APSTIPRINĀTS
Vispārējās un profesionālās
izglītības pārvaldes vadītāja
M. Isupova
2013. gada . septembrī

Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes
Profesionālās, interešu un pieaugušo izglītības nodaļas
darba plāns
2013./2014.m.g.
Prioritārie darba virzieni:
-

-

Nr.p.k.

profesionālās, interešu , karjeras un pieaugušo izglītības iespēju datu bāzes
pilnveidošana un informācijas pieejamības nodrošināšana;
izglītošana, konsultēšana un atbalsta sniegšana profesionālās, interešu, karjeras un
pieaugušo izglītības jautājumos;
sadarbības veicināšana starp pašvaldības, valsts un privātajiem uzņēmumiem,
iestādēm un sabiedrībām;
veicināt gan padotībā esošo, gan valsts un citu izglītības iestāžu savstarpējo
sadarbību, rīkojot kopīgos pasākumus pēctecības nodrošināšanai: pirmsskola –
pamatskola – vidusskola – profesionālā skola;
iesaistīt izglītības iestāžu vadītājus un pedagogus, sabiedrības pārstāvjus, uzņēmējus,
asociācijas un medijus izglītības jautājumu risināšanā;
individuālas pieejas sekmēšana katram skolēnam karjeras plānošanā
pieredzes uzkrāšana un apmaiņa interešu, profesionālās, karjeras un pieaugušo
izglītības jomās
Pasākums/aktivitāte

Mērķauditorija

Laiks

Atbildīgais

Piezīmes

Profesionālās, interešu un pieaugušo izglītības pieejamības veicināšana.
1.

Regulāri papildināt datu bāzi par
profesionālās, augstākās,
interešu, pieaugušo izglītības
iespējām Daugavpilī

2.

Bezmaksas latviešu valodas
kursu organizēšana pilsētas
iedzīvotājiem 100 stundu apmērā

3.

Sniegt informāciju
vispārizglītojošajām un
profesionālās izglītības iestādēm
par Daugavpilī esošajām
augstākās izglītības mācību
iestādēm.

Vispārizglītoj
ošo skolu,
profizglītības
iestāžu
izglītojamie,
augstskolu
studenti,
pieaugušie
Pilsētas
iedzīvotāji

Septembrisoktobris, mācību
gada laikā

Septembrisdecembris

L.Plavinska
I.Onzule

Vispārizglītoj
ošo skolu,
profizglītības
iestāžu
izglītojamie

Mācību gada
laikā

S. Čeirāne

L.Plavinska
S.Čeirāne
I.Onzule

Pēc iepriekšējās
pierakstīšanās

4.

Aktuālās informācijas
ievietošana Vispārējās un
profesionālās izglītības
pārvaldes mājas lapā un citos
masu saziņas līdzekļos

Pilsētas
iedzīvotāji

Mācību gada
laikā

L.Plavinska
S.Čeirāne
I.Onzule

5.

Daugavpils pilsētas neformālās
izglītības jaunās informācijas
aktualizācija.

Pilsētas
iedzīvotāji

Mācību gada
laikā

I.Onzule

6.

Sadarbībā ar profesionālās
izglītības iestādēm, sniegt
informāciju iedzīvotājiem ar
mērķi palīdzēt cilvēkiem (25 –
64 gadi) iesaistīties otrās
iespējas izglītībā.

Pilsētas
iedzīvotāji

Mācību gada
laikā

I.Onzule

7.

Vispārizglītojošo izglītības
iestāžu Karjeras konsultantu
MA informatīvās sanāksmes.

Mācību gada
laikā, pēc MA
plāna

S.Čeirāne

8.

Profesionālās izglītības mācību
iestāžu direktoru vietnieku
sanāksmes „Karjeras nedēļas”
organizācijas jautājumos.

Izglītības
iestāžu
karjeras
konsultanti
Profesionālās
izglītības
mācību iestāžu
direktoru
vietnieki

Septembris

L.Plavinska
S.Čeirāne

9.

