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1. Karjeras veidošanas aspekti 
 

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, 

cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izaugsmei visa mūža 

garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process; tā ir cilvēka virzība 

visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā. 

Karjeras attīstība ir indivīda personīgās dzīves, mācību un darba vadības 

process mūža garumā. Tas ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto 

informāciju par sevi, un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos 

savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju. 

Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums 

izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju 

un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu 

zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu 

un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē. 

Mūsdienās karjeras jēdziena saturs ir ievērojami paplašinājies. Ja sākotnēji 

jēdzienu “karjera” skaidroja un asociēja ar sekmīgu darbošanos kādā profesionālajā 

jomā, kurā ir iespējama izvirzīšanās, slavas un popularitātes sasniegšana, tad tagad 

termins “karjera” ir jāsaprot ne vien kā izaugsme profesionālajā jomā, bet arī kā 

likumsakarīga personības izaugsme un nodarbošanās secīga maiņa visas dzīves 

garumā. Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā 

summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs. 

Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā 

trīs būtiski nosacījumi: 1.lai profesija būtu jaunietim interesanta un saistoša; 2. 

lai profesija atbilstu jaunieša zināšanām, prasmēm un spējām un 3.lai jaunietis 

varētu atrast darbu šajā profesijā un vai šī profesija ir nepieciešama sabiedrības 

attīstībai un kopēja labuma gūšanai. 

Vēlams, lai skolēna intereses būtu prioritāte profesijas izvēlē, tomēr, ne 

vienmēr skolēnu interesējošā joma atbilst skolēna zināšanu un prasmju līmenim. 

Interešu saraksts varētu būt ļoti plašs, jo skolēniem patīk darīt dažādas lietas un 

daudzas jomas mūsdienās ir saistošas.  Skolēni jau sākumskolas posmā apmeklē 

dažādas interešu izglītības nodarbības, līdz ar to viņiem ir iespēja detalizēti iepazīt 

dažādu   interesējošo jomu  darbības specifiku, piemērma, robotika vai lidmodeļu  

veidošana, mūziķa karjera apmeklējot mūzikas skolu, utt. Lai pieņemtu pareizo 
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lēmumu par karjeras izvēli,  nepieciešams izzināt potenciālās darbības 

virziena/profesijas saturu, darba pienākumus un apstākļus, ko sākumskolā 

veiksmīgi  īstenojam  ar dažādu profesionāļu aicināšanu pie sevs uz skolu vai 

apmeklējot  profesionāļus viņu darba vietā. 

  Karjeras izvēlē būtiska loma ir arī cilvēka zināšanām un prasmēm 

izvēlētajā jomā, kas ir nepeiciešamas izvēlētās profesijas pārstāvim. Zināšanas un 

prasmes ir daļa no laba profesionāļa kvalitātes zīmēm, ļoti būtiska loma ir arī 

skolēna rakstura īpašībām un sociālajām prasmēm, lai spētu strādāt gan individuāli, 

gan komandā. 

  Karjeras izvēli nosaka arī pieprasījums darba tirgū, lai gan praktiskie 

novērojumi liecina, ka skolēni, neskatoties uz darbas tirgus tendencēm, sliecas 

izvēlēties to, kas pašiem labāk patīk un sanāk, rēķinoties ar to, ka iespējams būs 

jāstrādā citā jomā, jo darba tirgū nav apgūtās profesijas vakances. Mūsdienās 

profesijas mainās ļoti strauji, tāpat kā pieprasījums darba tirgū pēc konkrētām 

profesijām. Mainās arī profesiju saturs un kompetences konkrēto darba uzdevumu 

veikšanai, tāpēc skolēnam ir jābūt gatavam turpināt mācīties mūža garumā. 

Mūsdienu skolas uzdevums ir iemācīt skolēnam zināšanas, prasmes un veidot 

attieksmes, lai skolēns spētu pielāgoties dažādām situācijām ikdienā, spētu strādāt 

viens vai komandā, būtu elastīgs gan veicot darbu, gan pielāgojoties darba videi. 

