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         APSTIPRINĀTS 

ar Āgenskalna sākumskolas direktores  

   20.10.2022. rīkojumu Nr.SA-22-116-rs  
 

 

Āgenskalna sākumskola 

Karjeras izglītības darba plāns 2022./2023.m.g. 
 

Skolotāja vārds, uzvārds, kas atbildīgs par karjeras izglītību – pedagogs karjeras konsultants (PKK) Tamāra Ludborža 

 

Mērķauditorija -1.- 6.kl., akcentējot 6.klašu izglītojamo informētību, izglītošanu un grupu konsultēšanu. 

 

Darbības laiks Metodiskais 

darbs (mācību 

satura īstenošanā, 

materiālu 

izstrādē) 

KAA atbalsta pasākumi izglītojamiem Konsultācijas un grupu 

nodarbības, darbs ar 

vecākiem 

Izpētes un informatīvais 

darbs. 

Septembris Karjeras atbalsta 

darba plāna 

izveide. 

Tikšanās ar dzejniekiem – 4.kl.,5.kl.,6.kl. 

Mācību ekskursijas uz uzņēmumiem un 

muzejiem, iepazīšanās ar darbinieku 

profesijām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jauno pedagogu diena-6.klases izglītojamie 

30.09 -ir pedagogi 1.-5.kl. Skolotāju dienas 

priekšvakarā 

“”Iekāp skolotāja kurpēs!” 

 

 

Informācijas izvietošana  

skolas informatīvajos 

stendos par konsultāciju 

nodrošināšanu. 

Informācijas sniegšana 

skolotāju informatīvajās 

sanāksmēs trešdienās par 

aktualitātēm karjeras 

atbalsta īstenošanā skolā. 

 

6.klašu izglītojamo 

iepazīstināšana ar skolas 

absolventu tālākizglītības 

gaitām un motivēšana 

augstāku mācību 

vērtējumu fikšēšanai 

perspektīvajās liecībās. 
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Oktobris Pedagogu 

informēšana par 

Karjeras nedēļu 

skolā un tematikas 

iesaisti mācību 

priekšmetu 

stundās. 

Pieredzes apmaiņa 

ar Rīgas 

64.vidusskolas  

1.-4.klašu PKK un 

RSU Karjeras 

centra vadītāju 

Baibu Prauliņu. 

Karjeras nedēļa “’Tu un Tavas superspējas”, 

aktivitāšu koordinēšana/katras klases karjeras 

stundas. 

Līderības programmas atklāšana/izglītojamo 

pašpārvaldei 

Karjeras dokumentācijas 

aktualizēšana. 

 

Sarunas ar sadarbības 

partneriem par 

plānotajām 

aktivitātēm./”’Iepazīsti 

RVVĢ!/ 

Novembris Dažādu metožu 

izzināšana un 

popularizēšana. 

Pieredzes apmaiņa. 

 

 

Komunikācijas prasmes, 

t.sk. konfliktu risināšanas prasmes-  1.-6.kl.- 

tematiskas klases stundas par karjeras vadības 

prasmēm. 

Izglītojamo talantu demonstrēšana valsts 

svētku koncertā/ jaunrades koncertā VEF 

Kultūras pilī,41.v-sk.-draudzības koncertos   7 

TDK 

 

Sadarbība ar vecākiem/kopīgs skolotāju un 

vecāku vakars 

Vecāku diena 

 

Konsultācijas  

Aptaujas./sadarbība ar 

atbalsta personālu/ 

Karjeras aptaujas 

aizpildīšana  

 

 

 

Decembris 

 

 

 

 

Izglītojamo 

mācību darba 

sasniegumi. 

Materiālu -

karjerasmateriāli.lv  

Resursu 

izmantošana 

Mana karjeras 

vārdnīca. 

Uzņēmējspēju un radošuma demonstrēšana, 

naudas pratība -Ziemassvētku tirdziņā 1. -

6.kl.- 2.12 /Sadarbība ar vecākiem. 

 

“’Iepazīsti RVVĢ!”’ -6.kl.-karjeras atbalsts 

par nākamās izglītības iestādes izvēli. 

Līderības programma izglītojamo 

pašpārvaldei. 

 

Māksla un radošums.  

Labdarības akcijas .Izzini Ziemassvētku vecīša 

Grupu konsultācijas. Pašizpēte-/ 6.kl. 

 

 

 

 

 

 

 

Apzinies savus 

sasniegumus 1.semestrī!/ 

datu apkopojums/ 
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prasmes! /1 - 4.kl.- plakātu konkurss 

 

Janvāris. Informācijas 

resursi KI 

/pedagogiem un 

izglītojamiem./ 

Matemātika visapkārt! Tikšanās ar skolas 

absolventiem. 

Atklātā svešvalodu olimpiāde RVVĢ 

Informācija par Ēnu 

dienu. 

Izpēti profesiju pats! 

Februāris Skolas bibliotekāre 

par jauniem 

resursiem un 

novitātēm KI. 

Ēnu diena. 6.kl. 

Manu vecāku darbavietas iepazīšana.1.-5.kl. 

Vienota ārkārtas numura 112 diena. 

 Ēnu dienu apliecinājumu 

izskatīšana, 

kopsavilkums. 

Marts.  

CLIL mācību 

priekšmetu 

stundās. 

 

 

 

Hobijs un profesiju pasaule.1.-6.kl. 

Mana bērna ārpusskolas nodarbību ietekme 

nākotnes profesijas izvēlē. 

Darba pasaule.-Uzņēmumu iepazīšana 

Konkurss ”’Ko Tu PROTI?’’ 

Svešvalodu prasmes -21.gs.prasmes. 

Vecāku diena. 

Info ievietošana e- 

klases pastā. 

Konkursa rezultāti, 

analīze. 

 

 

Info 6.kl.vecākiem par 

iestājpārbaudījumiem uz 

7.kl. 

Aprīlis. Kritiskā domāšana 

Tavā ikdienā. 

Medijpratība. 

Metodiskie 

materiāli. 

Tematiskā nedēļa. Profesiju dienas 1.-6.kl. 

“”Karjeras pica”’-5.-6.kl. 

 Apzināta 6.kl. 

izglītojamo gatavība 

pieņemt lēmumu par 

tālākizglītības iestādi. 

Maijs Darba un izglītības 

nozīme 

/88.metodika/ 

Iestājpārbaudījumi uz 7.kl. 

Iedvesmas stāsti. Tikšanās ar skolas 

absolventiem. 

Konsultācijas. Pašizziņa. Testi./Atbalsta 

personāla ieteikumi 

pirms 

iestājpārbaudījumiem. 

 

 

Sagatavoja: pedagogs karjeras konsultants (PKK) Tamāra Ludborža 

 


