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Kas ir
KARJERAS 
IZGLĪTĪBA

Orientācija ne tikai uz profesijas vai karjeras 
izvēli, bet arī uz skolēna pašattīstību, 
personības izaugsmi

Skolēna paša ieguldījums, aktīva darbība sevis 
attīstībai  un pilnveidei – skola tikai rada 
iespējas un palīdz

Skolēna karjeras izglītībā iesaistīto pušu 
mijiedarbība – ģimene + skola + sabiedrība



KARJERAS 
IZGLĪTĪBA
mācību 
saturā

Karjeras izglītība ir integrēta visā 
pilnveidotajā mācību saturā un pieejā

 Vispārējās vidējās izglītības standartā MK noteikumu 
Nr. 416. 14.7. punktā par mācību satura īstenošanas 
principiem teikts: “Izglītības iestāde rosina skolēnus 
laikus un mērķtiecīgi apzināties savas intereses, 
turpmāko studiju un profesionālās darbības virzienus 
un iespējas, piedāvājot daudzveidīgas darbības un 
karjeras izglītības pieredzi mācību procesā, kvalitatīvu 
un daudzpusīgu informāciju par turpmāko studiju un 
profesionālās darbības iespējām, individualizētas 
konsultācijas un atbalstu”



 MISIJA: Īstenot mūsdienīgu, radošu un drošu izglītības 
vidi, nodrošināt daudzpusīgi attīstītas personības 
izaugsmi.

 VĪZIJA: Mērķtiecīga, atbildīga un aktīva personība, kas 
vērsta uz tālākās izglītības ieguvi, prot darboties 
dažādās dzīves situācijās mūsdienu sabiedrībā

 VĒRTĪBAS: Personība, sadarbība, piederība

 Jaunmārupes pamatskolas karjeras izglītības
atbalsta prioritātes: Atbalstīt izglītojamo pašizpēti
savas karjeras plānošanai un vadīšanai. Veicināt
līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanu par 
turpmāko izglītību. Palīdzēt izglītojamajiem noteikt
savas karjeras izglītības vajadzības, caurvijot tās savas
personības attīstības procesā. 



Karjeras 
izglītības
ATBALSTS

Sadarbība un atbalsts skolotājiem, 
integrējot karjeras izglītību mācību 
stundu saturā

Ārpusstundu pasākumi

 Individuālas karjeras konsultācijas

 Informatīvs atbalsts
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Ārpusstundu pasākumi

 Karjeras nedēļa 2022

 Tikšanās ar uzņēmējiem, sava amata profesionāļiem, 
ekskursijas, profesiju pēcpusdienas

 Skolas pasākumi

 Mārupes novada Uzņēmēju dienas 

 «Ēnu diena»

 Vecāku profesiju izpēte

 Tematiskās dienas

 Atvērto durvju apmeklēšana (prakse.lv Atvērto durvju 
nedēļa uzņēmumos)

 Izstāde «Skola 2023»

 u.c.
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ATBALSTS

Individuālās karjeras konsultācijas

 izpētīt karjeras iespējas – palīdzēt plānot un vadīt savu karjeru

 saskatīt ar profesiju, tālākizglītību un svarīgiem dzīves
jautājumiem saistītu lēmumu pieņemšanas iespējas

 izstrādāt pieņemto lēmumu īstenošanas plānu

 bagātināt pašpieredzi

 veidot objektīvu paštēlu

 paaugstināt motivāciju, mērķtiecību

 izpētīt vēlamo profesiju – izmēģināt savus spēkus

2021./2022. m.g. – konsultācijas saņēma 

34 izglītojamie, notika 157 konsultācijas

2022./2023. m.g. - konsultācijas saņēma 

9 izglītojamie, notika 17 konsultācijas
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izglītības
ATBALSTS

Informatīvs atbalsts

https://jmsk.lv/karjeras-izglitiba/

https://jmsk.lv/karjeras-izglitiba/
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“Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs”

 Īstenošanas laiks: 01.01.2016.-31.12.2022.

 Projekta mērķis: ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam 
izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs: 
nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās; celt izpratni un 
informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm; motivēt 
profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, 
spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un 
vajadzībām.
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“Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs”

 Tikšanās ar uzņēmējiem, ekskursijas uz 
uzņēmumiem, lekcijas un meistarklases 

 1.-9.klasēm «Veru durvis uz…» (skolēni izzināja dažādu profesiju 
pārstāvjus)

 1.-3.klasēs pasākums „Es iepazīstu, es izzinu, es mācos” (iepazina 
profesijas)

 4.-6.klasēs pasākums „Soli pa solim” (skolēni izzināja savus mērķus)

 7.-9.klasēs pasākums „Izvēļu maratons” (nodarbību laikā tika 
attīstītas audzēkņu karjeras izaugsmes prasmes, akcentējot cilvēka paša 
atbildību un lomu profesionālās dzīves veidošanā) 

 Individuālās karjeras konsultācijas
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Sadarbība ar JA Latvia
 SMU - Skolēnu mācību uzņēmums (ir skolēnu veidots un 

vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. 
SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā 
vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU nav 
juridiska statusa – tos pārstāv JA Latvia un skola.)

 2017./2018.mg. skolā darbojās 10. SMU no 4., 5. un 7.klasēm

• Konkurss «Mana vārdnīciņa» 
(1.-4.klases skolēniem -
Vārdnīciņā tiek apkopoti 
ekonomikas jēdzienu 
skaidrojumi, bērnu vārdiem 
izteiktie, nevis no grāmatas 
pārrakstītie.)

• Konkurss «Biznesa pasakas» 
(5.-9.klašu skolēniem - Skolēni 
sacer biznesa pasakas ar 
laimīgām beigām, tās ilustrē vai 
citādi vizualizē.)

• «Ēnu diena»



Paldies par uzmanību!

Jolanta Grosberga-Gernere

236.kabinets, karjera.jmsk@gmail.com


