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Karjeras izglītības programmas mērķi un uzdevumi  

  

Karjeras izglītības programmas(turpmāk tekstā – KI) mērķis ir nodrošināt skolēna karjeras vadības prasmju pilnveidi, lai skolēns, izprotot savas, 

darba tirgus un sabiedrības attīstības un mijiedarbības likumsakarības, spētu patstāvīgi pieņemt un īstenot karjeras attīstības lēmumus, 

iesaistīties sabiedrības dzīvē un veidoties par laimīgu un atbildīgu personību. 

Uzdevumi:  

1. Stiprināt skolēna izpratni par izglītības un darba vērtībām, veidojot vērtējošu attieksmi un atbildību par sevi un savu rīcību.  

2. Pilnveidot skolēna izpratni par savas, darba tirgus un sabiedrības attīstības un mijiedarbības likumsakarībām.  

3. Nostiprināt un attīstīt sekmīgai karjeras vadībai nepieciešamās pašizziņas, karjeras iespēju izpētes un karjeras lēmumu 

pieņemšanas un īstenošanas prasmes.  

4. Apgūt karjeras attīstībā un karjeras vadībā nepieciešamās caurviju prasmes, lai stiprinātu jaunu zināšanu sasaisti ar personisko 

pieredzi, veidotu pozitīvas attiecības un pieņemtu atbildīgus lēmumus.  

Karjeras izglītības programmas  saturs  

 

Karjeras izglītības programmas apguves organizācijas pamatnosacījums ir — īstenot karjeras izglītību tā, lai izglītojamais iegūtu, gan zināšanas 

konkrētā izglītības jomā (pašizpēte, karjeras izpēte, karjeras plānošana un vadība) un formā (mācību priekšmetu stunda, klases stunda, 

konsultācijas, ārpusstundu pasākumi), gan universālas, vispārējas prasmes, saistītas ar darbības pieredzi, kas palīdzētu rīkoties gan iepriekš 

zināmās, gan jaunās dzīves situācijās. 

Katra karjeras izglītības joma — pašizpēte, karjeras izpēte un karjeras plānošana un vadība ietver vairāku mācību priekšmetu un audzināšanas 

darba saturu, tā pilnveides virzienu integrācijas aspektā. Karjeras izglītībā sasniedzamo spēju un prasmju attīstību atspoguļo galvenie izglītošanas 

aspekti : 
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 Sadarbības aspekts: prasme sadarboties, strādāt komandā, uzklausīt un respektēt dažādus viedokļus, pieņemt lēmumus un 

uzņemties atbildību par to īstenošanu, atbildīgi rīkoties konfliktsituācijās, rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību un meklēt palīdzību atbilstošās 

institūcijās un dienestos;  

 Saziņas aspekts: praktiska pieredze valodas lietošanā; prasme sazināties vairākās valodās (rakstīt, runāt, lasīt), prasme publiski 

uzstāties, izteikt un pamatot savu viedokli, prezentācijas prasmes;  

 Mācīšanās un praktiskās darbības aspekts: prasme patstāvīgi plānot, organizēt un īstenot mācīšanos; dažādu zināšanu un prasmju 

lietošana praktiskajā darbībā; prasme mācību procesā izmantot dažādu veidu informāciju, konsultēties, atrast palīdzību; prasme izmantot 

modernās tehnoloģijas; 

  Pašizpausmes un radošais aspekts: radošās darbības pieredze, pastāvīga iespēja meklēt un atrast risinājumu praktiskām 

problēmām, atklāt kopsakarības; 

 Analītiski kritiskais aspekts: intelektuālās darbības pieredze — patstāvīga, loģiska, motivēta, kritiska un produktīva domāšana; 

prasme pamatot savu viedokli pagātnes, tagadnes un nākotnes saiknes kontekstā; 

  Morālais un estētiskais aspekts: izpratne par morāles jēdzieniem cilvēku savstarpējā saskarsmē, par cilvēka tiesībām uz vienlīdzību. 
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Karjeras izglītības programmas īstenošanas plāns 

Karjeras izglītības programmas īstenošanas plāns izglītojamajiem pamatizglītības programmā  (kods 21011111), speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām (kods 21015411),  ar valodas traucējumiem” (kods 21015511), un ar mācīšanās 

traucējumiem” (kods 2101561). 

