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Karjeras konsultante

Skolēna karjeras vadības prasmju veidošanās 

kompetenču pieejā balstītā 

karjeras izglītībā



- Mācīšanās tiek organizēta kā skolēnam personīgi nozīmīgs process 

- Mācīšanās balstīta kritiskajā domāšanā un jēgas jaunradē 

- Virtualizācija - plašs tehnoloģiju un mediju lietojums

- Mācīšanās balstīta sadarbībā

skolēns - skolēni, skolotāji, atbalsta personāls, bibliotekārs, 

konsultanti, vecāki, absolventi, profesionāļi u.c.

- Mācīšanās daudzveidīgā mācību vidē 

bibliotēka, datorklase, laboratorija, skolas āra teritorija, gaiteņi, zāles, 

vestibili , medicīnas kabinets u.c., profesionālās izglītības iestāde, 

koledža, augstskola, muzejs, uzņēmums u.tml.

Kompetenču pieejā balstīta karjeras izglītība



Daudzveidīgu metodiku izmantošana

Metodikas izmantošanas   mērķis 

skolotāja          skolēna

jēgpilna

saskaņotība



Skolnieces Marijas Šmites skice 

Gala rezultāts

Mācīšanās ārpus klases telpām

Karjeras izglītības sienas veidošana

skolas gaitenī







Skolotājs

Nevis māca un rīko, sniedz gatavas zināšanas, gatavus materiālus, bet 

skolotājs kopā ar skolēnu: 

- mācās

- veido mācību materiālus

- konstruē zināšanu pamatus

- meklē atbildes

- nonāk līdz teorētiskām atziņām

- strādā individuāli un grupās kopā ar skolēniem

Tādējādi viens no otra mācās un vienādi sadala atbildību par rezultātu

Skolotājs – motivētājs, partneris, domubiedrs, gids, atbalstītājs, mācīšanās 

situāciju veidotājs un izglītības procesu ierosinātājs

Skolotāja un skolēna lomu maiņa



Skolēns skolotāja atbalstīts: 

- pašorganizējas

- veic pašizziņu

- veido pašizpratni

- pats paaugstina mācīšanās motivāciju

- pats vada un pašvērtē savu darbību un sasniegumus

- gūst pašpieredzi

Tādējādi veido karjeras vadības prasmes un mācās pašvadīt savu darbību

Akcentu maiņa - dominē «pats» faktors 



Ko skolotāji sagaida no skolēniem Ko skolēni sagaida no skolotājiem

Emocionālā inteliģence, radošums
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Karjeras izglītība mūsdienīgā  skolas mācību 

procesā

Kur man tas dzīvē būs vajadzīgs?



• Skolēnu karjeras vadības prasmju pārvaldība

• Karjeras izglītības nodrošināšana skolās

• Karjeras izglītības satura realizēšana 

• Karjeras izglītības kā sistēmas funkcionēšana

• Pedagoģiskā personāla sadarbība ar skolēnu karjeras 

vadības prasmju veidošanās procesā

Skolēna karjeras vadības prasmju veidošanās 

vispārizglītojošās skolas pedagoģiskajā procesā, 2017 



Aptaujās piedalījušies 903 skolēni un 176 skolotāji

- 25 Rīgas skolās: 7 – ģimnāzijās, 15 – vidusskolās, 3 – pamatskolās

- 19 pilsētu skolās: 6 – ģimnāzijās, 10 – vidusskolās, 3 – pamatskolās

- 13 lauku skolās: 8 – vidusskolās, 5 – pamatskolās

Fokusgrupu dalībnieki - 53 skolēni, 76 skolotāji, 48 vecāki= 177

Interviju dalībnieki - 36 skolēni, 32 skolotāji= 68

Pārrunās piedalījušies

- 43 individuālo karjeras konsultāciju apmeklējušie skolēni 

- autores vadīto pedagogu profesionālās pilnveides semināru un kursu 

427 dalībnieki (8 grupas) 

- autores vadīto skolēnu vecāku semināru 108 dalībnieki (4 grupas)

Kopā: 1902 dalībnieku

Pētījuma bāze



Karjeras izglītību apguvušo skolēnu atbildes jautājumā 
„Vai Tu esi izlēmis/izlēmusi, par kādas profesijas pārstāvi vēlies kļūt?”  

(N=580 jeb 70,1% aptaujāto)



12. klašu skolēnu atbilžu procentuālais sadalījums 
jautājuma  „Vai Tu esi izlēmis/izlēmusi, par kādas profesijas pārstāvi vēlies kļūt?” 

