
Rīgas Hanzas vidusskolas karjeras attīstības plāns 2020./2021.m.g. 
 

Pamatjoma Mērķis Laiks, vieta Klašu grupa Atbildīgais 

Mācību saturs Skolotāju darba plānošana, 

KI programmas integrēšana 

mācību priekšmetu 

programmās un 
audzināšanas darbā. 

21.08.2020- 4.09.2020. 

RHV 
1. – 6.kl. Maija Bērenfelde 

Zane Behmane 

 Skolotāju darba plānošana, 

KI programmas integrēšana 

mācību priekšmetu 

programmās un 

audzināšanas darbā 

21.08.2020 –  4.09.2021. 

RHV 
7. – 12.kl. Elita Līce 

Zane Behmane 

Mācīšana un mācīšanās KI ieviešana katra mācību 

priekšmeta ietvaros. Apzināta 

mācību satura sasaiste ar 

radniecīgo profesiju specifiku 

dažādās darba formās. 

Visu mācību gadu 1. – 12.kl. MJK vadītāji un mācību 

priekšmetu skolotāji 

 KI caur mācību priekšmetu 
nedēļu aktivitātēm .(konkursi, 

viktorīnas, spēles debates) 

Mācību priekšmetu nedēļas 7. – 12.kl. MJK vadītāji un mācību 

priekšmetu skolotāji 

 

 KI  kā interešu izglītība un 

brīvā laika aktivitātes 

 

 

Visu mācību gadu 

 
1. – 12 .kl. Aleksandrs Lange, pulciņu 

skolotāji 

 KI fakultatīvajās nodarbībās 

un mācību priekšmetu 

padziļinātā apguvē 

Visu mācību gadu 1.-12.kl. Elita Līce, Maija 

Bērenfelde, Fakultatīvu 

vadītāji 

Skolēnu sasniegumi Skolēnu un pedagogu 

sadraudzības nedēļas 

organizēšana 

janvāris 

RHV 
Skolēnu padome  



  

Mūsu skolas absolventi darba 

tirgū 

 

 

Audzināšanas stundu 

ietvaros visu m.g. 

 

1. – 12. kl. 

 

Klašu audzinātāji 

 Skolēnu tālākizglītības gaitu 

izpēte 
Augusts 9., 12. kl. Mācību pārzine Elita Līce, 

klašu audzinātāji 

Atbalsts skolēniem KALBA  informatīvas lekcijas 

- Izglītības sistēma 

- Kreditēšanas iespējas 

oktobris 10.-12.kl. Elita Līce 

 Valsts iestāžu apmeklējums  
”Atvērto durvju diena” 

februāris 7. – 12.kl Klašu audzinātāji 

 Izglītības iespējas ES aprīlis 12.kl. Elita Līce 

 Publikācijas, metodiskie un 

informatīvie materiāli 

„Iepazīsti izglītības darba 

pasauli” 

Visu mācību gadu Visi interesenti Skolas bibliotekāre  

 Darbs ar profesiju 
aprakstiem 

Audzināšanas stundu plāni 1. – 12.kl. Klašu audzinātāji 

Zane Behmane- audz.MK 

 Iepazīstināšanas ar KI 

interneta adresēm 
Informātikas stundas 4. – 12.kl. Zanda Galvāne 

Resursi „Pedagogs un viņa karjeras 

izglītība – garants 

konkurētspējīgai izaugsmei” 

Kursu apmeklējumi visu 

mācību gadu 
Skolas pedagogi Mācību pārzines 

Maija Bērenfelde 

Elita Līce 

 Tehnoloģiski noderīgas vides 
nodrošināšana kā KI 

sekmētāji. 

Visu mācību gadu 
 

Viss skolas kolektīvs Administrācija 

 „Dažādība mācību iestāžu 

prof. jomā – iespēju dažādība 

katram indivīdam.” 

Mācību ekskursijas, 

tikšanās ar dažādu arodu 

pārstāvjiem visu mācību 

gadu. 

1. – 12.kl Agnese Eriņa, Aleksandrs 

Lange, 

Klašu audzinātāji 



Skolas darba organizācija, 

vadība un kvalitātes 

nodrošināšana 

KI darba grupas sanāksme; 

mācību gada izvērtējums, 

rezultātu prezentācija, MJK 

atskaites, ieteikumu izstrāde, 

2021./2022. m.g. KI darba 
plāna izstrādāšana 

jūnijs Skolas pedagoģiskais 

kolektīvs 
Aleksandrs Lange 

 