Būtiski, ka skolēns, veidojot savu profesionālo dzīvi, neaizmirst veltīt laiku gan 

sevis attīstīšanai un savām interesēm, gan ģimenes dzīves veidošanai. 

2. Karjeras vadības prasmes 

Situācija pasaulē ir strauji mainās, jo globālā tirgus un uz zināšanām 

balstītas ekonomikas un sabiedrības apstākļos indivīdiem ir nepieciešams 

nepārtraukti uzlabot savas prasmes un apgūt jaunas zināšanas. Karjeras attīstības 

veicināšana un atbalsta sniegšana skolēnam ir nepārtraukts process, pielāgojot 

atbalstu mainīgajai situācijai pasaulē un darba tirgus tendencēm. Ilgstoša mācīšanās 

ir tieši tas, kas mūsdienās ir kļuvusi par galveno faktoru indivīdu konkurētspējas 

veicināšanai un veiksmīgas karjeras veidošanai. 

Lai spētu konkurēt darba tirgū, indivīdam ir pašam jākļūst par savu karjeras 

resursu un darba vides procesu vadītāju. Ja indivīds (ne tikai jaunietis, bet arī 

pieaugušais) nav apguvis karjeras vadības prasmes, viņš arī nespēj īstenot mērķus 

un plānus, ko ir izvirzījis savas personīgās dzīves un savas karjeras  veicināšanai. 
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Skolēnu attīstības iezīmes un karjeras vajadzības 

Skolēniem dažādos vecumposmos ir novērojamas atšķirīgas attīstības 

iezīmes. 1. – 3.klases skolēniem ir nepieciešama uzmanība un uzslavas, kā arī 

apstiprinājums, ka darbs paveikts labi. Skolēniem ir daudz enerģijas, bet ir 

izaicinājums nošķirt iedomu pasauli no realitātes. Šajā vecumposmā veidojas 

skolēna pašapziņa. Atbilstoši vecumposma īpatnībām, par karjeras vajadzībām 

vecumposmā no 1.-3.klasei, var uzskatīt prasmi atšķirt mācību darbu no rotaļu 

laika, prasmi identificēt dažādus mācību darba un aktivitāšu veidus, zina kā un prot 

pieņemt lēmumus, izrāda pozitīvu attieksmi pret darbu, kā arī spēj nosaukt 

emocijas, kas rodas darot darbu. 5.-6.klasē skolēni kļūst patstāvīgāki, spēj izvirzīt 

savus mērķus un plānot savu laiku. Skolēni apzinās, ka ir piederīgi konkrētai grupai 

un ka piederība grupai ne vienmēr ir viņu izvēles rezultāts. Skolēni šajā 

vecumposmā spēj uzņemties atbildību par savu darbu un kopdarbu ar citiem 

skolēniem. Skolēniem ir plašs interešu loks, ko viņi paplašina draudzējoties ar 

citiem skolēniem. Skolēni domā patstāvīgi, bet domu virzīšanas procesā uzticas 

pieaugušajiem. Karjeras vajadzības 5.- 6.klases skolēniem raksturo prasme 

identificēt personīgās intereses, spējas, vājās un stiprās puses. Skolēni prot 

raksturot savus pienākumus mājās un skolā, spēj tos pārnest un pielāgot skolas 

videi un kopienā notiekošajiem pasākumiem. Skolēni spēj aprakstīt darba 

nozīmīgumu pašiem, ģimenei un kopienai, kurā skolēni dzīvo.  

3. Karjeras izglītība 

Karjeras izglītības mērķis ir organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves 

procesu, nodrošinot izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai 

un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, radīt pamatu 

savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanai par 

turpmāko izglītību. 

Karjeras izglītība tiek harmoniski integrēta visā izglītības procesā, lai 

nodrošinātu plānotu un pēctecīgu pasākumu kompleksu, kas palīdzētu skolēniem 

izvēlēties un noteikt savas karjeras izglītības vajadzības, apzināti izvēlēties 

līdzekļus savas karjeras plānošanai nevis epizodiski, bet mērķtiecīgi un ilgtermiņā, 

izmantojot izglītības procesa un programmas piedāvātos līdzekļus. 

