
 

PROJEKTU NEDĒĻA 

,,IEKĀP KARJERAS KURPĒS” 

NOLIKUMS 

 

VIETA: ISMAvidusskola ,,PREMJERS” 

LAIKS: 2015.gada 9.-13.marts, 8.30-14.00 

DALĪBNIEKI: ISMA vidusskolas ,,PREMJERS” 

                           1.-11. klašu skolēni, 

                           klašu audzinātāji, 

                           priekšmetu skolotāji. 
 

 

 

 

 

 

 

 



PASĀKUMA MĒRĶIS: ir organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu, nodrošinot 

izglītojamam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu 

un pamatprasmju apguvi, radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām līdzsvarotu personīgo lēmumu 

pieņemšanai par turpmāko izglītību.  

 

PASĀKUMA UZDEVUMI: Karjeras izglītības programmas apguves organizācijas 

pamatnosacījums ir – īstenot karjeras izglītību tā, lai izglītojamais iegūtu gan zināšanas konkrētā izglītības 

jomā ( pašizpēte, karjeras izpēte, karjeras plānošana un vadība) un formā (mācību priekšmetu stunda, 

klases stunda, konsultācijas, ārpusstundu pasākumi), gan universālas, vispārējas prasmes, saistītas ar 

darbības pieredzi, kas palīdzētu rīkoties gan iepriekš zināmās, gan jaunās dzīves sitācijās.  

Katra karjeras izglītības joma – pašizpēte, karjeras izpēte un karjeras plānošana un vadība – ietver vairāku 

mācību priekšmetu un audzināšanas darbu saturu, tā pilnveides virzienu integrācijas aspektā. 

 

1. Pamatjoma,,Pašizpēte” (1.-4.kl.) ietver šādas saturiskās tēmas: 

1.1.mana identitāte, paštēls, manas rakstura īpašības; 

1.2.manas intereses, hobiji, spējas, brīvais laiks; 

1.3.mana ģimene, tās loma, tradīcijas; 

1.4. sevis iepazīšanas un izpētes veidi, to sasaiste ar iecerēto profesiju, pašnovērtēšana; 

attieksmes un vērtības; 

1.5.prasme sadarboties, risināt konfliktus; 

1.6.mana veselība nākotnes nodomi; 

1.7.mācīšanās prasmes, mācību sasniegumi, to saistība ar nākotnes nodomu īstenošanu; 

1.8.pašaudzināšana. 

 

2. Pamatjoma ,,Karjeras izpēte” (5.-8.kl.) ietver šādas saturiskās tēmas: 

2.1.darba nozīme cilvēka dzīvē; 

2.2. populāras un sabiedrībā augstu vērtētas profesijas, profesiju daudzveidība, to tipi; 

2.3.manu vecāku darba dzīve; 

2.4.informācijas avoti un izglītības pasaules pētīšana; 

2.5.profesionālā kvalifikācija un tās ieguve; 

2.6.darba tirgus un nodarbinātība; 

2.7.sociālā vide un nodarbinātība; 

2.8.izglītības veidi un līmeņi, dažādas izglītības iestādes; 

2.9.darba likumdošana, darba drošība; 

2.10. pašnodarbinātība. 

 

3. Pamatjoma ,,Karjeras plānošana un vadība” (9.-11.kl.) ietver šādas saturiskās tēmas: 

3.1.lēmumu pieņemšanas paņēmieni karjeras plānošanai; 

3.2.lēmuma pieņemšana par karjeru. Dažādu faktoru ietekme (ģimene, skola, draugi, sabiedrība 

u.c.) 

3.3.dažādu karjeru pozitīvie un negatīvie apekti; 

3.4.kad viss nenorit tā, kā plānots; 

3.5.mani nākotnes mērķi un to sasniegšanas plāns ( īstermiņa un ilgtermiņa plānošana); 

3.6.pārmaiņas manā dzīvē; 

3.7.komandas darba pieredze; 

3.8. praktisko iemaņu gūsana dažādās profesijās; 

3.9.sevis prezentēšana. 

 

 

 

 

 



DARBA KĀRTĪBA 

1. PROJEKTU NEDĒĻAS DALĪBNIEKI  Projekta nedēļā piedalās un savus projektus veido ISMA 

vidusskolas 1.-11. klases skolēni. Projekta  darbu klasēs vada klases audzinātājs un piesaistītais 

projektam priekšmeta skolotājs. 