 

Klašu 

grupa  

Karjeras izglītības 

joma  

Tēma  Sasniedzamais rezultāts  Īstenošana  Metodika  

1.-3.  Karjeras iespēju 

izpēte  

Profesiju 

daudzveidība  

Atpazīst profesijas pēc darba pienākumu 

aprakstiem vai demonstrējumiem, darbarīku un 

darba attēliem. Veido stāstījumu par darba 

darītājiem.  

Sociālā un pilsoniskā 

mācību  

joma, valodu mācību 

joma  

   

 “Pavāra 

darbarīki”  

(20. metodika)  

1.-3.  Karjeras iespēju 

izpēte  

Profesiju 

daudzveidība  

Atpazīst profesijas pēc darba pienākumu 

aprakstiem vai demonstrējumiem, darbarīku un 

darba attēliem. Pēc skolotāja dotajiem kritērijiem 

salīdzina, interpretē, novērtē, savieno un grupē 

vienkāršu informāciju par karjeras iespējām. 

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma  

“Uzmini 

profesiju!”  

(24. metodika)  

1.-3.  Karjeras iespēju 

izpēte  

Darba nozīme 

cilvēka dzīvē  

Pēc skolotāja dotajiem kritērijiem salīdzina, 

interpretē, novērtē, savieno un grupē vienkāršu 

informāciju par karjeras iespējām.  

Pauž savus uzskatus par sadzīves situācijām, 

ņemot vērā savas un citu cilvēku vajadzības un 

vēlmes.  

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma, valodu 

mācību joma  

“Nozīmīgās 

profesijas”  

(72. metodika)  

1.-3.  Karjeras iespēju 

izpēte, karjeras  

lēmumu 

pieņemšana un 

īstenošana  

Profesiju 

daudzveidība  

Pēc skolotāja dotajiem kritērijiem salīdzina, 

interpretē, novērtē, savieno un grupē vienkāršu 

informāciju par karjeras iespējām.  

Ar prieku fantazē par dažādām karjeras attīstības 

iespējām.  

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma  

“Profesijas  

mums  

apkārt”  

(80. metodika)  
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4.-6.  Pašizziņa  Izjūtu un mācību 

(darba) rezultātu 

saistība  

Nosauc un analizē personiskās īpašības un 

uzvedību, skaidro, kas ietekmē darbību izvēli un 

sniegumu (panākumus vai neizdošanos) dažādās 

karjeras jomās (mācības, interešu izglītība, brīvā 

laika aktivitātes, mājas darbi).  

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma  

“Palīdzošo 

izjūtu bingo” 

(18. metodika)  

4.-6.  Pašizziņa, karjeras 

iespēju izpēte  

Sevis 

iepazīšanas veidi  

Nosauc un analizē personiskās īpašības un 

uzvedību.   

Salīdzina profesiju veidus, balstoties uz tajās 

veicamā darba specifiku.  

Pēc skolotāja dotā parauga analizē informāciju par 

veicamā darba saturu dažādās profesijās.  

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma, valodu 

mācību joma  

“Sarunas 

profesijās” 

(33. metodika)  

4.-6.  Pašizziņa, karjeras 
iespēju  
izpēte, karjeras  

lēmumu 

pieņemšana un 

īstenošana  

Darbs kā katra 

cilvēka ikdienas 

nepieciešamība 

un zināšanu un 

prasmju 

pilnveides 

iespēja 

Prot pastāstīt par saviem dotumiem,  

sasniegumiem, interesēm un vajadzībām, 

raksturot sava padarītā progresu, izmantojot 

vienotu kritēriju sistēmu.    