„Karjeras nedēļas” organizēšana
un īstenošana.

07.10.11.10.2013.

L.Plavinska
S.Čeirāne
I.Onzule

10.

RTU tehniskās jaunrades dienas

Novembris/
janvāris

S. Čeirāne

11.

„ Ēnu dienas” organizēšana

Februāris

S. Čeirāne

12.

Izglītības izstādes „ Skola 2014”
Rīgā apmeklējums

Februāris/marts

L. Plavinska
S. Čeirāne

13.

Sniegt informāciju, konsultēt
vispārizglītojošo izglītības
iestāžu skolēnus pēc
pieprasījuma par karjeras
izvēles iespējām
VIAA organizēto semināru
apmeklēšana

Vispārizglītoj
ošo skolu,
profizglītības
iestāžu
izglītojamie,
augstskolu
studenti,
pieaugušie
Vispārizglītoj
ošo skolu,
izglītojamie
Vispārizglītoj
ošo skolu,
profizglītības
iestāžu
izglītojamie
Vispārizglītoj
ošo skolu
izglītojamie
Vispārizglītoj
ošo skolu
izglītojamie

Mācību gada
laikā

S. Čeirāne

VPIP
pedagogs –
karjeras
konsultants,
izglītības

Pēc
nepieciešamības
mācību gada
laikā

L. Plavinska
S. Čeirāne

14.

15.

16.

Statistiskās informācijas
apkopošana par pieaugušo
neformālās izglītības kursu
norisi pilsētā (apmeklējums,
kursu daudzveidība, stundu
skaits, tematika u.c.)
Semināri vecākiem:
-Kā saprast pirmklasnieku?
-Veselīgs dzīvesveids
-Kā ar rotaļas palīdzību attīstīt
bērna runu?
PPDKN 4. kvalitātes pakāpes
novērtēšanas komisija

iestāžu
karjeras
konsultanti
Pilsētas
iedzīvotāji

Vecāki

1 reizi gadā

I.Onzule

1 reizi mēnesī:
septembris
oktobris
novembris/
decembris
Novembrisaprīlis

I.Onzule

Mācību gada
laikā

L.Plavinska

Pēc konkursu
izsludināšanas

I.Onzule

Atbilstoši
izsludinātajiem
projektu
konkursiem
(marts)
Mācību gada
laikā

I. Onzule
E.Balode

Mācību gada
laikā

S. Čeirāne
J. Azareviča

Tēmas tiek
izvēlētas pēc
vecāku
pieprasījuma

Vispārizglītoj
L.Plavinska
ošo skolu,
I.Onzule
profizglītības
iestāžu
skolotāji
Izglītošana, konsultēšana un atbalsta sniegšana profesionālās, interešu, karjeras un pieaugušo izglītības
jautājumos.

17.

18.

19.

Nodrošināt savstarpējo
palīdzību valsts pārbaudes darbu
un pēc iespējas kvalifikācijas
eksāmenu norisē, uzaicinot
vispārizglītojošo priekšmetu
skolotājus uz semināriem,
eksāmenu norises sapulcēm
Konsultēšana un informēšana
par izsludinātajiem projektu
konkursiem, lai veicinātu
pieaugušo izglītību

20.

Informatīvais seminārs par
projektu izstrādi pieaugušo
izglītošanā mācību centru
speciālistiem

21.

Sniegt individuālās konsultācijas
un metodisko atbalstu
pieaugušo, interešu un
profesionālās izglītības
jautājumos

22.