 

2. PROJEKTA NEDĒĻAS NORISES KĀRTĪBA: 

 Norises laiks 9.03. 2015.- 13.03.2015.,  

 P.- C. nodarbību laiks no plkst. 8.30-14.00, ievērojot zvanu režīmu,  

 Pusdienas pārtraukums no 11.40 – 12.15., 

 Projekta darba prezentācija 13.02.2015.,  

1.-5.klasēm (10.00-11.35), 

6.-11.klasēm ( 12.15- 14.00), 

 Skolēnu darbu izstāde skolas gaiteņos pretim klašu kabinetiem 13.03. 2015., plkst. 8.30-14.00, 

 Skolēnu anketēšana 23.03.-28.03.– atsauksmes klases audzināšanas stundās par PROJEKTU 

NEDĒĻAS norisi 

 

3. KATRAS KLASES DARBA PLĀNOJUMS. Klašu audzinātāji līdz 2015. gada 23. februārim 

aizpilda PROJEKTU NEDĒĻAS DARBA KĀRTĪBAS LAPU  ( no 23.02.-27.03. darba kārtības lapās 

pierakstās mācību priekšmetu skolotāji ) un 27. februārī iesniedz KIC (Karjeras centra 

koordinatorei) A.Zeltiņai personīgi. ( skat. 1. pielik.) 

 

4. KLAŠU GRUPĀS  IETEICAMAIS DARBA PLĀNS  

1.-4. klase atbilstoši PROJEKTA NEDĒĻAS mērķiem un uzdevumiem, veido projektu 

«Manas mammas, mana tēta, manas vecmammas, mana vectētiņa 

darba kurpes». 
 1. Klasē tiek organizēta  saruna ar klases skolēniem par vecāku, radinieku profesijām: kur strādā, 

ko dara, kāds darba laiks, darba pienākumi, utt. 

2. Sagatavo intervijas, anketas jautājumus vecākiem ( tiek izvēlēts 1 no vecākiem vai radiniekiem) 

par viņa profesiju: Iespējamie jautājumi / Ieteicamie jautājumi 

                     Anketa ,,Manas………………..(māmiņas, tēta, brāļa, vectētiņa) darbs” 

Es un mana klase izstrādājam projekta darbu . Mīļo …………….., lūdzu, aizpildi šo anketu! 

Tā man palīdzēs iegūt vairāk informācijas par Tavu profesiju! 

 Vārds, uzvārds 

 Pasreizējā darba vieta, ieņemamais amats 

 Cik gadu ir nostrādāti šajā darbā? 

 Darba dienas garums. Darba laiks. 

 Kāda mācību iestāde jābeidz , lai strādātu šajā amatā? 

 Cik ilgi jāmācās? 

 Iegūtā izglītība? ( pamatizglītība, vidējā izglītība, speciālā, augstākā)? 

 Kas darbā patīk? 

 Kas darbā nepatīk? 

 Darba pienākumi? 

 Kas Tev pamudināja izvēlēties šo profesiju? 

 Par ko bērnībā sapņoja kļūt? 

                   3. Pastāsta klasē par savu vecāku profesiju.  

                   4. Katrs skolēns noformē ( 1 gb pēc šablona )  sava radinieka  profesijas kurpi.  

                   6. Tikšanās klasē ar vienu  no vecākiem /  kāda no vecākiem darba vietas apmeklējums. 

                   7.  Klasē izspēlē kādu no profesijām (pārdevējs, ārsts, direktors)  

                   8.  Prezentācijas un izstādes sagatavošana. ( pēc nolikuma par prezentācijas norises kārtību) 



 

 

 

5.- 8. klase atbilstoši PROJEKTA NEDĒĻAS mērķiem un uzdevumiem, veido projektu 

“Atrodi savas karjeras kurpes” 

 
1. Klasē tiek organizēta sarunu ar klases skolēniem: 

2. par viņu interesēm, aizraušanos ( ir iespējams pie KIC koordinatores saņemt aptaujas anketu), 

3. vai ir domājuši par savu nākamo profesiju, 

4. pēta i-netā darba sludinājumus, kādas ir profesijas un amati, 

5. katrs veido savu domu karti: 

DOMU KARTE:  

     1. Mana sapņu profesija. 

2.Manā izvēlētajā profesijā nepieciešamās rakstura īpašības, 

3. Manā izvēlētajā profesijā nepieciešamās zināšanas , 

4.. Manā izvēlētajā profesijā nepieciešamās rakstura īpašības, 

5.. Manā izvēlētajā profesijā darba pienākumi, kurus es labprāt veikšu. 

