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Pārmaiņas

pasaulē 

nosaka 

pārmaiņas 

izglītībā



Pārmaiņas pasaulē ietekmē:

Ko mēs mācām/mācāmies

Kādā veidā mēs 
mācām/mācāmies



Jauniešu izteikumi:

«Uz panākumiem 

nav lifta, 

tikai kāpnes – kāp!»

«Karjeras balstās uz cilvēku kā uz personību veselumā»

«Gribēt mazāk nav vērts, vajag tiekties pēc vairāk!»

«Izzināt sevi un ieklausīties sevī - lai pats būtu laimīgs»



Karjeras izglītība mūsdienīgā skolā



Karjeras izglītības koncepta raksturojums

Sistēmiski integrēta skolas izglītības programmas tematiskajās jomās: 

 klašu audzinātāji klases stundās īsteno vispārēju karjeras izglītības saturu

 skolotāji mācību priekšmetos padziļina satura apguvi sasaistē ar 

karjeras iespējām profesijās, kurās nepieciešamas konkrētajā mācību 

priekšmetā apgūstamās zināšanas un prasmes



Karjeras izglītības satura īstenošanas posmi

1. posmā skolēns izzina savas intereses, prasmes, spējas,

īpašības, vērtības, gaidas, resursus un ierobežojumus

2. posmā skolēns izpēta profesiju pasauli, dažādu nozaru

perspektīvas, profesiju pieprasījumu, karjeras attīstības

iespējas

3. posmā skolēns izanalizē 1. un 2. posmā iegūtos

rezultātus, savstarpēji tos salīdzina un saskaņo karjeras

izvēles veikšanai – pieņem lēmumus (Sultana, 2009)



Fokusa maiņa

Akadēmiskās 

disciplīnās balstīta 

mācību satura

apguve

Kompetenču pieejā

balstīta 

mācīšana

mācīšanās

Paradigmas maiņa izglītībā 



Karjeras izglītības apguve balstīta kompetenču pieejā  

 Mācīšanās ir personiski nozīmīga

 Mācīšanās ietver kritisko domāšanu un jēgas jaunradi 

 Mācīšanās sadarbojoties (skolēni, skolotāji, atbalsta personāls, 

konsultanti, vecāki, absolventi, profesionāļi u.c.)

 Mācīšanās daudzveidīgā mācību vidē (ārpus klases telpām)

 Virtualizācija - plašs tehnoloģiju un mediju lietojums

 Skolotāja lomas maiņa – mācīšanās procesa virzītājs, 

iedvesmotājs un motivētājs, sadarbības partneris



Skolotājs karjeras izglītības realizācijas procesā 

Skolotājs
ne tikai 

klases skolotājs 

pkk

Pārbaudītājs

EkspertsParaugs
veiksmīgas karjeras 

veidošanā

Karjeras 

izglītības

programmas

veidotājs –

realizētājs



Karjeras izglītība 

Kad? Kā? Kur?



Kad

sākt

karjeras

izglītību?



Karjeras izglītība Kā?

Virtualizācijas 

uzvaras
gājiens



Pašizpēte virtuālajā vidē

 Digitālais karjeras portfolio

 Pašizziņas rīki e- vidē (testi datorprogrammās, darba lapas)

 E- konsultācijas

 Videobanka «Kļūsti uzņēmējs»

 Filmas par veiksmīgas karjeras veidošanu

 Karjeras videospēles

 Profesiju laikotājs



Mācīšanās ārpus 

klases telpām

Kā?



Projektīvās metodes



Karjeras stāsti

Kā?     Projektīvās metodes



Konstruējam 

«Kompasu» bez paklāja

Interaktīvās metodikas

klasē/

ārpus klases telpām



Kur?

Skolas īzglītības programmas ietvaros:
 Klases stundās

Mācību priekšmetu stundās

Bibliotēkas darbībā

Projektu darbā

Zinātniski pētnieciskajos darbos

 Interešu izglītībā

Skolēnu pašpārvaldes darbībā

Ārpusstundu pasākumos



Kur?

Informātikas klasē

Bibliotēkā



Kur?

 Augstskolās/koledžās/tehnikumos/profesionālās izglītības 

iestādēs (studentu/audzēkņu «ēnošana», lekciju/nodarbību 

vērošana, karjeras dienu apmeklēšana)

 Ar karjeru saistītās izstādēs

 Profesionālās meistarības konkursos

 Karjeras konsultēšanas centros

 Vecāku darba vietās/organizācijās 

 Absolventu darba vietās/organizācijās

 Nevalstiskajās organizācijās/biedrībās

 Pašvaldības institūcijās/struktūrvienībās

 Uzņēmēju darba vietās

 Praksēs/vasaras darbā («ēnošana», mācīšanās)



Skolotājs/a

 Pielāgo pieejas, saturu, laika sadalījumu

 Netranslē zināšanas - atbrīvo skolēnus no pasīvas informācijas
uztveres

 Izmanto digitālās iespējas un resursus

 Organizē skolēnam personīgi nozīmīgu mācīšanās procesu

 Orientē skolēnus individuāli, balstoties viņu jautājumos,
skaidrojot neskaidro, nodrošinot nesteidzīgu darbu un sniedzot
atbalstu, ja nepieciešams

(Hughes, 2014)
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