
Karjeras dienas 

Rīgas 69.vidusskola

Solveiga Kotāne-Daukste

“Šodienas prasmes rītdienas 
profesijai”



Labākā «sagatavošanās» ir 

vienkārši darīt.
/Bodo Šēfers/



Tēma: 

Jauniešu karjeras plānošanā iesaistīto pušu –
skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu,
uzņēmumu un darba devēju – loma mērķtiecīgu
karjeras lēmumu pieņemšanā



Mērķis

Veicināt skolēnu pašizziņu – dotumus, spējas,
prasmes, iemaņas, vērtības, mērķus,
sasniegumus, personiskās īpašības, kas ir viens
no priekšnosacījumiem karjeras plānošanā un
profesijas izvēlē caur aspektu – līderis manī.





Video stāsti 
• “Absolventi iedvesmo!”

• “Mūsu vecāki arī mācījās”

Sadarbībā ar Rīgas 69.vidusskolas
vecākiem un absolventiem veidoti videostāsti

1.-9.klašu skolēniem par prasmēm, spējām,
interesēm skolā, kas virzīja viņus savā karjeras
ceļā uz profesijas iegūšanu.



Klases, mācību stundas

“Mana profesija šodien”

Skolēni sadarbībā ar klašu audzinātājiem
un mācību priekšmetu skolotājiem iegūst izpratni
par šodien skolā iegūto prasmju, spēju, interešu
lomu nākotnes profesijā.



PROFOLIO.LV

5.-9.klašu audzinātāji sadarbībā ar karjeras
platformas PROFOLIO.LV pārstāvjiem tiešsaitē
apgūst iespējas un vietnes rīkus, to tālākai
izmantošanai skolēnu karjeras īzglītībā.



«Karjeras izvēle»
• Seminārs 9.klašu skolēniem

Sadarbībā ar LU Karjeras centra konsultanti un
izaugsmes veicinātāju skolēni diskusijā un
grupu darbā apgūst karjeras izvēles vadošos
principus.

(pasākums pārcelts no 26.10. uz 02.11.)





Vecāku diskusija

• 27. oktobrī plkst. 19.00 diskusija vecākiem, skolotājiem un 
karjeras konsultantiem.

• Diskusiju moderēs Edijs Bošs un tajā piedalīsies: 

• Organizāciju psihologs Reinis Lazda

• Ārsts psihoterapeits, personālatlases konsultants Andris Jansons

• Karjeras konsultante Ilze Rūtenberga

• Divu meitu mamma Baiba Sipeniece – Gavare

• Aicinām pasākumu vērot tiešraides laikā! 



5 video materiāli

• 3 animēti video ar ekspertu komentāriem
vecākiem

Tos varēs demonstrēt savās skolās vecākiem
diskusiju ierosmei, kā rīkoties līdzīgās situācijās.

• 2 video jauniešiem



Interaktīvais rīks 7.-9. klašu 
skolēniem

• Interaktīvs rīks/ infografika 7. - 9.klašu audzēkņiem par karjeras
plānošanā iesaistīto pušu lomām un resursiem mērķtiecīgu
karjeras lēmumu pieņemšanā.

• Rīka darbība:  izpētīt/ izzināt detalizētāku informāciju 
• kādi resursi pieejami, izvēloties karjeru 

• kurš no tiem var sniegt vislabāko atbalstu konkrētā situācijā 

• kā izvēlēties un jautāt, lai izvēlētos virzienu u.tml.



Informācijai sekot var
sociālo tīklu lapās “Tavai karjerai” 

• Facebook adresē @TavaiKarjerai

• Twitter adresē @TavaiKarjerai

https://www.facebook.com/TavaiKarjerai/
https://twitter.com/TavaiKarjerai



