
Pārskats par Karjeras projekta aktivitātēm Bērzaunes pamatskolā 2018./2019.m.g.  

( no 03.09.2019. līdz 31.05.2019.) 

2018./2019.m.g. 1.semestrī  Bērzaunes pamatskolā ir notikuši 8 dažādi karjeras attīstības 

atbalsta pasākumi: 

1) uz vietas skolā organizēti 4 pasākumi – „Zemessargs – Tēvzemes sargs”28.09.2018. 5.klasei, 

„Tikšanās ar policijas darbiniekiem” 09.10.2018. 1.-6.klasei, „Interesants vaļasprieks” 

02.11.2018. 1.-5.klasei, „Veselības aprūpes profesijas” 07.12.2018. 8., 9.klasei; 

2) organizētas 3 izglītojošas ekskursijas  - 1) „Profesijas kinoteātrī”11.09.2018. Madonā 5.-

7.klasei, 2) „Tikšanās ar policijas darbiniekiem” 11.10.2018. Madonā 7.-9.klasei, 3) „Ciemos pie 

ražotāja” 19.10.2018. Skrīveros 1.-4.klasei; 

 3) dalība 1 centralizētajā pasākumā - seminārā “Izglītības un darba iespējas medicīnas nozarē”  

06.11.2018. Madonā 9.klasei;  

4) novadītas 4., 5., 7.klasei 3 nodarbības „Spēles karjeras izglītībā”, 8., 9.klasei 2 nodarbības  

„Savu interešu izpēte. Testi”; 

5)organizēta 9.klases  vecākiem sapulce par tēmu „Mīti un stereotipi karjeras izvēlē. Ieteikumi 

vecākiem skolēna karjeras izvēles procesā”11.10.2018.; 

6) veikta aptauja izglītojamajiem par karjeras attīstības atbalsta ietekmi izglītības iestādēs 

projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 7.-9.klasei; 

7)organizētas 2 sanāksmes pedagogiem un regulāra saziņa ar pedagogiem e-pastā; 

8)veikta aptauja pedagogiem par karjeras projekta norisi Bērzaunes pamatskolā 1.semestrī 

07.12.2018. 

 

 

  



2018./2019.m.g. 2.semestrī līdz mācību gada noslēgumam Bērzaunes pamatskolā ir notikuši 6 

dažādi karjeras attīstības atbalsta pasākumi: 

1) uz vietas skolā organizēti 3 pasākumi – „Vetārsta profesija” 14.01.2019. 1.-6.klasei, 

„Optometrista profesija” 22.02.2019. 7.-9.klasei, „Vecāku profesiju diena”12.04.2019. 1.-

9.klasei; 

2)  32 1.-9.klašu skolēnu dalība Ēnu dienās no 07.02. – 13.02.2019.; 

3) organizētas 2 izglītojošas ekskursijas – „Ciemos pie ražotāja” Rūjienā 5. – 6.klases skolēniem 

16.04.2019. un Ādažos 7.-9.klašu skolēniem 02.05.2019.; 

 

4) novadītas 3 nodarbības „Spēles karjeras izglītībā” 2.klasei 22.02.2019.; 3.un 6.klasei 

22.03.2019.; 

5) novadīta nodarbības pedagogiem  par tēmu “Karjeras vadības prasmju attīstīšana ārpusstundu 

pasākumos” 22.03.2019.; 

6) veikta Endurio aptauja skolēniem, pedagogiem, vecākiem par karjeras jautājumiem 2019.gada 

maijā; veikta aptauja vecākiem karjeras attīstības atbalsta pasākuma  „Vecāku profesiju diena” 

ietvaros 12.04.2019.; veikta aptauja pedagogiem par Karjeras projekta aktivitātēm 

2018./2019.m.g. noslēgumā; 

7) veikts Karjeras projekta 2008./2019.m.g. aktivitāšu  izvērtējums pedagoģiskās padomes sēdē 

14.06.2019. 

 

Turpmākie uzdevumi 2019./2020.m.g.: 

1. Izveidot Bērzaunes pamatskolas karjeras izglītības programmu. 

2. Izveidot Bērzaunes pamatskolas Karjeras projekta aktivitāšu plānu 2019./2020.m.g.(projekts). 

 

 

 

 