6. Tikšanās klasē ar kādu no bijušajiem skolas absolventiem. Sarunas laikā tiek izdoti Domu kartes 

jautājumi.  

7. Viesošanās kādā no bijušo skolas absolventu darba vietā.  

8. Papildina savas domu kartes un katrs skolēns noformē  savu  atrasto karjeras kurpi. 

9.  Prezentācijas un izstādes sagatavošana. ( pēc nolikuma par prezentācijas norises kārtību) 

 

 

9.-11.klase atbilstoši PROJEKTA NEDĒĻAS mērķiem un uzdevumiem, veido projektu 

 ,, Es savas karjeras kurpēs” 
1. Klasē tiek organizēta saruna par patlaban darba tirgū pieprasītajām profesijām. Tiek pētīti darba 

sludinājumi. 

2. Kopīgi vienojas par kādu profesiju/amatu, kuru kopīgi varētu izpētīt un veikt šīs profesijas 

reālus amata pienākumus. 

3. Sagatavo informāciju par esošo profesiju: 

 Nākamā darbinieka rakstura īpašības, 

 Darbinieka intereses, 

 Nepieciešamā izglītība, tās ieguves iespējas, 

 Darba vietas, 

 Darba laiks, 

 Veicamie pienākumi. 

4. Klasē tiek organizēta tikšanās, intervija ar šīs profesijas pārstāvi. 

5. Tiek apmeklēta intervējamā darba vieta. 

6. Tiek veikts reāls izmēģinājuma darbs šajā profesijā . 

7. Klase tiek organizēta saruna – izdarīti secinājumi, papildinājumi par šo profesiju. 

8. Klasē noformē 1 (vienu ) klases kopēju karjeras kurpi ( šablons tiks izsniegts)  

10. Prezentācijas un izstādes sagatavošana ( pēc nolikuma par prezentācijas norises kārtību). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. PROJEKTA NEDĒĻAS LAIKĀ SAGATAVOJAMAIS MATERIĀLS un IESNIEDZAMĀ 

PROJEKTU DARBU MAPE PREZENTĀCIJAS LAIKĀ 

 

 

1.-4. KLASEI  

Darba mape, kurā ietilpst: 

1. Darba plānojums (PROJEKTU NEDĒĻAS DARBA KĀRTĪBAS LAPA) 

2. Aizpildītas katra skolēna vecāku anketas.                 

3.Reāli izdarītais projektu nedēļas laikā., t.i.  skolēnu darbs , mācību priekšmetu skolotāja  devums 

projekta realizācijā un komandas darbs kopumā. ( apraksts, fotogrāfijas, u.c.) 

4.Secinājumi  - ko jaunu uzzināja par skolēniem pašiem, darbu komandā,  profesijām. 

 

 

             5.-8. KLASEI 

            Darba mape, kurā ietilpst : 

1. Darba plānojums (PROJEKTU NEDĒĻAS DARBA KĀRTĪBAS LAPA) 

2.  Ja ir, tad savāktas un apkopotas anketas par skolēnu aizraušanos, interesēm, sapņiem par 

nākamo profesiju. 

3. Skolēnu ,,Domu kartes”.                       

4.Reāli izdarītais projektu nedēļas laikā., t.i.skolēnu darbs, mācību priekšmetu skolotāja  devums 

projekta realizācijā un komandas darbs kopumā  ( apraksts, fotogrāfijas, u.c.). 

5.Secinājumi  - ko jaunu uzzināja skolēni paši par sevi, darbu komandā,  profesijām. 

 

   

9.-11. KLASEI 

Darba mape, kurā ietilpst : 

1. Darba plānojums (PROJEKTU NEDĒĻAS DARBA KĀRTĪBAS LAPA) 

2. Izvēlētās profesijas/ amata darba pienākumu apraksts, iespējamās darba vietas, kur var apgūt šo 

specialitāti/ atbilstošā izglītība, nepieciešamās rakstura īpašības, nepieciešamās darbiniekam 

intereses. 

3. Izvēlētās profesijas kāda darba pienākuma reāla izmēģinājuma darba aprakts ar rezultātu. 

4. Reāli izdarītais projektu nedēļas laikā., t.i.skolēnu darbs, mācību priekšmetu skolotāja  devums 

projekta realizācijā un komandas darbs kopumā  ( apraksts, fotogrāfijas, u.c.). 