(N=214)



Datu sadalījums realizēto  karjeras izglītības stundu skaita un gatavības veikt 
karjeras izvēli savstarpējā saistībā 

(N=827)



Metodes Kopā

N=580

8.kl. 9. kl. 11.kl. 12.kl. Vidējais Rangs

Testēšana 184 27% 27% 21% 41% 29% 5

Darba lapu par karjeras tēmām

aizpildīšana

236 32% 39% 17% 44% 33% 4

Informācijas sniegšana 300 37% 53% 57% 62% 52% 1

Lekcija 287 38% 50% 50% 59% 50% 2

Pārrunas par profesijām 238 48% 42% 45% 46% 45% 3

Filmu/videomateriālu

demonstrēšana

153 22% 28% 9% 30% 22% 7

Diskusijas grupā 170 37% 30% 16% 26% 27% 6

Darbošanās datora un e-vidē 62 8% 11% 3% 13% 9% 8

Karjeras izglītību apguvušo kontrolgrupas skolēnu atbildes par skolotāju  

izmantotajām metodēm



Kontrolgrupas skolotāju atbildes 

par izvēlētajām metodēm 

Sekmētās karjeras vadības 

prasmes

Kopā

N= 176
% Rangs

Informācijas sniegšana Informatīvo resursu 

izmantošana
43 24,4 1

Pārrunas par profesijām Informatīvo resursu 

izmantošana

Profesiju izzināšana

25 14,2 2

Izstāde „Skola 20..” Informatīvo resursu 

izmantošana
23 14,7 3

Testēšana Pašizziņa 18 10,2 4

Lekcija/stāstījums Informatīvo resursu 

izmantošana
16 9,1 5

Ekskursija uz uzņēmumu Profesiju pasaules izpēte 15 8,5 6

Tikšanās ar uzņēmējiem Profesiju pasaules izpēte 14 7.9 7

Lomu spēles Talantu un dotumu pilnveide; 

Pašizziņa
12 6,8 8

Pašvērtēšana Pašizziņa 11 6,2 9

„Ēnošana” Profesiju pasaules izpēte 10 6,1 10

Video/filmu demonstrācija Informatīvo resursu 

izmantošana

Profesiju pasaules izpēte

9 5,1 11

Darba lapas pašizziņā Pašizziņa 8 4,5 12
17



Respondenti

Asevišķs mācību 

priekšmets pedagoga –

karjeras konsultanta vai 

cita speciālista vadībā

Karjeras izglītība

integrēta visu skolas

mācību priekšmetu

satura apguvē

Intervētie 12. klases skolēni

kontrolgrupa

63,1% 36,9%

Intervētie 9.klases skolēni

kontrolgrupa

47% 53%

Aptaujātie skolotāji 53,4% 44,6%

Intervētie skolotāji 56,2% 43,8%

Skolu vadītāji 2% 98%

12.klases skolēni eksp. grupa 42,2% 57,8%

9. klases skolēni eksp. grupa 23,6% 76,4%



Skolotāju komentāri par atsevišķa mācību priekšmeta ieviešanu

Nē:

„skolēni ir pārslogoti”

„lai karjeras izglītība tiek realizēta interešu izglītības priekšmetos” 

„karjeras vadības prasmes var veidot katrā mācību stundā”

Jā: 

„klases stundas ir vienu reizi nedēļā, un tajās ir jāplāno arī citas tēmas”

„pati neesmu kompetenta īstenot karjeras izglītību”

„ne vienmēr uz skolēnu jautājumiem par karjeru protu sniegt kvalitatīvu 
atbildi vai padomu”

„mācību priekšmetu stundās neatliek laika pievērsties karjeras 
jautājumiem”

„ieviešot mācību priekšmetu, tam jābūt nodrošinātam ar finansējumu un 
atbilstoši kvalificētu personālu”



Karjeras izglītība neatbilst „tradicionālajiem” mācību priekšmetiem, kuru
saturs ir stingri noteikts; tā ir multidisciplināra joma, kur skaidri zināms,
kas ir jāiemācās kompetenču ziņā:

- sociālā kompetences,

- Ego kompetences,

- profesionālā kompetences apguvē (Kuijpers et al., 2006)

Karjeras vadības prasmju veidošanās rezultāts sasniedzams, iekļaujot
karjeras izglītību skolas mācību programmā integrēti visos mācību
priekšmetos, ievērojot pakāpeniskuma un pielāgošanas
vecumposmam principu (Vuorinen, 2013)