Pēc skolotāja dotā parauga analizē informāciju par 

veicamā darba saturu. Piedalās karjeras iespēju un 

karjeras ieceru apspriešanā un izvērtēšanā. 

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma  

“Mani darbi 

skolā un 

mājās”  

(44. metodika)  

4.-6.  Karjeras iespēju  

izpēte, karjeras  

lēmumu 

pieņemšana un 

īstenošana.  

Profesijas, to 

saturs un 

daudzveidība  

Skaidro dažādu profesiju nozīmi savā, ģimenes un 

kopienas dzīvē.   

Salīdzina profesiju veidus, balstoties uz tajās 

veicamo darba specifiku. Piedalās karjeras iespēju 

un karjeras ieceru apspriešanā un izvērtēšanā.  

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma  

“Darba  

saturs  

profesijās” 

(58. metodika)  

7.-9.  Pašizziņa  Savu interešu, 

spēju un dotību 

attīstīšana  

Atpazīst savas darbības stiprās puses un ar 

pieaugušā atbalstu rod dažādus veidus, kā attīstīt 

savas domāšanas un uzvedības pilnveidojamās 

puses Patstāvīgi analizē sava snieguma saistību ar 

personiskajām īpašībām un uzvedību dažādās 

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma  

“Mans  

mācīšanās  

stils”  

(1. metodika)  
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karjeras jomās (mācību darbs, interešu izglītība, 

brīvā laika aktivitātes, mājas darbi).  

7.-9.  Pašizziņa, karjeras 
iespēju  
izpēte, karjeras 

lēmuma 

pieņemšana un 

īstenošana  

Savu 

sasniegumu 

atspoguļojums, 

izmantojot IKT  

Patstāvīgi pilnveido darbu mapi.  

Izvēlas un izmanto piemērotākās digitālo 

tehnoloģiju sniegtās iespējas digitālās darbu 

mapes veidošanā.  

Patstāvīgi analizē sava snieguma saistību ar 

personiskajām īpašībām un uzvedību dažādās 

karjeras jomās (mācību darbs, interešu izglītība, 

brīvā laika aktivitātes, mājas darbi).   

Patstāvīgi veido savus kritērijus, kas liecina par 

mērķa sasniegšanu dažādās karjeras jomās. 

Izvirza īstermiņa un ilgtermiņa karjeras attīstības 

(t.sk. mācīšanās) mērķus, plāno to īstenošanas 

soļus, uzņemas atbildību par to izpildi.  

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma  

“Digitālā 

darbu mape” 

(30. metodika)  

7.-9.  Karjeras iespēju  
izpēte, karjeras  
lēmumu 

pieņemšana un 

īstenošana  

Izglītības 

iespējas Latvijā  

Izvēlas un izmanto piemērotākās digitālo 

tehnoloģiju sniegtās iespējas, lai atrastu un 

apstrādātu nepieciešamo informāciju par karjeras 

iespējām. Atlasa, apkopo un analizē informāciju 

par dažādās nozarēs un profesijās 

nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un 

personības īpašībām.  

Izvirza karjeras attīstības (mācīšanās) mērķi.  

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma  

“Izglītības 

iespējas 

Latvijā”  

(51. metodika)  

7.-9.  Karjeras iespēju  

izpēte, karjeras  

lēmumu 

pieņemšana un 

īstenošana  

Profesiju 

daudzveidība, 

prestižs un 

pievilcība  

Mērķtiecīgi izzina, analizē, izvērtē un savieno 

dažāda veida informāciju par karjeras iespējām, 

izprot to kontekstu. Piedalās diskusijās par 

karjeras iespējām un karjeras iecerēm, ievēro 

kopīgi izveidotos diskusijas noteikumus. Uz 

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma, kultūras 

izpratnes un 

pašizpausmes mākslā 

mācību joma  

“Profesijas 

infografika” 

(78. metodika)  
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dažādām karjeras attīstības iespējām raugās ar 

zinātkāri, iztēlojas nebijušus risinājumus.  

