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Darba plāns karjeras izglītībā 

2018. / 2019. m. g. 

Kuldīgas Centra vidusskolā 

Mērķis: Pilnveidot skolēnu zināšanas, prasmes un iemaņas nākotnes profesijas izvēlei un 

iespējai to apgūt. 

 

Aktivitāte, pasākums. Organizēšanas laiks Atbildīgais 
Atbalsta sniegšana 

skolēniem personīgās 
karjeras veidošanā. 

Individuālas konsultācijas, 
klases stundas. 

I.Titova sadarbībā ar klašu 
audzinātājiem 

Absolventu tālākizglītība 
pēc 9. un 12. klases 

 
20. septembris 

I.Titova 

Dalība Kuldīgas novada 
pasākumā “Uzņēmēju 

dienas” 

9. oktobris I.Titova 

Dalība Kuldīgas novada 
pasākumā “Ver durvis uz 

vidusskolu” 

9. oktobris I. Titova 

Profesija – pasākumu 
organizētājs un vadītājs, 

1. klasēm. 

16., 17. oktobris I.Titova 

Dalība Kuldīgas novada 
pasākumā “ Stereotipi un 

realitāte – karjeras 
iespējas būvniecības 

nozarē”, 9. klases 

30. oktobris I.Titova 

Dalība Kuldīgas novada 
pasākumā, lai iepazītos ar 

Kuldīgas TTT 

21. novembris I.Titova 

Dalība Kuldīgas novada 
pasākumā “Ver durvis uz 

augstskolu” 

23. janvāris I Titova 



 “Kāds esmu es?” tikšanās 
ar personības izaugsmes 

treneri - 10. klasēm. 

janvāris I.Titova 

KCV absolventu diena. 
Lekcija vidusskolēniem 

karjeras izglītībā. 

9. februāris I.Titova, I. Roberta 

Tikšanās ar Stāstnieci 
1.  – 4. klasēm 

februāris I.Roberta, D. Bambāne, I. 
Titova 

Ēnu diena 13. februāris I.Titova, klašu audzinātāji 

“Izzini, eksperimentē un 
radi” 7. klasēm 

februāris I.Titova 

KCV Virtuves pavēlnieks 11.  – 15. februāris I.Titova, I. Roberta 

Izstādes “Skola 2018” 
apmeklēšana 

februāris I.Titova 

 “Mans dzīves aicinājums” 
tikšanās ar personības 

izaugsmes treneri -  
11. klasēm 

marts I.Titova 

Seminārs par izglītības un 
karjeras iespējām 
medicīnas nozarē.  

8. –12. klasēm 

marts I.Titova 

“Trīs labas lietas”, 
tikšanās ar personības 

izaugsmes treneri – 
  6. klasēm 

12. aprīlis I.Titova 

Radošuma diena – 
Profesiju karuselis 

30. maijs I.Titova, I. Roberta 

Skolēnu mācību 
uzņēmuma tirdziņi 

Visa mācību gada laikā L. Flugrāte, L. Zariņa 

Mācību ekskursiju laikā 
iekļaut uzņēmumu, 

iestāžu apmeklēšanu, 

Pēc iespējām Klašu audzinātāji 

Dalība vadošo augstskolu 
“Atvērto durvju” dienās 
un karjeras aktivitātēs 

“Studenta kurpēs” 

Skolēna individuāla 
līdzdalība, pēc 
piedāvājuma. 

I.Titova sadarbībā ar klašu 
audzinātājiem 

Organizēt semināru 
skolotājiem, klašu 

audzinātājiem metodiskās 
palīdzības sniegšanā 

karjeras izglītībā. 

Pēc nepieciešamības I.Titova 

 

 

Karjeras izglītības koordinatore :  I.Titova            _____________ 


