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Karjeras izglītības 

programmu īstenošana. 

Karjeras izglītības programma ietver nodarbību 

ciklu, kuru īstenošanu sistemātiski veic klašu 

audzinātāji savās klasēs sadarbībā ar atbalsta 

personālu. Karjeras izglītības programma un citi 

metodiskie materiāli ir izstrādāti un  ir pieejami 

katrai klašu grupai. 

Visi 

izglītojamie. 

Visu mācību 

gadu. 

Klašu audzinātāji, 

atbalsta personāls. 

Izglītojamo individuāla 

konsultēšana/ 

informēšana/ grupās 

karjeras atbalsta 

jautājumos. 

Konsultēšana/informēšana karjeras jautājumos 

paredz padziļinātu izglītojamā vēlmju un spēju 

izpēti. Individuālās/ grupu konsultācijas notiek 

pēc izglītojamo pieprasījuma. 

6. – 12.klases Oktobris  

aprīlis 

Pedagogs karjeras 

konsultants. 

Izglītojamo vecāku 

informēšana.  

Vecākiem tiek dota informācija par tālākizglītības 

vai karjeras iespējām un informācijas avotiem. 

1.- 12.klases Visu gadu Klašu audzinātāji, 

skolas padomes 

aktīvs. 

Tikšanās ar skolas 

absolventiem. 

Neformālas tikšanās, kuru laikā izglītojamiem ir 

iespējas noskaidrot  viņus interesējušos jautājumus 

gan par studiju praktisku norisi, gan studentu 

ikdienas dzīvi. 

11., 12.klases Februāris Klašu audzinātāji. 

Priekšmetu skolotāji. 

Administrācija. 

Tikšanās ar dažādu 

profesiju un amatu 

pārstāvjiem. 

Tikšanās tiek plānota sadarbībā ar izglītojamo 

vecākiem, kas ir nozīmīgs resurss izglītojamo 

karjeras attīstības atbalstam. 

Izglītojamo vecāki tiek uzrunāti  vecāku sapulcēs 

par iespēju pastāstīt par savu darbu/ amatu, 

pienākumiem, veiksmēm u.c. 

Visi 

izglītojamie. 

Vienojoties ar 

klašu 

audzinātājiem. 

Klašu audzinātāji. 
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 „Ēnu diena”. „Ēnu dienas” mērķis ir pēc iespējas tuvāk iepazīt 

interesējušo profesiju  vai amatu pārstāvju darba 

ikdienu. 

Visi 

izglītojamie. 

15. februāris. Klašu audzinātāji. 

Izglītojamo vecāki. 

Pedagogs karjeras 

konsultants. 

Administrācija. 

Mācību ekskursijas. Mācību ekskursiju mērķis ir gūt praktisku 

priekšstatu par atsevišķas profesijas  vai amatu 

darbību noteiktā uzņēmumā, iestādē, organizācijā. 

Visi 

izglītojamie 

Visu mācību 

gadu. 

Klašu audzinātāji. 

Izglītojamo vecāki. 

Administrācija. 

Izstāde „Skola 2017” 

apmeklēšana. 

Izstādes  laikā izglītojamiem varēs iegūt 

informāciju  par valsts un privātajām  

augstskolām, kā arī mācību centriem, valodu 

kursiem, kā arī citām ar izglītību saistītām 

aktualitātēm. 

12.klašu 

skolēni 

 Klašu audzinātāji. 

Pedagogs karjeras 

konsultants. 

Administrācija. 

 

 