 

 

Karjeras izglītības programmas īstenošanas plāns izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem” (kods 21015811), ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem” (kods 21015911). 

 

Atspoguļojot karjeras izglītībā sasniedzamo karjeras vadības prasmju līmeni izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai 

vairākiem smagiem attīstības traucējumiem tiek ņemta vērā atziņa, ka “izglītojamo spējas mēdz būt dažādas un nav pielīdzināmas noteiktas klases 

kritērijiem” (Plostniece, Roste-Plostniece, Stegmane, 2013, 3. lpp), tādēļ prasmju līmeņi sakārtoti pakāpēs, katrā pakāpē nosacīti apvienojot vienu 

vai vairākas klases ( 1. pakāpe – 1. klase; 2. pakāpe 2.- 5. klase; 3.pakāpe 6.- 9. klase) Īstenojot karjeras izglītību, skolotājs pēc saviem ieskatiem 

atbilstoši skolēna spējām, attīstības un veselības stāvoklim var individuāli noteikt pakāpi un variēt mācību saturu, piem., tiem skolēniem, kuru 

attīstības traucējumi liedz apgūt tabulā ietverto karjeras vadības prasmi attiecīgajā klasē, skolotājs var atkārtot un nostiprināt to mācību pakāpi 

vai daļu, kura ir atbilstoša skolēnu spējām.  

Pakāpe  Karjeras izglītības 

joma  

Tēma  Sasniedzamais rezultāts  Īstenošana  Metodika  

2. un 3.  

pakāpe  

Karjeras iespēju 

izpēte  

Profesiju 

daudzveidība  

Atpazīst profesijas pēc darba pienākumu 

aprakstiem vai demonstrējumiem, 

darbarīku un darba attēliem.  

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma  

“Uzmini 

profesiju” 

(20.metodika)  

2. un 3.  

pakāpe  

Pašizziņa, karjeras 

iespēju izpēte  

Sevis iepazīšanas 

veidi  

Nosauc personiskās īpašības un uzvedību.  

Salīdzina profesiju veidus, balstoties uz 

tajās veicamā darba specifiku.  

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma, valodu 

mācību joma  

“Sarunas 

profesijās” 

(33. metodika)  
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2. un 3.  

pakāpe  

Pašizziņa, karjeras 

iespēju izpēte, 

karjeras lēmumu  

pieņemšana un 

īstenošana  

Darbs kā katra 

cilvēka ikdienas 

nepieciešamība un  

zināšanu un 

prasmju pilnveides 

iespēja  

Prot pastāstīt par saviem dotumiem un 

vajadzībām.  

Pēc skolotāja dotā parauga analizē 

informāciju par veicamā darba saturu. 

Piedalās karjeras iespēju un karjeras 

ieceru apspriešanā.  

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma  

“Mani darbi 

skolā un 

mājās”  

(44. metodika)  

2. un 3.  

pakāpe  

Karjeras iespēju 

izpēte  

Darba nozīme 

cilvēka dzīvē  

Pēc skolotāja dotajiem kritērijiem 

interpretē vienkāršu informāciju par 

karjeras iespējām.  

Pauž savus uzskatus par sadzīves 

situācijām.  

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma, valodu 

mācību joma  

“Nozīmīgās 

profesijas” 

 (72. 

metodika)  

2. un 3.  

pakāpe  

Karjeras iespēju  

izpēte, karjeras  

lēmumu 

pieņemšana un 

īstenošana  

Profesiju 

daudzveidība  

Pēc skolotāja dotajiem kritērijiem 

interpretē vienkāršu informāciju par 

karjeras iespējām.  

Ar prieku fantazē par dažādām karjeras 

attīstības iespējām.  

Sociālā un pilsoniskā 

mācību joma  

“Profesijas  

mums  

apkārt”  

(80. metodika)  

 

Ārpusstundu pasākumi  

 

Karjeras izglītības 

joma  

Tēma  Sasniedzamais rezultāts  Pasākuma veids  Mērķauditorija  

Karjeras iespēju 
izpēte, karjeras 
lēmuma 
pieņemšana un  

īstenošana  

Profesiju  

daudzveidība  un 

darba pienākumi  

Mērķtiecīgi izzina, analizē, izvērtē un savieno dažāda veida 

informāciju par karjeras iespējām, izprot to kontekstu. 