Karjeras izglītības uzdevumi: 

1.palīdzēt skolēniem pašattīstīties: izprast sevi un novērtēt savas stiprās un vājās puses, 

izveidot elastīgu skatījumu uz dzīvi un reālistiskas gaidas attiecībā uz savu 
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karjeru, attīstīt prasmes un attieksmes, kas palīdzēs veidot karjeru, piemēram, 

pašapziņa, pašpaļāvība, spēja prezentēt un piedāvāt savas zināšanas un prasmes 

darba tirgū, mērķu izvirzīšana un darbības plānošana mācību un personīgajā 

dzīvē, analizēt savu personīgo pieredzi, intereses, dotumus, iemaņas un spējas, 

vērtības, mērķus, personīgās īpašības un sasniegumus; 

2.motivēt un palīdzēt izpētīt dažādas karjeras iespējas: izprast izmaiņas 

sabiedrībā un kā tās ietekmē karjeru attīstību, izpētīt dažādas karjeras un iespējas 

to veidošanai, izpētīt un izvērtēt darba tirgu, nodarbinātības un profesiju, 

izglītības un apmācības iespēju attīstības tendences, salīdzināt un samērot 

personīgos sasniegumus un īpašības ar tiem sasniegumiem un īpašībām, kas ir 

nepieciešamas konkrētai tālākai karjerai/mācībām/studijām, piedalīties darba 

izmēģinājumos, uzzināt, kur un kā iegūt vajadzīgo informāciju, resursus un 

palīdzību, gatavoties pārejai no mācībām uz darba dzīvi vai uz tālākām 

mācībām/citu darbu un izpētīt un pārdomāt savas personīgās un sabiedrības 

vērtības, uzināt, kādas prasības izvirza darba devēji, kādas prasmes un personīgās 

īpašības palīdz noturēties darba tirgū; 

3.palīdzēt plānot un vadīt savu karjeru: apgūt karjeras vadības prasmes, noteikt 

savas attīstības vajadzības, pilnveidot savas zināšanas un prasmes, apzināties 

informācijas ieguves un konsultēšanas iespējas, veidot savu personīgās karjeras 

plānu, attīstīt pieņemto personīgo lēmumu plānu īstenošanas prasmes, veidot 

izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un mūžizglītību. 

 

Karjeras izglītības īstenošanas pamatprincipi: 

1.karjeras izglītība tiek integrēta visos mācību priekšmetos atbilstoši mācību 

priekšmetā apgūstamajam saturam un prasmēm; 

2.par karjeras izglītības īstenošanu izglītības iestādē ir atbildīgi visi izsglītības 

iestādes pedagogi un darbinieki; 

3.īstenojot karjeras izglītību, tiek ievērotas vecumposma intereses un vajadzības; 

4.karjeras izglītības mērķi ir objektīvi un sasniedzami, kā arī pasākumi ir īstenojami un 

atbilstoši karjeras izglītības pamatprincipiem izglītības iestādē; 

5.karjeras izglītības pasākumi ir orientēti uz zināšanu un prasmju apguvi. 
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4. Karjeras izglītības plānošana 
 

Lai skolēnus sagatavotu efektīvai pārejai no skolas uz pieaugušo darba dzīvi, 

skolai ir jānodrošina saviem skolēniem aizvien daudzveidīgāks un lielāks mācīšanās 

pieredžu skaits. 

Karjeras izglītības programmas sastāvdaļas: 

1.Sevis izzināšanas aktivitātes, kurās skolēni: 1.identificē savas personīgās īpašības 

(fiziskās, intelektuālās, emocionālās iezīmes, prasmes, intereses un vērtības), izpēta 

personīgo īpašību un nepieciešamo prasmju samērotību, lai gūtu panākumus dažādās 

dzīves un darba situācijās, izvērtē stratēģijas un apstākļus, kas ietekmē viņu mācīšanos 

dažādās dzīves un darba situācijās. Iespēju apzināšanās aktivitātes iesaista skolēnus 

darba pasaules izpētē un iepazīšanā. Aktivitātes var ietvert: dažādas darba vides 

iepazīšana un pētīšana, dažādu profesiju un izglītības un apmācības iespēju izpēte, darba 

pasaules vēsturisko un plānoto izmaiņu analīze. 

