APSTIPRINU
Daugavpils Logopēdiskās
internatpamatskolas-attīstības centra
direktore____________M.Raičonoka
2015.gada____septembrī

Daugavpils logopēdiskās internātpamatskolasattīstības centra karjeras izglītības darba plāns
2015./2016. m. g.
Prioritātes:




Aktualizēt karjeras kompetenču apguvi mācību stundās un ārpusstundu
pasākumos.
Attīstīt prasmes un attieksmes, kas palīdzēs veidot karjeru, mērķu izvirzīšana
un darbības plānošana mācību un personīgajā dzīvē.
Veicināt karjeras izglītības pasākumu daudzveidību izglītojamo individuālo
vajadzību nodrošināšanai un respektēšanai

N. p.
Pasākums
Laiks
k.
1.
Skolēnu profesionālo nodomu un slieksmju
apzināšana.
1.1. Aptauju un anketu veikšana par skolēnu Oktobris
darbības virzieniem nākotnē, to apzināšana, Februāris
apkopošana un analīze.
1.2
Klases stundas „Karjeras izvēle”
Mācību gada
laikā
1.3
Skolotāju diena
02.10.2015
1.4
1.5

1.6

1.7
1.8
1.9
1.10

Atbildīgais

O.Borisovs,
internāta skolotāji
Internāta skolotāji

O.Borisovs,
9.kl skolēni
12.10O.Borisovs,
16.10.15
internāta skolotāji
Mācību gada O.Borisovs,
laikā
internāta
skolotāji(8.-9.kl)
Novembris
O.Karkina,
Aprīlis
internāta skolotāji

Iesaistīšanās un dalība „Karjeras nedēļas-2015”
pasākumos un aktivitātēs
Ekskursijas uz valsts pārvaldes un pašvaldības
iestādēm – atvērto durvju dienu piedāvāto
iespēju izmantošana.(8.-9.kl)
Skolēnu personības īpašību izpēte, ieteikumu
sniegšana audzēkņiem saistībā ar nākotnes
darbības izvēles stratēģijām.
Individuālās
konsultācijas
profesionālās Mācību gada
orientācijas jautājumos 9. klašu skolēniem.
laikā
Projektu nedēļa
15.0219.02.16
Izstādes „Izglītības iespējas 2016.” Daugavpilī
Marts 2016.g
Karjeras izglītības satura ieviešana mācību Mācību
stundās un audzināšanas pasākumos.
laikā

O.Borisovs
O.Karkina
O.Borisovs,
internāta skolotāji
O.Borisovs,8.-9.kl.
skolēni
gada O. Borisovs,
mācību priekšmetu

skolotāji, internāta
skolotāji
2.

Informēšana par tālākās izglītības
karjeras veidošanas iespējām.

2.1

Informācijas stenda materiālu sagatavošana un Mācību
aktualizācija par vidējās, vidējās speciālās laikā
izglītības un arodizglītības iestādēm Daugavpilī,
Latgalē un valstī, uzņemšanas noteikumiem
tajās.

gada O.Borisovs
S.Staškeviča

2.2

Mācību ekskursijas uz pilsētas uzņēmumiem un
firmām.
Informācijas apkopošana, piedāvājot NVA
aktuālo informāciju, informāciju no interneta un
preses materiālu izvilkumus
Informatīva materiāla sagatavošana par 2015.
gada absolventu tālākajām gaitām
Darbs ar atbalsta personālu
Psiholoģiskā
testēšana
par
skolēnu
ieteicamajiem darbības virzieniem nākotnē.
Skolēnu vispārējā veselības stāvokļa pārbaude,
ieteikumi tālākā nodarbošanās veida izvēlē.
Individuālas konsultācijas ar skolas logopēdu
par piemērotāko profesiju grupas izvēli.
Darbs ar vecākiem
Vecāku sapulces. Informācijas sagatavošana par
arodizvēles un profesionālās orientācijas
aktualitātēm.
Individuālas konsultācijas vecākiem.

gada Internāta skolotāji

2.3

2.4
3.
3.1
3.2.
3.3
4.
4.1.

4.2.

un

Mācību
laikā
Mācību
laikā

gada O.Borisovs

Septembris

O.Borisovs

Novembris
O. Karkina
Marts
Mācību gada Skolas ārste
laikā
Mācību gada Skolas logopēde
laikā
Novembris
Aprīlis
Mācību
laikā

O. Borisovs,

gada O.Borisovs,
O. Karkina,
internāta skolotāji