Piedalās diskusijās par karjeras iespējām un karjeras 

iecerēm, pauž savu viedokli, piekrišanu vai nepiekrišanu, 

noskaidro citu viedokļus un to pamatojumu, nosaka kopīgo 

un atšķirīgo.  

“Nakts 

profesijas”  

(45. metodika)  

5.- 9. klašu 

skolēni  
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Karjeras iespēju 
izpēte, karjeras 
lēmuma 
pieņemšana un  

īstenošana  

Karjeras iespējas 
pēc pamatskolas  
vai vidusskolas  

Mērķtiecīgi izzina, analizē, izvērtē un savieno dažāda veida 

informāciju par karjeras iespējām, izprot to kontekstu. 

Piedalās diskusijās par karjeras iespējām un karjeras 

iecerēm, pauž savu viedokli, piekrišanu vai nepiekrišanu, 

noskaidro citu viedokļus un to pamatojumu, nosaka kopīgo 

un atšķirīgo.  

 “Atnāc un 

uzzini!”  

(53. metodika) 

8.-9. klašu skolēni  

 Karjeras  iespēju  

izpēte  

Profesiju  

daudzveidība un 

profesijas izvēles 

nosacījumi  

Mērķtiecīgi izzina, analizē, izvērtē un savieno dažāda veida 

informāciju par karjeras iespējām, izprot to kontekstu. 

Analizē informāciju par veicamā darba saturu, aprīkojumu, 

darbarīkiem, darba vidi un darba apstākļiem dažādās 

profesijās.   

“Ceļvedis profesiju 

pasaulē”  

(57. metodika)  

  

8.-9. klašu 

skolēni  

 Karjeras  iespēju  

izpēte  

Nodarbinātības 

iespējas tuvākajā 

apkārtnē  

Mērķtiecīgi izzina, analizē, izvērtē un savieno dažāda veida 

informāciju par karjeras iespējām, izprot to kontekstu. 

Atlasa, apkopo un analizē informāciju par dažādās nozarēs 

un profesijās nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un 

personības īpašībām.  

 “Iespēju 

durvis” 

(66. metodika) 

7.-9. klašu skolēni  

Pašizziņa, karjeras 

iespēju izpēte  

Profesiju un amatu 

daudzveidība  

Izvēlas  savām  vajadzībām un interesēm atbilstošas 
aktivitātes nosaka šo izvēļu priekšrocības un trūkumus. 
Analizē sava snieguma saistību ar personiskajām īpašībām 
un uzvedību.  
Atpazīst savas darbības stiprās puses un rod veidus, kā 

attīstīt spējas pārvaldīt savu domāšanu, emocijas un 

uzvedību.  

“Amatam ir zelta 

pamats”  

(64. metodika)  

1.-9. klašu skolēni  
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Pašizziņa, karjeras 

iespēju izpēte, 

karjeras lēmumu 

pieņemšana un  

īstenošana  

Nodarbošanās 

veidu 

daudzveidība  

Izvēlas savām vajadzībām un interesēm atbilstošas 

aktivitātes nosaka šo izvēļu priekšrocības un trūkumus.   

Nosauc savas darbības stiprās un vēl pilnveidojamās puses, 

analizē personiskās īpašības un uzvedību, skaidro, kas 

ietekmē darbību izvēli un sniegumu (panākumus vai 

neizdošanos).  

Skaidro vaļasprieku un profesionālo interešu savstarpējo 

atbilstību.  

Ar ieinteresētību uztver dažādas karjeras attīstības 

iespējas, izmanto iztēli, lai veidotu neikdienišķas sakarības. 

Uzdrīkstas mēģināt paveikt kaut ko jaunu.  

  

 “Es to protu! 

