
 

Karjeras izglītības mērķis un uzdevumi 

Karjeras izglītības programmas mērķis ir piedāvāt pedagoģiskam personālam realizēt programmas 

saturu, kas orientēts uz skolēna personības izzināšanu, viņa interešu, dotumu, prasmju un vērtību 

atklāšanu tā, lai skolēns, pazīstot sevi, spētu patstāvīgi veidot, vadīt un attīstīt savu karjeru, pieņemt 

lēmumus karjeras plānošanā un tos realizēt. 

Lai īstenotu karjeras izglītības programmas mērķi Rīgas Kultūru vidusskolā, svarīgi ir šādi uzdevumi: 

• nodrošināt strukturēti pēctecīgu, visiem skolēniem pieejamu karjeras izglītības programmas 

satura apguvi; 

• radīt kompetenču pieejā pamatotus pedagoģiskos apstākļus, kas katram skolēnam sniedz 

iespējas veidot un attīstīt karjeras vadības prasmes viņam vispiemērotākā veidā; 

• sniegt skolēnam daudzveidīgas sadarbības iespējas saņemt profesionālu karjeras atbalstu. 

 

Karjeras izglītības programma ietver: 

• Izglītības politikas ārējo normatīvo aktu pamatojumu; 

• Karjeras izglītības ieviešanas inovatīvo skaidrojumu; 

• Karjeras izglītības realizēšanā iesaistītā personāla kompetenču sadalījumu; 

• Karjeras izglītības tematisko satura plānojumu pēctecīgā secībā atbilstoši bērnu un jauniešu 

vecumposmam (noteiktām klašu grupām); 

• Metožu un paņēmienu piedāvājumu karjeras izglītības satura apguvē; 

• Norādi par mērķauditoriju; 

• Sasniedzamo rezultātu skolēna karjeras vadības prasmju veidošanā un pilnveidē; 

• Norādi par atbildīgo personālu karjeras izglītības stundu un pasākumu organizēšanā, 

uzraudzīšanā un vadīšanā Rīgas Kultūru vidusskolā; 

• Norādi par pieaicinātajiem profesionāļiem/nozares speciālistiem; 

• Norādi par nepieciešamo resursu izmantojumu; 

• Speciālistu sadarbības modeļa skaidrojumu pašvaldības iestādēs. 

 

Karjeras izglītības īstenošanas inovatīvais aspekts 

Skolēnam karjeras izglītības procesā ir iespēja: 

• Apgūt karjeras izglītību kompetenču pieejā; 

• Veikt padziļinātu sevis izpēti; 

• Noteikt savas personības tipa piemērotību konkrētām profesionālās darbības nozarēm; 

• Mācīties pēc individuāla mācību plāna atbilstoši savam mācīšanās stilam un personības tipam; 

• Izstrādāt personīgo “Karjeras portfolio” sevis izzināšanas un “profesiju pasaules” izpētes 

darbam ilglaicīgā nākotnē; 

• Saņemt karjeras konsultācijas: individuāli un grupā, konsultācijas kopā ar draugu, kopā ar 

vecākiem, kopā ar skolotāju vai citu atbalstītāju; 

• Novērot karjeras konsultēšanu kā profesiju. 

• Skolotājiem ir iespēja saņemt informatīvo un metodisko atbalstu no pedagoga karjeras 

konsultanta skolēna karjeras izglītības realizēšanai. 



Skolēnu vecākiem ir iespēja 

• Piedalīties izglītojošos semināros par karjeras atbalsta sniegšanu saviem bērniem; 

• Piedalīties profesionālo nozaru meistarklasēs; 

• Piedalīties stundu vadīšanā, iepazīstinot skolēnus ar savu profesiju; 

• Saņemt karjeras konsultācijas par sava bērna profesijas izvēli. 

Sazināties ar Rīgas Kultūru vidusskolas pedagogu karjeras konsultantu karjeras jautājumos un 

pieteikt karjeras konsultāciju rakstot E-klases pastā skolotājam Rolandam Blekam. 

 