Sadarbība ar DU Dabaszinātņu
un matemātikas fakultāti
pieprasītāko profesiju
atpazīstamībai (Nodarbību cikla
„Iepazīsim informācijas

Vispārizglītoj
ošo skolu,
profizglītības
iestāžu
skolotāji,
direktoru
vietnieki
Vispārizglītoj
ošo skolu,
profizglītības
iestāžu
pasniedzēji,
augstskolu
pasniedzēji,
mācību centru
vadītāji
Mācību centru
speciālisti

Pieaugušo,
interešu,
profesionālās
izglītības
organizāciju
un iestāžu
darbinieki un
pedagogi
Vispārizglītoj
ošo skolu
izglītojamie

L.Plavinska
S.Čeirāne
I.Onzule

Pēc
nepieciešamības

Vieslektori, pēc
iespējas
sadarbībā ar
VISC, nozaru
darba devēju
asociācijām

23.

tehnoloģiju iespējas”
organizēšana)
Seminārs pamata un vidējās
izglītības iestāžu pedagogiem un
jaunatnes darbiniekiem, kuri
vēlas iesaistīties uzņēmējdarbībā

24.

Sniegt individuālās konsultācijas
pieaugušo izglītības
organizācijām un iestādēm
metodikas jautājumos

25.

Informatīvais seminārs „Valsts
izglītības attīstības aģentūras un
Nodarbinātības valsts aģentūras
atbalsts darbam ar karjeras
jautājumiem izglītības iestādēs”.

26.

Profesionālās pilnveides kursu
organizēšana izglītības iestāžu
karjeras konsultantiem

27.

Seminārs „ Karjeras atbalsta
integrēšana izglītības procesā „

28.

Konsultācijas neformālās
izglītības programmu izveidē, to
apkopošana un popularizēšana
iedzīvotājiem

29.

Sadarboties ar profesionālās
izglītības iestādēm pedagogu
kvalifikācijas celšanā,
tālākizglītībā un pieredzes
apmaiņā
Tikšanās ar profesionālo skolu
vadītājiem par informācijas
apriti pieaugušo izglītošanā
Konsultācijas par finansējuma
piesaisti neformālajai izglītībai,
projektu realizācija.

30.

31.

32.

Pēc iespējas iesaistīt
profesionālās izglītības

Pamata un
vidējās
izglītības
iestāžu
pedagogiem
un jaunatnes
darbinieki
Pieaugušo
izglītības
organizāciju
un iestāžu
darbinieki
Vispārizglītoj
ošo un
profesionālās
izglītības
iestāžu
pedagogi,
karjeras
konsultanti
Vispārizglītoj
ošo un
profesionālo
izglītības
iestāžu
atbildīgie par
karjeras
jautājumiem
Vispārizglītoj
ošo un
profesionālo
izglītības
iestāžu
pedagogi
Pieaugušo
izglītības
organizāciju
un iestāžu
darbinieki
Profesionālās
izglītības
iestāžu
pedagogi

30.10.2013.

L.Plavinska
I.Onzule

Mācību gada
laikā

L.Plavinska
S.Čeirāne
I.Onzule

Rudens
brīvdienas,
28. oktobris

VIAA,
NVA
S. Čeirāne

2014. gada
janvāris- aprīlis

L. Plavinska
S. Čeirāne
M. Kravale Pauliņa

2014. gada
pavasara
brīvdienas

VIAA
S. Čeirāne

Mācību gada
laikā

I.Onzule

Pēc
pieprasījuma

Mācību gada
laikā

L.Plavinska

Sadarbībā ar
uzņēmumiem,
VISC

Profesionālo
skolu vadītāji

Rudens

L.Plavinska
I. Onzule

Pieaugušo
izglītības
organizāciju
un iestāžu
darbinieki
Profizglītības
iestāžu

Mācību gada
laikā

I.Onzule

Pēc
pieprasījuma

Mācību gada
laikā

Nodaļas
darbinieki

Sadarbībā ar
VPIP eksperti

33.