Iemācies 

arī Tu?”  

(92. metodika)  

1.-9. klašu skolēni  

Pašizziņa, karjeras 

iespēju izpēte, 

karjeras lēmumu 

pieņemšana un  

īstenošana  

Profesija un tās 

piemērotība  

Izzina savu esošo karjeras situāciju no dažādiem 

skatpunktiem, lieto un pielāgo situācijai atbilstošas radošās 

domāšanas stratēģijas, lai nonāktu pie jaunām un 

noderīgām idejām, iedvesmojas no citu pieredzes.  

Atlasa, apkopo un analizē informāciju par dažādās nozarēs 

un profesijās nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un 

personības īpašībām.  

Salīdzina veiksmīgus paša izvēlētas nozares pārstāvjus, lai 

izdarītu secinājumus par viņu sasniegumiem un īpašībām, 

kas nodrošinājušas panākumus. 

 Plāno savu izaugsmi saistībā ar mācībām un vaļaspriekiem, 

balstoties uz savu stipro pušu un grūtību jomu apzināšanos.   

“Zinātniskās 
pētniecības darbs  

karjeras izglītībā”  

(99. metodika)  

8.-9. klašu skolēni  

Pašizziņa  Profesiju 

daudzveidības 

iepazīšana.  

Izvēlas savām vajadzībām un interesēm atbilstošas 

aktivitātes, nosaka šo izvēļu priekšrocības un trūkumus. 

Patstāvīgi analizē sava snieguma saistību ar personiskajām 

īpašībām un uzvedību, atpazīst savas darbības stiprās puses. 

“Tirdziņš / 

gadatirgus” 

 (93. metodika)  

1.-9. klašu skolēni  
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Pasākumi potenciālajiem izglītojamajiem un viņu vecākiem 

 

Pasākuma nosaukums un veids Sasniedzamais rezultāts Mērķauditorija 

“Vecāku karjeras atbalsts izlaiduma klašu 

skolēniem” (48. metodika)  

 

Skolēnu vecāki zina, kā atbalstīt savu bērnu karjeras 

izvēles un lēmumu pieņemšanas procesā. 

9. klašu skolēnu vecāki 

“Iekāp sava bērna kurpēs!”  

(49. metodika)  

 

Skolēnu vecāki gūst priekšstatu, kā notiek aktīvā 

mācīšanās stundās. 

Potenciālo izglītojamo vecāki 

 

 

Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti 

Karjeras vadības prasmēs izglītojamiem pamatizglītības programmā, speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar somatiskām 

saslimšanām, ar valodas traucējumiem, un ar mācīšanās traucējumiem, beidzot 3., 6., 9. klasi. un veidi to izvērtēšanai.  

Klase Pašizziņa un pašvadība Karjeras iespēju izpēte Karjeras lēmumu pieņemšana un 

īstenošana 

Izvērtēšanas veidi 
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3.  Pastāsta par saviem sasniegumiem 

un prasmēm, kas padodas vislabāk, 

kā arī par neizdošanos un kļūdām.  

  

Uzdod jautājumus par pašreizējo 
sniegumu karjeras jomā (mācības, 

brīvā laika aktivitātes, interešu 
izglītība, mājas darbi u.c.) un ar 
pieaugušā atbalstu, iedvesmojoties 
no citu sasniegumiem, meklē idejas 

tās uzlabošanai.  
  

Ar skolotāja atbalstu plāno laiku 

mācībām un darbam.  

  

Ar pedagoga atbalstu seko iepriekš 

izvirzītu snieguma kritēriju izpildei 

un novērtē savu mācību darbu un 

mācīšanās pieredzi.  

  

Nosauc savus dotumus, 

sasniegumus, intereses un 

vajadzības.   

  

Pastāsta par savas mācīšanās 

progresu un prasmēm, veido 

saprotamu mutvārdu runu un reaģē 

uz klausītāju jautājumiem. 

  

Sniedz par sevi informāciju anketā.  

