
Ventspils 1. pamatskolas  2020./2021.m.g. karjeras izglītības plāns. 

 

Klašu audzinātāju un visu mācību priekšmetu skolotāju uzdevums ir: 

palīdzēt skolēniem informācijas saņemšanā un sistematizēšanā, sevis 

izzināšanā, spēju un interešu izvērtēšanā. 

 

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 karjeru, 

• attīstīt prasmes un attieksmes, kas palīdzēs veidot karjeru, piemēram, pašapziņa, pašpaļāvība, 

spēja “sevi pasniegt”, mērķu izvirzīšana un darbības plānošana mācību un personīgajā dzīvē, 

• analizēt savu personīgo pieredzi, intereses, dotumus, iemaņas un spējas, vērtības, mērķus, 

personīgās īpašības, sasniegumus. 

 

2. Motivēt un palīdzēt izpētīt dažādas karjeras iespējas: 

• izprast izmaiņas sabiedrībā un kā tās ietekmē karjeru attīstību, 

• 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, 

• uzzināt, kur un kā iegūt vajadzīgo informāciju, resursus un palīdzību, 

• izpētīt un pārdomāt savas personīgās un sabiedrības vērtības, 

• uzzināt, kādas prasības izvirza darba devēji, kādas prasmes un personīgās īpašības palīdz 

noturēties darba tirgū. 

 

 

 



3. Palīdzēt plānot un vadīt savu karjeru: 

• noteikt savas attīstības vajadzības, 

• pilnveidot savas zināšanas un prasmes, 

• veidot savu personīgās karjeras plānu, 

• attīstīt pieņemto personīgo lēmumu plānu īstenošanas prasmes, 

• veidot izpratni par karjeras saistību ar sasniegumiem izglītībā.  

 

Karjeras izglītības īstenošanas pamatprincipi: 

• Karjeras izglītība ir izglītības sastāvdaļa. 

• Karjeras izglītība ir visas izglītības iestādes atbildība. 

• Ievērotas vecumgrupu intereses un vajadzības. 

• Mērķi — objektīvi un sasniedzami; pasākumi — īstenojami. 

• Pasākumi ir orientēti uz zināšanu un prasmju apguvi.  

 

Karjeras izglītībā tiek runāts ne tikai par to, lai profesija būtu interesanta un lai tā 

atbilstu spējām, bet arī par to, vai, iegūstot izglītību, būs darbs šajā profesijā. 

Klases audzinātājiem, plānojot un izstrādājot audzināšanas plānu, ir iespēja iepazīties ar plašu 

materiālu un informācijas avotu klāstu. Karjeras jomā pamatskolai tēmas “Kas es esmu?”, “Kur 

es eju?”, “Kā es to varu sasniegt?”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karjeras izglītības programmas īstenošanas plāns 

 

Karjeras izglītība tiek īstenota, izmantojot dažādas darba organizācijas formas — mācību 

priekšmetu stundas, klases stundas, individuālās nodarbības, dažādus ārpus stundu pasākumus u.c. 

pēc šāda plāna: 

 

Klases stundas 1. – 9. klasei 

(1 stunda mēnesī ) 

Klase Temats Sasniedzamais rezultāts 

1.-2.klase ● Mani darbiņi. Pienākumi ģimenē. 

● Mani vaļasprieki. 

● Mana sapņu profesija. 

● Manu vecāku, ģimenes locekļu darbs. 

Gūst priekšstatu par ikdienas darbu un 

interešu, vaļasprieku saistību ar profesijām, 

gūst izpratni par to dažādību. 

3.-4.klase ● Mani darbiņi. Pienākumi ģimenē. 

● Fiziskais un garīgais darbs. 

● Mana sapņu profesija. 

● Manu vecāku, ģimenes locekļu darbs. 

Gūst priekšstatu par ikdienas darbu saistību 

ar profesijām, gūst izpratni par to dažādību. 

5.klase ● Klases vecāku profesiju, specialitāšu 

un darba vietu izzināšana. 