Karjeras izglītības koncepta raksturojums



Mācību gada laikā realizētas 32 integrētas karjeras izglītības stundas: 

 9 klases stundas

 6 sociālo zinību stundas

 4 valodu priekšmetu stundas

 3 informātikas stundas

 2 matemātikas stundas

 4 vizuālās mākslas stundas

 2 mājturības stundas

 2 sporta stundas

Izmantota kompetenču pieejā balstīta mācīšana/mācīšanās 

Regulāra skolēnu sadarbība ar psihologu un karjeras konsultantu grupas 

karjeras konsultācijās un katra dalībnieka individuālajā karjeras konsultācijā

Pedagoģiskais eksperiments



9. klašu skolēnu atbildes 

Kontrolgrupa (426 skolēni) 41,3% - «jā»

 pēc eksperimenta 76,4%  - «jā»

12. klašu skolēnu atbildes

Kontrolgrupa (214 skolēni) 40,1% - «jā»

pēc eksperimenta 89,4% - „jā”

Statiski nozīmīgas atšķirības kontrolgrupas un eksperimentālās grupas 

skolēnu atbildēs jautājumā 

„Vai Tu esi izlēmis/izlēmusi, par kādas profesijas pārstāvi vēlies kļūt?”



1. Individuālā karjeras konsultācija 

2. Darbs e-vidē 

3. Testēšana

4. Darba lapu izmantošana

5. Tikšanās ar nozaru speciālistiem

6. Ekskursija uz uzņēmumu, iestādi, augstskolu 

7. „Ēnošana”

8. Izglītojošas nodarbības augstskolās

9. Darbs radošajās darbnīcās/meistarklasēs pa 
profesionālās darbības jomām

Eksperimentālās grupas skolēnu 

ranžētās metodes karjeras vadības prasmju veidošanā



1. Individuālā sadarbība (pārrunas, padomi, karjeras konsultācija)

2. Daudzveidīga IKT izmantošana

3. Pašizziņā iegūto rezultātu pētīšana, analīze, interpretācija

4. Kopā ar skolotājiem apskatītās un analizētās dažādu izglītības       

iestāžu mājas lapas un izglītības programmas

5. Izveidots karjeras portfolio (papīra un digitālā formātā)

6. Izveidots individuālais karjeras plāns

Skolēnu minētie nozīmīgākie sadarbības veidi ar skolotājiem 

ranžētā secībā I (Lemešonoka, 2017)



7. Sagatavošana „ēnošanai” (interviju lapas, dokumentēšana)

un reflektēšana

8. Skolotāju organizētās mācību ekskursijas uz uzņēmumiem

9. Skolotāju organizētās tikšanās ar  profesijas pārstāvjiem

10. Darbošanās radošajās darbnīcās un meistarklasēs kopā ar 

profesionāļiem un skolotājiem

11. Kopīgi izstrādāti mācību materiāli (pašizziņas materiāli, 

uzskates līdzekļi, informatīvie materiāli, reklāmas, foto, video, 

filmas)

Skolēnu minētie nozīmīgākie sadarbības veidi ar skolotājiem 

ranžētā secībā II



Pašizziņas 

prasme

Daudzveidīgu 

Informācijas 

resursu 

izmantošanas 

prasme

Dotumu 

pilnveidošanas 

prasme

Plānošanas 

prasme

Karjeras 

iespēju 

izzināšanas 

prasme

Lēmumu 

pieņemšanas 

prasme

Profesiju 

pasaules 

pētīšanas 

prasme

Mērķis

Skolēna karjeras 

vadības prasmju 

pārvaldība

Rezultāts
Skolēna karjeras 

vadības prasmju 

izveidošanās

Sadarbība

Atbalsta personāls 

medmāsa

Skolēns
Pašpieredze

Dotumi

Zināšanas  Prasmes

Attieksmes

Mācīšanās stils

Uztveres dažādības

Vecumposmam raksturīga 

attīstība

Individuālās vajadzības

Vērtību sistēma

Karjeras izglītības 

metodiskais 

nodrošinājums

Prasme 

pašvērtēt

savu 

darbību, 

rezultātus



Karjeras vadības prasme

Kopā

%

Rangs

Prasme izzināt un izvērtēt savus dotumus, intereses, prasmes,

vērtības - Pašizziņa

88,5 3

Prasme apzināties noteiktām profesijām izvirzīto zināšanu,

prasmju un spēju līmeni

75 5

Prasme pētīt profesiju pasauli un tās sniegtās karjeras iespējas 94,7 1/2

Prasme strādāt ar daudzveidīgiem informatīvajiem resursiem 94,9 1/2

Prasme izveidot iespējamo rīcības plānu 66,5 6

Prasme pieņemt lēmumus un tos īstenot darībā 65,9 7

Prasme pašvērtēt savu darbību 77,4 4

Prasme pilnveidot savus dotumus un talantus karjeras

attīstīšanas aspektā

36 8

Eksperimenta ietvaros skolēnu pilnveidotās karjeras vadības prasmes 



«Biju spiests sakārtot savus diplomus un medaļas – izrādījās esmu

bagāts!»