2.Lēmumu pieņemšana ir saistīta ar mācīšanos, kā pieņemt lēmumus, lai plānotu un 

vadītu savu karjeru. Skolēni iesaistās aktivitātēs, kas palīdz: izpētīt, kā citi cilvēki 

pieņem lēmumus, un saprast, kas var ietekmēt lēmuma pieņemšanu, identificēt 

atbilstošus lēmuma pieņemšanas stilus un stratēģijas, ģenerēt dažādas ar karjeru saistītas 

izvēles.  

           Pieņemt lēmumu par karjeras izvēli nenozīmē tikai piemērot indivīdu noteiktai 

profesijai. Lēmuma pieņemšanu ietekmē dažādi faktori, kuri ir jāņem vērā, piemēram, 

individuālās iezīmes (veselība, vērtības, intereses, prasmes, vecums, zināšanas u.c.), 

sociālais konteksts (ģimene, vienaudži, sabiedrības grupas, sociāli-ekonomiskais statuss 

u.c.), vides konteksts (politiskie uzskati, izglītības iestādes, ģeogrāfiskais izvietojums, 

darba tirgus u.c.), citi faktori (laika perspektīvas, izdevība, izmaiņas laika gaitā u.c.). 

 Sagatavošanās pārmaiņām un pārejai attiecas uz tādas izpratnes un prasmju 

veidošanu, kādas skolēnam ir nepieciešamas, lai tiktu galā ar jaunām situācijām, gan 

vēlamām, gan nevēlamām. Šādas aktivitātes palīdz noteikt dažādas plānotas un 

neplānotas dzīves/darba pārmaiņas un pārejas periodus, ar kādiem ir jāsastopas dzīves 

laikā, izpētīt, kā cilvēki reaģē uz izmaiņām, attīstīt prasmes, lai efektīvi pārvarētu 

dažādas plānotas un neplānotas pārmaiņas, piemēram, problēmu risināšanu, atbalsta 

tīklu identificēšanu un izmantošanu. 
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5. Karjeras izglītības programma 

     Karjeras izglītības programmas mērķi un uzdevumi 

 

  Karjeras izglītības mērķis: organizēt izglītības saturu  un  izglītības  ieguves  

procesu  atbilstoši  Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumu Nr. 468 “ Noteikumi 

par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un 

pamatizglītības programmu paraugiem” prasībām, integrējot specifiskus mērķus: 

1.nodrošināt izglītojamam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un 

vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi; 2.radīt pamatu 

savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām sabalansētu personīgo lēmumu pieņemšanai par 

turpmāko izglītību.  

  Karjeras izglītības uzdevumi:  

1.nodrošināt katram skolēnam pašnovērtēšanas metožu apguves iespējas;  

2.palīdzēt skolēniem izmantot zināšanas par sevi, lai izprastu savas spējas, stiprās 

puses, intereses, prasmes un talantus, pieņemtu lēmumus, noteiktu mērķus;  

3.veidot katrā izglītojamā interesi par karjeru, iepazīstinot ar darba pasaules un ar to 

saistīto izglītību daudzveidību;  

4.nodrošināt katram izglītojamam iespēju apgūt mācīšanās prasmes, informācijas 

tehnoloģiju un citu informācijas avotu izmantošanas pamatiemaņas;  

5.palīdzēt katram izglītojamam pieņemt apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību un 

ar to saistīto iespējamo karjeru;  

6.nodrošināt iespēju gūt darbības pieredzi;  

7.izkoptsadarbības, saskarsmes, prezentācijas prasmes, cieņu pret daudzveidību; 

8.veidot izglītojamajos izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā un 

mūžizglītību. 

