
 

Karjeras izglītības stunda  

“Tavs palīgs ir klāt!” 

Kas to darīs? klašu audzinātāji, pedagogs karjeras konsultants vai skolas psihologs 
Kam tas paredzēts? 8. – 12.klašu skolēniem 

Kad to darīt? 2020.gada 26. – 30.oktobris un pēc tam visa mācību gada laikā 

Kāds būs ieguvums? Papildinātas zināšanas par informatīvo atbalstu skolēnu karjeras 

izvēlē un pilnveidotas prasmes patstāvīgi atrast nepieciešamo informāciju: 

1) par skolēnu karjeras plānošanā iesaistīto pušu – skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, 

uzņēmumu un darba devēju – lomu mērķtiecīga karjeras lēmuma pieņemšanā; 

2) par jauniešu iespējām pašam izmantot elektroniskos informācijas avotus. 

Kā to izdarīt?  

1.solis. Iepazīt izmantojamos materiālus: 

 Video/audio ierakstu (25 – 30 min.), 

 Prezentāciju, 

 Stundas aprakstu ar ieteikumiem pedagogam, vadot stundu. 

2.solis. Izmantot karjeras izglītības stundā piedāvātos materiālus (video/audio materiālu un 

prezentāciju), kuros informācija aplūkota no diviem skatu punktiem: 

1) sarunas, vērojumi, viedokļi sadarbībā ar cilvēkiem mājās, skolā un tuvākajā apkārtnē; veiksmīgu 

cilvēku atziņas īsos videofragmentos; 

2) pamatsoļi skolēna patstāvīgai rīcībai “Klau! Sadzirdi un liec aiz auss!” jeb kā uzsākt, kā turpināt 

karjeras izglītību; kā pieņemt lēmumu – elektronisko avotu izmantošana. 

3.solis. Pedagogs, izmantojot ieteikumus stundas norisei, ņem vērā skolēnu vecumposmu un 

konkrētās klases vajadzības, kā arī, ja nepieciešams, to plāno, papildus izmantojot savus resursus. 

Sagatavoja: Daiga Elpere, Anita Lučkovska 

 

Pasākumu “Karjeras nedēļas 2020” ietvaros organizē Tukuma novada 

Izglītības pārvalde, Tukuma, Engures un Jaunpils novada skolu pedagogi 

karjeras konsultanti sadarbībā ar Tukuma, Engures un Jaunpils novadu  skolu 

atbildīgajiem par karjeras jautājumiem. 

 

Vairāk informācijas: www.tip.edu.lv  

 

Autori, iesniedzot darbus, piekrīt, ka tos var izmantot karjeras nedēļas pasākumos un izglītības procesā skolā. Autori piekrīt, ka 

izpildījuma fiksējumu var izmantot skolas vajadzībām vai Tukuma novada Izglītības pārvaldes vajadzībām. Organizatori apņemas 

iesniegtos materiālus neizmantot komerciālai darbībai vai reklāmai, vai jebkura cita veida publiskošanai komerciālos nolūkos, kā 

arī ievērot darba autoru personīgās tiesības – tikt identificētiem kā darbu autoriem, un apņemas neveikt nekādas izmaiņas 

iesniegtajā darbā.  

 

http://www.tip.edu.lv/

