APSTIPRINĀTS
ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas
2021.gada 17.septembra rīkojumu Nr.402 – r

Daugavpils pilsētas pedagogu – karjeras konsultantu metodiskās apvienības darba plāns
2021./2022. m. g.
Metodiskā darba prioritātes:
1. Skolotāju kompetences pilnveidošana un sadarbības veicināšana jaunā mācību satura plānošanā un īstenošanā,
2. KI integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā,
3. Individuālā karjeras atbalsta pieejamības nodrošināšana skolēniem un vecākiem.

Nr.

Aktivitāte, pasākums

Mērķauditorija

Laiks

1. Pedagogu – karjeras konsultantu
MA darba plāna apstiprināšana

Skolu pedagogi –
karjeras konsultanti

Septembris

2. Vispārizglītojošo izglītības iestāžu

Skolu pedagogi –
karjeras konsultanti,
sadarbības partneri
Klašu audzinātāji

16.09.2021.
(gada laikā pēc
nepieciešamības)
Septembris oktobris
2021.28.10.

Karjeras konsultantu MA
informatīvās sanāksmes

3. 9., 12. klašu absolventu tālāko gaitu
4.

apkopojums
JAL Reģionālais seminārs
“Jauno uzņēmēju skola 2021”

JAL programmas
dalībskolu SMU
dalībnieki

Atbildīgais

Mērķis

S.Čeirāne
Skolu pedagogi – karjeras
konsultanti
S.Čeirāne
Izglītības iestāžu pedagogi –
karjeras konsultanti
S. Čeirāne
SMU konsultanti, PKK

JAL piedāvāto biznesa izglītības
programmu integrēšana
pilnveidotajā mācību saturā, pkk un
priekšmetu skolotāju sadarbības
veicināšana, skolēnu uzņēmējspēju

un līderības attīstībai.
5. Biznesa simulācijas spēle “TITAN”

JAL programmas
dalībskolu SMU
dalībnieki

2021./2022.m.g.
septembris novembris

S. Čeirāne
N. Kupcovs

JAL piedāvāto biznesa izglītības
programmu integrēšana
pilnveidotajā mācību saturā, pkk un
priekšmetu skolotāju sadarbības
veicināšana, skolēnu uzņēmējspēju
un līderības attīstībai.

6. Pieredzes apmaiņas seminārs

Skolu pedagogi –
karjeras konsultanti

2021./2022.m.g.
oktobris

G. Pastare, A.Ivanova

7.

Vispārizglītojošo skolu
1. – 12. klašu skolēni

Septembris/
oktobris

Izglītības iestāžu PKK, S. Čeirāne

Vispārizglītojošo skolu
1. – 12. klašu skolēni

11.10. –
15.10.2021.

S. Čeirāne, izglītības iestāžu PKK

Jaunu metodiku, aktivitāšu
izzināšana darbam ar skolēniem
karjeras izglītības jomā.
Starptautiskās pieredzes materiālu
iepazīšana, skolotāju kompetences
pilnveidošana .
Karjeras izglītības jautājumu
integrēšana pilnveidotajā mācību
saturā. Sniegt informāciju
skolēniem par informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju (IKT)
izmantošanu dažādās
profesionālajās jomās.
Karjeras izglītības jautājumu
integrēšana pilnveidotajā mācību
saturā. Sniegt informāciju
skolēniem par informācijas un
komunikāciju tehnoloģiju (IKT)
izmantošanu dažādās
profesionālajās jomās.

“ Skolēnu motivācijas resursi
karjeras izglītības darbā”

Pilsētas un izglītības iestāžu
KN 2021 “ IKT Tavai karjerai”
programmas izstrāde

8. Karjeras nedēļas 2021
“IKT Tavai karjera”

9. Starptautiskā Karjeras atbalsta

Daugavpils pilsētas
izglītības iestāžu
pedagogiem- karjeras
konsultanti

2021.gada
19.- 21.oktobris.
(tiešsaistē)

10. KK MA pieredzes apmaiņas

Daugavpils pilsētas
izglītības iestāžu
pedagogiem- karjeras
konsultanti

2021./2022.
S. Čeirāne, L.Ratkeviča
mācību gada laikā
( decembris vai
aprīlis)

11. Dalība “ Biznesa mēneša”
ietvaros organizētajā pasākumā

Vispārējās izglītības
iestāžu 9.- 12. klašu
skolēni.

2020.
oktobris

12.

Izglītības iestāžu
SMU dalībnieki

asociācijas konference

(Nacionālā konference)

seminārs Daugavpils Saskaņas
pamatskolā
“ MOT programmas ietekme
skolēnu KVP attīstībai”

SMU Ziemassvētku gadatirgus

18. 12. 2020.