6.Karjeras izglītības saturs 

1.karjeras izglītības programmas apguves organizācijas pamatnosacījums ir — 

īstenot karjeras izglītību tā, lai skolēns iegūtu gan zināšanas konkrētā izglītības jomā 

(pašizpēte, karjeras izpēte, karjeras plānošana un vadība) un formā (mācību 

priekšmetu stunda, klases stunda, konsultācijas, ārpusstundu pasākumi), gan 

universālas, vispārējas prasmes, saistītas ar darbības pieredzi, kas palīdzētu rīkoties 

gan iepriekš zināmās, gan jaunās dzīves situācijās; 

2.katra karjeras izglītības joma — pašizpēte, karjeras izpēte un karjeras 
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plānošana un vadība — ietver vairāku mācību priekšmetu un audzināšanas darba 

saturu.  

3.karjeras izglītībā sasniedzamo spēju un prasmju attīstību atspoguļo galvenie 

izglītošanas aspekti (Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu): 

3.1.pašizpausmes un radošais aspekts: radošās darbības pieredze, pastāvīga 

iespēja meklēt un atrast risinājumu praktiskām problēmām, atklāt kopsakarības; 

3.2.analītiski kritiskais aspekts: intelektuālās darbības pieredze — patstāvīga, 

loģiska, motivēta, kritiska un produktīva domāšana; prasme pamatot savu 

viedokli pagātnes, tagadnes un nākotnes saiknes kontekstā; 

3.3.morālais un estētiskais aspekts: izpratne par morāles jēdzieniem cilvēku 

savstarpējā saskarsmē, par cilvēka tiesībām uz vienlīdzību; 

3.4.sadarbības aspekts: prasme sadarboties, strādāt komandā, uzklausīt un 

respektēt dažādus viedokļus, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par to 

īstenošanu, atbildīgi rīkoties konfliktsituācijās, rūpēties par savu un līdzcilvēku 

drošību un meklēt palīdzību atbilstošās institūcijās un dienestos; 

3.5.saziņas aspekts: praktiska pieredze valodas lietošanā; prasme sazināties 

vairākās valodās (rakstīt, runāt, lasīt), prasme publiski uzstāties, izteikt un 

pamatot savu viedokli, prezentācijas prasmes; 

3.6.mācīšanās un praktiskās darbības aspekts: prasme patstāvīgi plānot, 

organizēt un īstenot mācīšanos; dažādu zināšanu un prasmju lietošana 

praktiskajā darbībā; prasme mācību procesā izmantot dažādu veidu informāciju, 

konsultēties, atrast palīdzību; prasme izmantot modernās tehnoloģijas. 

3.7.matemātiskais aspekts: matemātikas izmantošana praktiskajā dzīvē (budžeta 

plānošana, izglītības izmaksu aprēķināšana, salīdzināšana u.c.). 

 Katrs no iepriekš minētajiem aspektiem tiek īstenots kādā no mācību 

priekšmetiem, bet ne vienlīdz lielā apjomā. To nosaka mācību priekšmeta tēma un 

apgūstamais saturs. 

 Karjeras izglītību ietver šādas mācību jomas klases audzināšanas plānā 

un sociālo zinību stundās: 
 

1.sevis izzināšana un pilnveidošana: 1.sevis apzināšanās jeb pašidentitāte (vēro 

sevi, domā par sakarībām, kādas veidojas starp domām, jūtām, rīcību, mācās 

kontrolēt sevi un savu uzvedību, vērtē savu un citu rīcību); 2.mērķtiecība un 

zinātkāre (saprot, ka ir interesanti kaut ko jaunu uzzināt un mācīšanās sagādā prieku. 

Apzinās savas spējas un prasmes, kas ļauj sasniegt nodomāto. Skolēni prot izvēlēties 

pieklājīgu uzvedību konkrētā situācijā); 3.savstarpējās attiecības (mācās analizēt un 
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saprast savstarpējās attiecības, uzklausīt un sadarboties ar klasesbiedriem un 

skolotājiem, mācās ievērot pozitīvas uzvedības noteikumus klasē, skolā un ārpus 

tās); 4.konfliktu risināšana (apzinās konflikta esamību, konflikta situācijas un mācās 

tās izprast); 5.Ētiskās vērtības (prot novērtēt savstarpēju palīdzību un pateikties); 