34.

izglītojamos dažādās apmaiņas
programmās ar mērķi
iepazīstināt tos ar ES darba tirgu
un prakses vietām.
Sadarbības veicināšana ar pilsētā
esošajiem valsts, pašvaldības,
privātajiem uzņēmumiem darba
pasaules iepazīšanai un karjeras
perspektīvu izpratībai
(Datu bāzes izveide, sadarbības
līgumu slēgšana)
Aptaujas vispārizglītojošo
izglītības iestāžu 9. klašu
skolēniem „Profesijas izvēles
motivācija ” veikšana profesijas
izvēles un karjeras plānošanas
kontekstā
Aptauja „ Karjeras izglītības
atbalsta pieejamība skolā”

izglītojamie

projektu
jautājumos
E. Balodi

Vispārizglītoj
ošo skolu,
profizglītības
iestāžu
izglītojamie

Mācību gada
laikā

L. Plavinska
S. Čeirāne

Vispārizglītoj
ošo skolu 9.
klašu
izglītojamie

Mācību gada
laikā

S. Čeirāne
Izglītības
iestāžu
karjeras
konsultanti

Sadarbībā ar
uzņēmējiem,
mācību iestādēm

Izglītojamie,
Mācību gada
M. Kravale –
pedagogi,
laikā
Pauliņa
vecāki
S. Čeirāne
36.
Seminārs „Pieaugušo
latviešu
22. novembris
I.Onzule
tālākizglītotāju
valodas
I. Bohāne
meistarības pilnveide: latviešu
skolotāji –
valodas metodika pieaugušo
pieaugušo
izglītošanā”
tālākizglītotāji
Sadarbības veicināšana starp pašvaldības, valsts un privātajiem uzņēmumiem, iestādēm un sabiedrībām.
35.

37.

38.

39.

40.
41.

Pēc iespējas veicināt
profesionālās izglītības iestāžu un
darba devēju sadarbību ar mērķi
nodrošināt kvalitatīvu un
pieejamu profesionālo izglītību,
organizējot tikšanās, pārrunas,
risinot jautājumus par prakses
vietām pašvaldības teritorijā
Sadarboties ar profesionālās
izglītības iestādēm to informatīvo
dienu, Atvērto durvju dienu,
meistarības konkursu,
audzināšanas un sporta
pasākumos, Amatnieku pilsētiņas
izveidošanā Daugavpils pilsētas
svētkos.
Priekšlikumu izstrāde pieaugušo
izglītības jautājumos un
iesniegšana LPIA
Piedalīšanās LPIA sēdēs
Pieredzes apmaiņas pasākumi:
interešu izglītības un karjeras
izglītības jomās
( Rēzekne, Liepāja)

Profesionālās
izglītības
iestāžu
pārstāvji un
darba devēji

Mācību gada
laikā

L.Plavinska
S.Čeirāne
I.Onzule

Profizglītības
iestāžu
skolotāji,
direktoru
vietnieki

Mācību gada
laikā

L.Plavinska

pieaugušo
izglītotāji

Visu gadu

I.Onzule

apvienības
locekļi
Vispārizglītoj
ošo skolu
pedagogogi –
karjeras
konsultanti,
profizglītības
iestāžu
karjeras

Visu gadu

I.Onzule

Mācību gada
laikā

S. Čeirāne
L.Plavinska

42.

43.

44.

Tikšanās ar profesionālo skolu
vadītājiem par informācijas apriti
pieaugušo izglītošanā
Sadarbībā ar Daugavpils pilsētas
Domes licencēšanas komisiju
veikt neformālās izglītības
programmu izskatīšanu un
licencēšanu. Kursu skaita
palielināšana mācību centros.
Atbalsta sniegšana pilsētas
Vecāku sabiedriskās organizācijas
reģistrēšanai

konsultanti un
direktoru
vietnieki
audzināšanas
jomā
Profesionālo
skolu vadītāji

Rudens

L.Plavinska
I. Onzule

Pieaugušo
izglītības
organizāciju
un iestāžu
darbinieki

Mācību gada
laikā

I.Onzule

Izglītojamo
vecāki

Augusts septembris

L.Plavinska
I.Onzule

Saskaņā ar
Koncepciju

Profesionālās, interešu un pieaugušo izglītības nodaļas vadītāja L. Plavinska t.28330063