5. Secinājumi  - ko jaunu uzzināja skolēni paši par sevi, darbu komandā,  profesiju. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.IZSTĀDE 

 

   1.-4. KLASEI  

Uzzīmēta, pēc šablona, katra skolēna «Manas mammas, mana tēta, manas vecmammas, mana 

vectētiņa darba kurpes» kurpe. ,,Kurpju” izstāde  izvietota 13. 03.2015. plkst. 8.30  skolas 

gaitenī – pretim savas klases telpai uz soliem. Kolektīvs visas izstādes apmeklējums visas 

dienas garumā. Izstāde tiek novietota klases telpā plkst. 14.00 

 

       
 

      5.-8. KLASEI 

Veidota katra skolēna ,, Atrodi savas karjeras kurpes” profesijas kurpe. ,,Kurpju” izstāde  izvietota 

13. 03.2015. plkst. 8.30  skolas gaitenī – pretim savas klases telpai uz soliem. Kolektīvs izstādes 

apmeklējums visas dienas garumā. Izstāde tiek novietota klases telpā plkst. 14.00 

 

   
 

     9.-11. KLASEI 

Veidots klases  ,, Es savas karjeras kurpēs” profesijas vizualizējums – darba rezultāts, kas       

izvietots 13. 03.2015. plkst. 8.30  skolas gaitenī – pretim savas klases telpai uz soliem. Kolektīvs 

izstādes apmeklējums visas dienas garumā. Izstāde tiek novietota klases telpā plkst. 14.00 
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7.PREZENTĀCIJA 

 Projekta darba prezentāciju norise  13.02.2015.,  

           1.-5.klasēm (10.00-11.35), 

           6.-11.klasēm ( 12.15- 14.00). 

 Uzstāšanās pēc kārtas pa klasēm. 

 Katra klase, iznākot žūrijas priekšā , iesniedz tai  izveidoto PROJEKTA DARBU MAPI 

 Darbu var prezentēt visi klases skolēni vai arī klases pārstāvji. 

 Prezentācijā iespējams var ietilpt: stāsts par darba dalībniekiem, pieminot priekšmetu 

skolotājus, stāsts par darba norisi, interesantākie darba momenti, fotogrāfijas, PowerPoint 

prezentācijas u.c. 

 Prezentācijā noteikti iekļaujamais: Ko skolēni darba gaitā/ procesā uzzināja/iemācījās 

jaunu, kas noderēs viņu karjeras izvēlē. 

 Žūrijas ( 4 dalībnieki)  darbs – uzdot papildus interesējošos jautājumus par projekta darbu. 

 Prezentācijas noslēgumā dalībnieki tiks apbalvoti nominācijās. 

 

 

8.MĀCĪBU PRIEKŠMETU SKOLOTĀJU DALĪBA PROJEKTĀ 

 Mācību priekšmetu skolotāji aktīvi piedalās projektu nedēļas norisē ( 09.03.-13.03.), 

palīdzot klases audzinātājam organizēt darbu, konsultēt skolēnus, sniegt noderīgas zināšanas 

turpmākās profesijas izvēlē.  

 No 23. 02. – 27.02. katrs ISMA vidusskolas ,,PREMJERS” mācību priekšmetu skolotājs 

izvēlas klasi/klases,  kurā viņš PROJEKTU NEDĒĻAS laikā veiks darbu atbilstoši savai 

pedagoga slodzei nedēļā. Iespējams strādāt – palīdzēt arī vairākās / dažādās klasēs.  23.02. -

27.02.2015. mācību priekšmeta skolotājs informē par to klases audzinātāju, tiek ierakstīts 

klases PROJEKTU NEDĒĻAS DARBA KĀRTĪBAS LAPĀ. 

 

9.DARBA DROŠĪBA. Organizējot pasākumus ārpus skolas, klases audzinātājs raksta iesniegumu 

skolas direktorei un skolēni parakstās instruktāžas žurnālā  par drošības noteikumu ievērošanau. Par 

skolēnu drošību ārpusskolas pasākumā atbild klases audzinātājs un pavadošais mācību priekšmeta 

skolotājs. 

 

LAI IZDODAS IECERĒTAIS! 

KIC KOORDINATORE : Aija Zeltiņa 

                                           aija_zeltina@inbox.lv 

                                           t.26545257 

 

 

PIELIKUMĀ:  

1. pielikums – KARJEAS KURPES ŠABLONS 

2. pielikums - PROJEKTU NEDĒĻAS DARBA KĀRTĪBAS LAPA 

3. pielikums – MĀCĪBU PRIEKŠMETU SKOLOTĀJU SARAKSTS  

mailto:aija_zeltina@inbox.lv