2.piederība valstij: 1.ģimene un dzimta (rūpējas par ģimenes locekļiem, apzinās 

atbildību un pienākumus ģimenē, zina savus pienākumus un tiesības, kā arī skolas 

iekšējās kārtības noteikumus); 2.piederība pilsētai (ir iepazinis nozīmīgākos vietējās 

kopienas cilvēkus); 3.multikulturāla vide (apzinās, ka Latvijā dzīvo dažādas etniskās 

piederības cilvēki); 

3.pilsoniskā līdzdalība – 1.pilsoniskās līdzdalības iespējas un prasmes (atbilstoši 

vecumam iesaistās dažādu klases pasākumu organizēšanā klases iekšējās kārtības 

noteikumu izstrādē, izsaka savu viedokli un respektē klasesbiedru viedokli); 

2.ilgstpējīga attīstība (izvērtē atsķirību starp vēlmēm un vajadzībām, izvērtē resursu 

patēriņu un iespējas tos taupīt); 

4.karjeras izvēle – 1.profesiju daudzveidība - manu vecāku, ģimenes locekļu darbs; 

2.mani vaļasprieki un sapņu profesija; 3.mans dienas režīms; 4.mācības – skolēna 

darbs; 5.karjeras vīzija – mācās domāt par savu nākotni, iepazīstot dažādas profesijas 

apgūst darba prasmes; 6.es un mani dotumi; 7.sadarbības prasmes; 8.mācīšanās 

prasmes un sasniegumi; 9.lietišķā valoda. 

 
7. Karjeras izglītības programmas īstenošanas plāns 

 Karjeras izglītība tiek īstenota, izmantojot dažādas darba organizācijas formas 

— mācību priekšmetu stundas, klases stundas, individuālās nodarbības, dažādus ārpusstundu 

pasākumus u.c. Audzināšanas darba plānā ir ietvertas klases stundu tēmas, skolas un klašu 

pasākumi, kas ietver arī karjeras izglītības aspektus.  

 
8. Karjeras izglītības vērtēšana 

Karjeras izglītībā sasniedzamās prasmes 1. – 6. klasē Beidzot 6. klasi, skolēns: 

ir iepazinies ar dažādām profesijām; izprot dažādo profesiju lomu sabiedrības 

dzīvē; izprot saikni starp zināšanām, izglītību, profesijām un nodarbinātību; mēģina 

izzināt savas personīgās intereses un spējas; izprot komunikācijas un komandas 

darba nepieciešamību. 

Skolēnu zināšanas un prasmes karjeras izglītībā par jomām: 

1.sevis izzināšanā un pilnveidošanā ieteicamās zināšanas, prasmes un 

attieksmes:  skolēns spēj analizēt un izvērtēt savus sasniegumus, personiskās 



25  

īpašības, spējas un iemaņas; skolēns prot izmantot pašanalīzes rezultātus savu 

attīstības vajadzību noteikšanai un sava pozitīva paštēla veidošanai; skolēns spēj 

noteikt savas attīstības mērķus; skolēns spēj atšķirt stereotipus un sagrozītus, 

realitātei neatbilstošus cilvēku un profesiju aprakstus; skolēnam ir izveidojušās 

noteiktas attieksmes pret dzīves pamatvērtībām, prasmes mācīties un izpratne par 

darba, tajā skaitā arī komandas darba, nozīmi; 

2.profesiju un darba tirgus izzināšanā ieteicamās zināšanas, prasmes un 

attieksmes: 

1.skolēns izprot, ka darba dzīve nav tikai iešana uz darbu un naudas pelnīšana; 

2.saprot, ka darba dzīvei ir daudzi svarīgi aspekti; 3.skolēns zina dažādus avotus, 

kur meklēt informāciju par izglītības iespējām un darba tirgu; 4.zina, kur meklēt 

karjeras konsultantu palīdzību; 5.ir spējīgs izmantot informācijas avotus; 

6.skolēns spēj izveidot profesiju grupas pēc to pazīmēm; 7.skolēns apzinās savas 

iespējas.  

