
 

 

 

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2020./2021.m.g.: 

 karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un 

pieejas īstenošanā; 

 profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju 

izcilības iepazīšana; 

 pasākumi vecākiem bērnu karjeras atbalstam. 
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Vecākiem ir nepieciešama saruna, kā 

karjeras izglītība tiek integrēta pilnveidotā 

mācību satura un pieejas īstenošanā skolās. 

Vecāki tiks informēti arī par karjeras 

izglītību un atbalstu skolā, izglītības 

iespējām pēc 9.klases, izvēles groziem, 

apgūstot vidējo izglītību un profesionālās 

izglītības. RTU mācībspēja lekcija “Kā 

līdzdarboties sava bērna karjeras 

veidošanā?”pilnveidos vecāku zināšanas 

par karjeras attīstības 

atbalstanepieciešamību un ģimenes atbalsta 

veidiem bērnam karjeras izvēles procesā. 

Jaunmārupes 

pamatskolas         7.-

9.klašu vecāki, 

interesentu grupa  - 150  

 

2021.gada 

janvāris – 

februāris  

2. Darba 

pasaules 

iepazīšana

:  

Bioloģija  

“Iepazīsti 

bioloģijas 

nozari!” 

Apgūstot bioloģiju pēc jaunā mācību 

standarta, 7.-9.klašu skolēniem ir svarīgi 

praktiski parādīt bioloģijas zinātnes 

daudzpusīgo dabu un nozīmi cilvēku dzīvē. 

Bioloģija sevī ietver botāniku, zooloģiju, 

cilvēka anatomiju un fizioloģiju, 

mikrobioloģiju, ģenētiku un citas 

apakšnozares, kurās katrā ir ļoti dažādas 

karjeras iespējas. Daļa profesiju ir vairāk 

zinātniskas un akadēmiskas, bet daļa  - 

praktiskas un komercializējamas. Tāpēc 

skolēniem ir būtiski iepazīties ar šo 

apakšnozaru pārstāvjiem, integrēt karjeras 

izglītību pilnveidotajā mācību satura un 

pieejas īstenošanā, lai gūtu priekšstatu par 

bioloģijas daudzveidību un nozīmi, kā arī 

noskaidrotu jautājumus, kas saistīti ar šo 

nozaru profesiju galvenajiem uzdevumiem, 

izaicinājumiem un darba rezultātu. 

Pasākuma laikā skolēni tiksies ar 

profesionāli, kurš lekcijā iepazīstinās ar 

bioloģijas nozari un apakšnozarēm, 

profesijām un darba iespējām nozarē, kā arī 

praktiskā aktivitātē varēs iepazīties ar 

dažādiem darba instrumentiem, to 

pielietojumu un nepieciešamību profesijas 

darba procesā.  

 

Jaunmārupes 

pamatskolas 7.-9.klašu 

skolēnu interesentu 

grupa -20 

2020.gada 

novembris – 

janvāris  
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ia 2021 

Veicinot profesionālās izglītības pievilcību 

caur dažādiem prasmju konkursiem, 

profesiju parādi, ir iespējams mērķtiecīgi 

virzīt skolēnus izvēlēties profesionālo 

izglītību pēc 9.klases. Profesionālās 

meistarības konkursa SKILLS 

apmeklējuma laikā skolēniem tiks dota 

iespēja iepazīt, kā jaunie meistari rāda savas 

prasmes, izpildot sarežģītus konkursa 

uzdevumus divu dienu garumā. Skolēniem 

tiks dota iespēja iepazīt dažādu profesiju 

aizkulises; piedalīties interaktīvajās spēlēs 

un virtuālajos pārbaudījumos, un rast 

atbildes par dažādiem karjeras plānošanas 

jautājumiem. 

 

8.-9.klašu skolēnu 

interesentu grupa  - 15 

 

 