● Mani darba ieradumi. 

● Sadarbības prasmes, darbs komandā. 

Apzinot vecāku profesijas, tiek rosināts 

domāt par saviem iespējamiem nākotnes 

nodomiem. 

Prasme plānot savu dienas režīmu, ievērojot 

savas  intereses un iespējas. 

6.klase ● Profesiju daudzveidība, prestižs un 

pievilcība. 

● Vecāku profesiju un darba vietu 

apmeklēšana. 

●  

Iepazīstināt ar profesiju dažādību un 

iepazīties ar savām iespējām. 

 

7.klase ● Profesiju daudzveidība, prestižs un 

pievilcība. 

● Spējas un intereses. 

Tiek apkopota un prezentēta informācija 

par profesijām. 

Karjeras pakalpojumu kabineta 

apmeklējums un darbs speciālista vadībā. 



8.klase ● Spējas un interese, to attīstīšanas 

iespējas.  

● Jēdzieni; profesija’’, ,,specialitāte’’. 

● Informācijas iegūšana par karjeras 

izvēles iespējām. 

● Profesiju daudzveidība, darba 

pienākumi( tikšanās ar dažādu 

profesiju pārstāvjiem). 

● Profesiju dažādība, pienākumi, darba 

vietas prasības. 

Skolēni izzina savas spējas, iegūst 

informāciju par dažādām profesijām un to 

apguves iespējām. Tiek veicināta spēja 

uzņemties atbildību par savu plānu 

īstenošanu. 

9.klase ● Skolēnu profesionālā atbilstība 

(tikšanās ar karjeras konsultantu). 

● Papildus informācijas ieguve par 

dažādām profesijām un to apguves 

iespējām. 

● Profesiju daudzveidība, darba 

pienākumi( tikšanās ar dažādu 

profesiju pārstāvjiem). 

● Lietišķie raksti, to nozīme, meklējot 

darbu un stājoties dažādās iestādēs. 

● Tikšanās ar dažādu mācību iestāžu 

studentiem un dažādu profesiju 

pārstāvjiem. 

• Augstskolu, koledžu, profesionālo 

izglītības iestāžu raksturojums.  

● Tikšanās ar dažādu mācību iestāžu 

studentiem, bijušajiem absolventiem. 

● Profesiju dažādība, pienākumi, darba 

vietas prasības. 

● Informācijas apkopošana un analīze 

par sev interesējošo profesiju, tās 

Skolēni izzina savas spējas, iegūst 

informāciju par dažādām profesijām un to 

apguves iespējām, apgūst prasmi veidot 

CV, raksturojumu. 

Iegūst informāciju par sev interesējošo 

augstskolu, studiju programmām, to 

akreditāciju, profesiju, tās apguves 

iespējām. Atvērto durvju dienu 

apmeklēšana, izstādes ,,Skola’’ 

apmeklēšana Ķīpsalā, u.c. 

Iepazīties ar vecāku profesijām, dažādām 

darba vietām, darba pienākumiem. 

Plānot savus nākotnes nodomus. 

Iegūt informāciju par sev interesējošo 

profesiju, tās apguves iespējām. 

Izzināt studiju iespējas dažādas izglītības 

iestādes pēc vidusskolas beigšanas, 

izvēloties sev vēlamo. 



apguves iespējām pēc vidusskolas 

beigšanas. 

● Darba tirgus. Vietējo ekonomiku 

ietekmējošie faktori 

● Tikšanās ar dažādu mācību iestāžu 

audzēkņiem, studentiem, 

mācībspēkiem, vadītājiem 

 

Definēto mācību mērķu sasniegšanai un karjeras vadības pamatprasmju apguvei 

jāizmanto daudzveidīgas un interaktīvas mācību metodes — anketēšana, aptauja, portfolio 

veidošana, diskusija, grupu darbs, intervijas, lomu spēles, darbs pāros, pašvērtējums, IKT 

tehnoloģiju izmantošana, pētījums, prāta vētra, prezentācija u.c. 

 