3.lēmumu pieņemšanā, plānošanā un tālākā rīcībā ieteicamās zināšanas, 

prasmes un attieksmes: 1.skolēns spēj izmantot vienkāršus lēmumu pieņemšanas 

paņēmienus; 2.skolēns prot sameklēt un izmantot palīdzību personīgu lēmumu 

pieņemšanā; 3.skolēns spēj izprast ilgtermiņa plānošanas nozīmi un ietekmi savas 

karjeras iespēju un ar to saistīto lēmumu pieņemšanas kontekstā; 4.skolēns spēj 

apsvērt dažādas iespējas un, ja nepieciešams, spēj koriģēt vai mainīt savus plānus; 

5.skolēns izprot, ko nozīmē izdzīvot mainīgajā pasaulē un kā tas ir attiecināms uz 

ilgtermiņa karjeras plānošanu; 6.skolēns spēj uzņemties atbildību par savas 

personības attīstības veicināšanu; 7.kolēns spēj analizēt pārmaiņas, kas notikušas 

viņa dzīvē pēdējā laikā. 

9. Karjeras izglītībā izmantojamās metodes 

 

Metode Prasmes 

1.Darbs ar masu medijiem 
Iemācīties saprast mediju valodu, 

pasniegto realitātes atspoguļojumu, 

saprast atspoguļoto notikumu cēloņus, 

atpazīt piedāvātās informācijas mērķus. 

Skolēni mācās izteikt savu viedokli par 

informāciju TV, radio, avīzēs, žurnālos 

utt. 

2. Diskusija 
Diskusija ir sadarbība grupā un sekmē 

skolēnu komunikācijas prasmes, taču 

tik pat nozīmīga tā ir paškompetences 

attīstīšanai, piemēram, ir jāapgūst 

prasme pārvarēt bailes, nedrošību sevī, 

runājot auditorijai. Galvenie skolēna 



25  

uzdevumi diskusijā: skaidri izteikt 

savas domas; ieklausīties citos, izprast 

citu viedokli, uzņemties atbildību. 

3.Drāmas metode 
Šī metode aptver maņu un 

koncentrēšanās vingrinājumus, runu, 

dziesmas, izteikšanās vingrinājumus, 

vienkāršas improvizācijas, ritmiku. 

4.Klases pārrunas 
Klases pārrunas stimulē bērnus 

klausīties citos, palīdzēt citiem. 

Pārrunās tiek noteikti grupas likumi un 

sekas. 

5.Projekta metode 
Projekta metode nodrošina bērna 

pamatvajadzības, kas ir svarīgas viņu 

personības attīstībai: būt pieņemtam, 

būt piederīgam savai klasei; būt 

līdzatbildīgam; iemācīties jaunu 

pieredzi, izteikt sevi, piedalīties un 

apliecināt sevi. 

6.Saruna mazās grupās 
Skolēni sarunās apmainās ar 

viedokļiem, vērtējumiem un pieredzi. 

Ikviens grupā izsaka savu viedokli un 

gūst informāciju no citiem. 

7.Simulācijas spēles 
Simulācijas spēles var palīdzēt 

skolēniem apzināties personas vērtības 

un uzvedību, apgūt personu savstarpējo 

attiecību problēmu risināšanas 

stratēģijas. Tās sekmē empātijas 

attīstību – spēju just līdzi citu 

emocijām, pārdzīvojumam, iejusties 

otra cilvēka situācijā un to saprast. 

8.Situāciju analīze 
Dažādu situāciju analīze ļauj risināt 

reālus (vai reālajai dzīvei tuvus) 

notikumus klasē, ģimenē, skolā, 

sabiedrībā. 

9.Spēles 
Spēles pilda vairākas funkcijas: veicina 

skolēnu izziņas spēju attīstību; stimulē 

radošo procesu; palīdz attīstīt 

sadarbības prasmes, veidojot iecietīgu 

attieksmi pret citiem tās dalībniekiem; 

veicina spriedzes mazināšanos grupā, 

ļauj gūt pozitīvas emocijas un 

gandarījumu par veiksmīgu darbību. 

10.Vizuālizācija 
Skolēni izveido dažādus simboliskus 

uzskates līdzekļus: domu kartes, 

shēmas, zīmējumus utt. 
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