Meklē pārbaudītus faktus par 

karjeras iespējām un pats tos 

pārbauda.  

 

Izmanto digitālās tehnoloģijas 

karjeras informācijas meklēšanai 

pēc norādījumiem.  

 

Salīdzina uzņēmumus savā novadā 

un pilsētā, meklē informāciju par 

veiksmīgiem sava novada 

uzņēmumiem un stāsta par tiem.   

 

Nosauc un no sava redzespunkta 

stāsta par vecāku un citu ģimenes 

locekļu profesijām.  

 

Skaidro, kā jaunas prasmes, 

zināšanas un uzņēmība palīdz 

sasniegt mērķus un īstenot 

intereses un iespējas darba tirgū.   

 

Atpazīst profesijas pēc darba 

pienākumu aprakstiem vai 

demonstrējumiem, darbarīku un 

darba attēliem.   

 

Izmantojot vienkāršu situāciju  

piemērus, pamato, kāpēc darbs ir 

vērtība.  

Ar prieku fantazē par dažādām 

karjeras attīstības iespējām. Ir 

atvērts jaunai karjeras pieredzei.  

  

Pauž savu viedokli par karjeras 

iecerēm un uzklausa citu viedokli.  

  

Atpazīst un formulē karjeras 

attīstības problēmu saistošā, ar 

personisko pieredzi saistītā 

kontekstā.   

  

Ar pieaugušā atbalstu izvirza 

karjeras attīstības mērķi mācību 

uzdevumā un plāno savas 

darbības soļus, lai to izpildītu.  

  

Izvirza īstermiņa mērķus savu 

interešu attīstīšanai, jaunu 

zināšanu un prasmju apgūšanai.  

  

Raksturojot savu pieredzi līdzīgās 

situācijās, izsaka idejas karjeras 
attīstības mērķa sasniegšanai. Ar 

pedagoga atbalstu veido karjeras 
attīstības plānu, īsteno to un 

izvērtē rezultātu.  

 

Informācijas 

vizualizēšana  

 

Jautājumi un atbildes 

nodarbības sākumā 

(beigās)  

 

Pašvērtējums  

 

Piedalīšanās diskusijās 
(diskusija)  

 

Rezumēšana 

(secināšana)  

 

Sadarbības prasmju 

novērtēšana  

  



13 
 

 

Izmanto digitālās tehnoloģijas 

informācijas sniegšanai pēc 

norādījumiem. 

Saskata vienkāršas ar sekmīgu 

karjeru saistītas kopsakarības 

sabiedrībā (skolā, ģimenē un 

vietējā kopienā).  

 

Veido stāstījumu par darba 

darītājiem, kuru rakstura īpašības, 

zināšanas un prasmes ir pašam 

nozīmīgas, pamato savu izvēli. 

 Pauž savus uzskatus par sadzīves 

situācijām, ņemot vērā savas un 

citu cilvēku vajadzības un vēlmes. 

Pēc skolotāja dotajiem kritērijiem 

salīdzina, interpretē, novērtē, 

savieno un grupē vienkāršu 

informāciju par karjeras iespējām.  

Veido savā pieredzē un viedoklī 

balstītu argumentāciju karjeras 

iespēju raksturošanai. Formulē 

savus secinājumus, saskaņā ar 

dotajiem norādījumiem. 

Īstenojot karjeras attīstības plānu, 

nepadodas, ja neizdodas to 

īstenot, bet mēģina vēlreiz.  

  

Skaidro savstarpējā atbalsta 

nepieciešamību un izpausmes 
karjerā un sadzīvē un piedalās tā 

nodrošināšanā. 
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6.  

  

Nosauc savas darbības stiprās un 

vēl pilnveidojamās puses, analizē 

personiskās īpašības un uzvedību, 

skaidro, kas ietekmē darbību izvēli 

un sniegumu (panākumus vai 

neizdošanos) dažādās karjeras 

jomās (mācības, interešu izglītība, 

brīvā laika aktivitātes, mājas darbi).  