VIAA, LKAA
S.Čeirāne

S. Čeirāne
Izglītības iestāžu PKK,
ekonomikas skolotāji sadarbībā ar
LUC
S. Čeirāne, DIC,
t/p “Solo”

13. PKK pieredzes apmaiņas seminārs

Izglītības iestāžu
pedagogi – karjeras
konsultanti

2021./2022. m.g.

S. Čeirāne
Iestādes pkk un priekšmetu
skolotājs

14.

Vispārizglītojošo skolu
7. – 12. klašu skolēni

2021. gada
9. februāris

Vispārizglītojošo skolu
9. – 12. klašu skolēni

2022.gada
februāris

S. Čeirāne
Skolu pedagogi – karjeras
konsultanti
S. Čeirāne
Skolu pedagogi – karjeras

Daugavpils 10.vidusskolā
“Karjeras izglītības integrēšana
mācību procesā. Sadarbība ar
priekšmetu skolotājiem ”

15.

„ Ēnu dienas” organizēšana
Izglītības izstādes
„Skola 2022”
apmeklējums

Dalība Starptautiska un nacionāla
mēroga pasākumā, savas
profesionālās kompetences
pilnveidošanai darbam
pilnveidotajā mācību saturā.
Sniegt pilsētas vispārizglītojošo
skolu pedagogiem - karjeras
konsultantiem informāciju par
jauniešu motivācijas porogrammu
MOT. Programmas integrēšanas
iespējas pilnveidotajā mācību
saturā, karjeras izglītībā.
Sniegt iespēju skolēniem gūt
papildus informāciju par karjeras
iespējām uzņēmējdarbībā, sniegt
izpratni par nozari.
JAL dalībskolu SMU dalībnieku
praktisko iemaņu pilnveidošana
uzņēmējdarbībā.
Dalīties labās prakses pieredzē KI
jautājumu integrēšanai mācību
saturā. Skolotāju sadarbības
veicināšana pilnveidotā mācību
satura īstenošanā.
Iepazīt darba pasauli, gūt praktisku
pieredzi dažādās profesionālajās
jomās.
Izglītības iespēju izzināšana.
Individuālā karjeras atbalsta

konsultanti

(izglītības ceļa izvēle)
nodrošināšana izglītojamiem.

16. Augstāko un profesionālo izglītības

Vispārizglītojošo skolu
9. – 12. klašu skolēni

2021. marts maijs

Skolu pedagogi – karjeras
konsultanti

Izglītības iespēju izzināšana.
Individuālā karjeras atbalsta
(izglītības ceļa izvēle)
nodrošināšana izglītojamiem.

17. Reģionālais SMU gadatirgus

Izglītības iestāžu SMU
dalībnieki

2021. gada
12. februāris

Sadarbībā ar LPR,
t/p SOLO vai TC DITTON

JAL dalībskolu SMU dalībnieku
praktisko iemaņu pilnveidošana
uzņēmējdarbībā.

18. Metodisko semināru cikls

Izglītības iestāžu
pedagogi – karjeras
konsultanti

2020./2021.mācību gada laikā
novembris –
aprīlis

S. Čeirāne,
M.Kravale – Pauliņa (DU)
Izglītības iestāžu pkk

Pedagogu karjeras konsultantu
profesionālās kompetences
pilnveidošana, savstarpējās
sadarbības veicināšana.

19. PKK MA pieredzes apmaiņas

PKK MA dalībnieki

2022 gada
Marts/jūnijs

S.Čeirāne
A.Jankovska

Pedagogu karjeras konsultantu
profesionālās kompetences
pilnveidošana, savstarpējās
sadarbības veicināšana. Citu
pašvaldību labās prakses
izzināšana.

iestāžu Atvērto durvju dienu
apmeklējumi

pedagogiem karjeras konsultantiem
“ Pieredzes krātuve”
( metodisko materiālu izmantošana
darbā ar skolēniem)
seminārs Liepājā

20. Sadarbība ar mācību priekšmetu
K skolotājiem karjeras izglītības

Izglītības iestāžu
pedagogi – karjeras
konsultanti, mācību
priekšmetu skolotāji

2021./2022.
S.Čeirāne
mācību gada laikā Izglītības iestāžu pedagogi karjeras
konsultanti sadarbībā ar priekšmetu
skolotājiem

Skolotāju sadarbības veicināšana
pilnveidotā mācību satura
īstenošanā, atbalsts izglītojamiem
viņu tālākās izglītības un apzinātas
karjeras izvēlē.

21. Individuālo konsultāciju

Izglītības iestāžu
izglītojamie, vecāki

2021./2022.
S.Čeirāne
mācību gada laikā Izglītības iestāžu pedagogi karjeras
konsultanti s

Individuālā atbalsta sniegšana
skolēniem, vecākiem karjeras
izglītības jautājumos ( izglītības,
profesijas izvēle, skolēnu izpēte,
skolēnu motivācija u.c.)

integrēšanai pilnveidotajā mācību
saturā

nodrošināšana izglītības iestāžu
izglītojamiem ( 9./12.kl.) un
vecākiem.

