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2021./2022.MĀCĪBU GADA 1.SEMESTRA DARBA IZVĒRTĒJUMS KARJERAS PROJEKTĀ 

 

 

Izglītības iestāde/es un mērķauditorija Kalsnavas  pamatskola 7. –9. 

PKK vārds, uzvārds Jolanta Pabērza 

  

Plānoto 

darbību 

realizēšanas 

laiks 

2021./2022. 

Metodiskais darbs 

(darbs pilnveidotā 

mācību satura 

īstenošanā, materiālu 

izstrāde utml.) 

 

KAA pasākumi izglītojamiem un 

potenciālajiem izglītojamiem  

 

 

Individuālo karjeras 

konsultāciju un grupu 

nodarbību nodrošināšana 

izglītojamajiem 

 

 

Izpētes un informatīvais 

darbs 

Darbs ar izglītojamo 

vecākiem 

SEPTEMBRIS 03.09. – 10.09. – KAA 

pasākuma plāna  

izveide 7. -9.klasei 

2021./2022.m.g.. 

 

13.09. - Personalizētas 

infografikas 

izveidošana par 

karjeras darbības 

virzieniem skolā un 

izsūtīšana E-klasē 

pedagogiem. 

 

 

 

 

 

 

 Saziņa ar  administrāciju 

par karjeras projekta 

aktualitātēm  un 

2021./2022.m.g. KAA 

pasākumu plānu. 

 

06., 07.09. - Aptauja 7.-

9.klašu skolēniem par 

karjeras atbalsta 

nepieciešamību skolā. 

 

 

  

 

OKTOBRIS 06.10. - Informācijas 

sagatavošana par 

Karjeras nedēļas 

pasākumiem skolā 

audzinātājiem, 

piedāvājot 1.—6.klasei 

pēc video pamācības 

11.10. – tiešsaistes KAA pasākums     

„ Madonas novada pašvaldības IKT 

speciālistu pieredzes stāsti” 7.-9.klašu 

skolēniem Zoom platformā.  

KA joma – Darba pasaules iepazīšana. 

Karjeras lēmumu pieņemšana. Saturs 

– Madonas novada pašvaldības IKT 

 Grupas nodarbība 7.klasei 

par tēmu “Pašizpēte” Zoom. 

04.10. - Informatīvs 

seminārs par Karjeras 

nedēļas 2021 aktivitātēm 

pedagogiem Zoom 

platformā. 

 

08.10 - Vecāku 

informēšana E-klasē  

un iesaiste Karjeras 

nedēļas pasākumos. 

 

11.10. -  Informācijas 

izsūtīšana WhatsApp  
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izspēlēt spēli “Kļūšu 

par profesionāli”. 

 

18.10. - Informācijas 

apkopošana un Google 

veidlapas aizpildīšana 

par Karjeras nedēļas 

2021 norisi skolā. 

 

21.10. - Informācijas 

sagatavošana  par tēmu 

„Karjeras projekta 

aktualitātes 

2021./2022.mācību 

gadā” izsūtīšana 

publicēšanai skolas 

mājas lapā. 

 

28.10. – Aptaujas 

apkopošana 7.-9.klašu 

skolēniem par karjeras 

atbalsta 

nepieciešamību skolā. 

speciālisti dalās savos pieredzes 

stāstos par savu darba jomu, par ceļu, 

kā kļuvuši par IKT speciālistiem. 

 

 

18.10 - Informatīvs 

seminārs  „Kā notiek 

individuālās karjeras 

konsultācijas skolā ?” 

pedagogiem Zoom 

platformā.  

par @TavaiKarjerai 

diskusiju vecākiem” 

Tehnoloģijas ģimenē 

– draugs vai 

svešinieks?”  7. – 9. 

klašu skolēnu 

vecākiem. 

 

20.10. – informācijas 

apkopošana par tēmu 

„Viss par IKT!” un 

izsūtīšana 7.-9.klašu 

vecākiem E-klasē. 

 

NOVEMBRIS 05.11. - Tavaklase.lv 

karjeras video saišu 

apkopojums un 

nosūtīšana E-klasē 1.-

9.klašu pedagogiem.  

 

  

Individuālā konsultācijas 1 

9.klases skolniecei. 

 Grupu nodarbība 

”Profesionālo jomu 

izzināšana” 8.klasei. 

02.11. - Informācijas par 

tiešsaistes forumu 

„Zinātne mums apkārt” 

4.11.  izsūtīšana  E-klasē 

7.-9.klašu skolotājiem un 

administrācijai. 

03.11. – informācijas par 

projekta „Esi līderis” 

online Atvērto durvju 

03.11. – informācijas 

par projekta „Esi 

līderis” online 

Atvērto durvju dienu 

4.11. izsūtīšana E-

klasē 9.klases  

skolēnu   vecākiem. 

04.11. – informatīvo 

materiālu „Kā veidot 
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dienu 4.11. izsūtīšana E-

klasē 9. klases skolēniem, 

audzinātājam. 

 

12.11. – informācijas par  

Valsts bērnu tiesības 

aizsardzības inspekcijas 

piedāvātajām 5 tiešraidēm 

karjerā novembrī, 

decembrī  izsūtīšana  E-

klasē 7.-9..klašu 

audzinātājiem, 

administrācijai. 

25.11. – informācijas par 

tiešsaistes  konferenci 

jauniešiem „Nākamais 

meža eksperts” 29.11. 

izsūtīšana E-klasē 7.-9. 

klases skolēniem, 

audzinātājiem. 

 

  

veiksmīgu vidi 

sarunām par karjeru” 

un „Tehnoloģijas 

ģimenē – draugs vai 

svešinieks” izsūtīšana 

E-klasē  1. – 9. 

skolēnu vecākiem. 

12.11. – informācijas 

par Valsts bērnu 

tiesības aizsardzības 

inspekcijas 

piedāvātajām 5 

tiešraidēm karjerā 

novembrī, decembrī  

izsūtīšana  7. – 9. 

skolēnu vecākiem 

15.11 – informācijas -  

infografikas  par 

individuālajām 

karjeras 

konsultācijām 

izsūtīšana E-klasē  7. 

– 9.klašu skolēnu 

vecākiem.  

25.11. - informācijas 

par tiešsaistes  

konferenci jauniešiem 

„Nākamais meža 

eksperts” 29.11. 

izsūtīšana E-klasē 9. 

klašu skolēnu 

vecākiem. 



 
 

4 
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

DECEMBRIS 13.12. - Mērķu 

kalendāra 2022.gadam 

izveide 7.-9.klašu 

skolēniem un 

izsūtīšana E-klasē 

klašu audzinātājiem. 

 

27.12. – informācijas 

sagatavošana par 

Karjeras projekta 

aktivitātēm 1.semestrī 

pedagoģiskajai 

padomes sēdei un 

izsūtīšana skolas 

administrācijai. 

 

 

 

 

 

07.12. – Informācijas par 

skolu programmas 

“Dzīvei gatavs” 

piedāvājuma izsūtīšana E-

klasē pedagogiem. 

 

07.12. – Pedagogu 

informēšana E-klasē par 

iespēju piedalīties 

projektā „Nodarbināto 

personu profesionālās 

kompetences pilnveide” . 

 

13.12. - Aptaujas par 

“Atgriezeniskā saite par 

individuālajām karjeras 

konsultācijām 1.semestrī” 

izveide un izsūtīšana E-

klasē 9..klašu skolēniem. 

07.12. - Vecāku 

informēšana E-klasē 

par iespēju piedalīties 

projektā 

„Nodarbināto personu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveide” . 

 

 

Informāciju sagatavoja – pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pabērza 


