,
izveide grupu nodarbībām
(kuras paredzētas konkrētā
mēnesi un / vai individuālam
konsultācijām.

“Skolas profesiju
daudzveidība”
Tikšanās ar skolas
darbiniekiem.

FEBRUĀRIS

1.Aktuālas informācijās
atlase, sadarbība ar klases
audzinātājiem informācijas
sniegšanā.
2.Metodisko materiālu atlase
un prezentāciju izveide
integrēto mācību stundu
nodarbību īstenošanai.

Ēnu diena.

MARTS

1.Prezentāciju un citu
materiālu (darba lapa,
izdales materiālu u.c.) atlase,
izveide grupu nodarbībām
(kuras paredzētas konkrētā
mēnesi un / vai individuālam
konsultācijām..

1.Tikšanās ar pilsētas
un tās apkārtnes
uzņēmumu pārstāvjiem
vai ekskursijas uz tiem
(pēc pieprasījuma un
piedāvājuma).
2.Mācību ekskursija 8.9. klases skolēniem uz
Valsts robežsargu
koledžu.

APRĪLIS

1.Prezentāciju un citu
materiālu (darba lapa,
izdales materiālu u.c.) atlase,

nākotnes karjeru.
Grupu nodarbības Rēzeknes pamatskolas (9.
klases) izglītojamie.
Tēma: “Profesiju
ceļvedis”.
Mērķis: iepazīstināt
skolēnu ar informācijas
avotiem: Profesiju
pasaule u.c.
9.klases skolēnu
anketēšana par
turpmākiem plāniem
savas karjeras
veidošanā.
Mērķauditorija: 9.klases
skolēni Rēzeknes
6.pamatskolā.
Anketēšana ar mērķi
noskaidrot skolēnu
nākotnes pēc vidusskolas
absolvēšanas.
Grupu nodarbības Rēzeknes 6. pamatskolas
(7., 8. klases) izglītojamie
.
Tēmas: “Skats nākotne.
Pieprasītākas profesijas
nākotnē.”
Mērķis: rosināt skolēnus
domāt par pieprasītākam
profesijām nākotne.
Sniegt informāciju par
šādam profesijām.
Grupu nodarbības Rēzeknes 6. pamatskolas
(7., 8.klase).

Individuālas karjeras
pie KK (pēc
pieprasījuma)

Individuālas karjeras
pie KK (pēc
pieprasījuma)

Individuālas karjeras
pie KK (pēc
pieprasījuma)

Individuālas karjeras
pie KK (pēc
pieprasījuma)

izveide grupu nodarbībām
(kuras paredzētas konkrētā
mēnesi un / vai individuālam
konsultācijām..

MAIJS

1.Prezentāciju un citu
materiālu (darba lapa,
izdales materiālu u.c.) atlase,
izveide grupu nodarbībām
(kuras paredzētas konkrētā
mēnesi un / vai individuālam
konsultācijām.

Sastādīja Inese Selivončika

“CV un motivācijas
vēstule, darba
sludinājumi un darba
intervija.”

Tēmas: “Motivācija,
pašvērtējums”.
Mērķis: veicināt skolēnu
motivācijas un
pašvērtējuma līmeņa
izpēti. Noskaidrot, kādi
faktori vai
priekšnosacījumi ir
nepieciešami karjeras
jomā.
Grupu nodarbības Rēzeknes 6. pamatskolas
(9. klases skolēniem).
Tēmas: “CV un
motivācijas vēstule, darba
sludinājumi un darba
intervija.”
Mērķis: veicināt skolēnu
izpratni, par to, kas ir CV,
motivācijas vēstule, darba
sludinājumi un darba
intervija. Praktiski
mēģināt izveidot CV,
motivācijas vēstuli.
Apzināt, kas ir darba
sludinājums un darba
intervija.

Individuālas karjeras
pie KK (pēc
pieprasījuma)