«Biju iedomājies, ka visu informāciju virtuālajā vidē māku pats atrast,

bet atklāju arī „nezināmos gājienus”»

«Ja es visu to būtu apguvis pamatskolā....»

«Tā kā pirms tam nebija iespēju padziļināti pētīt sevi, novērtēju, cik

tas ir svarīgi profesijas izvēlē»

«Galvenais, ka tagad lēmums karjeras izvēlē pieņemts nevis „kaut

kā”, bet pamatoti»

«Ļoti svarīga bija iespēja saņemt man personīgi sniegto atbalstu»

«Liels prieks, ka mums ir skolotāji, kuriem nav vienalga, kas ar mums 

notiek tālākajā dzīvē» 

Skolēnu komentāri 



«Bija viegli strādāt, jo bijām kopā ar kolēģiem izstrādājuši sistēmu

un karjeras izglītības darbs tika veikts sistemātiski»

«Mērķtiecīgums klases stundu organizācijā padarīja darbu

maksimāli jēgpilnu, jo konkrēti zināju, kas man jādara, un karjeras

izglītības saturs nebija formāli „jāpievelk” klāt»

«Gandarījums, ka sadarbības rezultātā skolēni ieraudzīja savas

karjeras perspektīvas»

«Sajutos profesionāli kompetentāka, jo zināju, ko tieši katram

skolēnam varu piedāvāt»

Skolotāju komentāri



«Daļa kolēģu līdzdarbojas ieinteresēti un atbalstoši»

«Daļa kolēģu nevēlas sadarboties, pamatojot to ar laika trūkumu,

nekompetenci karjeras vadības jautājumos, mācību priekšmeta

standarta prasību izpildi»

«Produktīvāka sadarbība izveidojusies ar atbalsta personāla

pārstāvjiem: psihologu, sociālais pedagogu un arī medmāsu, kuri

liek lietā savas zināšanas un radošās idejas, tā dažādojot karjeras

izglītības satura apguves formas»

Skolotāju komentāri par sadarbību pedagoģiskā personāla starpā 

karjeras izglītības integrēšanā



Skolotāju minētās vēlamās atbalsta formas

- Izstrādāta konkrētai skolai piemērota karjeras izglītības programma

- Pieredzes apmaiņas iespējas, vērojot karjeras stundas profesionāļu vadībā

- Pedagoga – karjeras konsultanta pieejamība skolā visiem skolēniem, 
vecākiem un skolotājiem 

- Karjeras izglītības klase/kabinets ar tehnisko aprīkojumu un datoriem, plaša 
spektra karjeras izglītības izdales materiāliem, video materiāliem, karjeras 
spēlēm u.tml.

Metodiski ieteikumi, kā strādāt ar skolēniem

- ar speciālām vajadzībām

- ar garīgās attīstības traucējumiem

- ar pašvērtējuma paaugstināšanu

- ar lauku bērniem rajonos, kur ir liels bezdarbs

- ar sākumskolas bērniem

- kā veidot sadarbību ar vecākiem skolēna karjeras vadības prasmju 
veidošanas aspektā 



• Sistēmiska karjeras izglītība tiek realizēta atsevišķās skolās

• Skolēni karjeras atbalstu guvuši, pateicoties atsevišķu skolotāju

aktīvai darbībai, profesionālajai kompetencei un ieinteresētībai

• Karjeras izglītības sistēmiskas un sistemātiskas apguves rezultātā

skolēni sāk izprast personīgos ieguvumus, kas reizē paaugstina arī

mācīšanās motivāciju

• Skolotājs bez atbilstošas izglītības un praktiskās sagatavotības nevar

kvalitatīvi īstenot karjeras izglītības programmu un sniegt karjeras

konsultācijas

• Karjeras izglītības programmu iespējams integrēt mācību priekšmetu

saturā pie nosacījuma, ka tās izstrādes procesā savstarpēji

sadarbojas klašu audzinātāji, mācību priekšmetu un interešu

izglītības skolotāji, atbalsta personāls