 

Izvērtē pašreizējo sniegumu 
karjeras jomā (mācības, brīvā laika 
aktivitātes, interešu izglītība, mājas 
darbi u.c.), izmanto radošās 
domāšanas stratēģijas, lai nonāktu 
pie idejām tās pilnveidei, 
iedvesmojas no citu idejām, tās 
papildina.  
  

Ar skolotāja atbalstu izveido un 
patstāvīgi papildina darbu mapi 
(Porfolio).  
  

Patstāvīgi plāno laiku mācībām un 
darbam.  
  

Patstāvīgi seko iepriekš izvirzītu 
snieguma kritēriju izpildei dažādās 
karjeras jomās un nosaka, vai un kā 
sniegumu uzlabot.  
  

Pārliecinās, vai iegūta pietiekami 

vispusīga un precīza informācija 

par karjeras iespējām, pārbauda 

tās ticamību.  

  

Izmanto digitālās tehnoloģijas, lai 

iegūtu un apstrādātu informāciju 

par karjeras iespējām.   

 

Analizē publiski pieejamo 
informāciju, lai noskaidrotu, kādi 
uzņēmumi un kādās nozarēs ir 
izplatīti vietējā pašvaldībā, un kādu 
profesiju pārstāvji tajos strādā.  
  
Salīdzina profesijas, balstoties uz 
tajās veicamo darba specifiku:  
fizisks – garīgs darbs, darbs telpās  
– darbs ārā u.tml.  
  
Pēc skolotāja dotā parauga analizē 
informāciju par veicamā darba 
saturu, aprīkojumu, darbarīkiem, 
darba vidi un darba apstākļiem 
dažādās profesijās.  
  
Atlasa un vizualizē un informāciju 
par darba saturu dažādās nozares 
profesijās.  
  

Ar ieinteresētību uztver dažādas 
karjeras attīstības iespējas, 
izmanto iztēli, lai veidotu 
neikdienišķas sakarības.  
Uzdrīkstas mēģināt paveikt kaut 
ko jaunu.  
  

Piedalās savu karjeras ieceru 

apspriešanā un izvērtēšanā.  

  

Ar pedagoga atbalstu nosaka 

reālas karjeras attīstības 

vajadzības, atpazīst un formulē 

karjeras attīstības problēmu 

dotajā kontekstā.   

  

Izvirza karjeras attīstības mērķi, 

piedāvā risinājumus, izvēlas 

labāko un nolemj to īstenot.  

  

Patstāvīgi izvirza vairākus karjeras 

attīstības (mācīšanās) mērķus un 

plāno, kā tos īstenot gan 

vienatnē, gan grupā.  

  

Izvirzot sev īstermiņa mērķus, 

izmanto gan savu, gan nozīmīgu 

citu cilvēku pieredzi.  

  

Āra nodarbības 

(mācību  

ekskursijas), 

 ziņojums  

 

Darbu mape  

 

Informācijas 

vizualizēšana  

 

Jautājumi un atbildes 

nodarbības sākumā 

(beigās) 

  

Multimediju 

prezentācija  

 

Mutiska uzstāšanās 

  

Pašvērtējums  

 

Piedalīšanās diskusijās 

(diskusija)  

 

Rezumēšana 

(secināšana)  

 

Sadarbības prasmju 

novērtēšana  
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Prot pastāstīt par saviem 
dotumiem, sasniegumiem, 

interesēm un vajadzībām, raksturot 
sava padarītā progresu, izmantojot 

vienotu kritēriju sistēmu, iesaistās 

dialogā ar klausītājiem.  
  

Atbilstoši adresātam un saziņas 

mērķim raksta un pēc parauga 

noformē atbildes uz strukturētas 

aptaujas jautājumiem.  

 Izmanto digitālās tehnoloģijas 

informācijas par karjeras pieredzi 

prezentēšanai un pārraidei. 

Skaidro dažādu profesiju nozīmi 
savā, ģimenes un kopienas dzīvē.  
  
Skaidro sekmīgas karjeras ietekmi 
uz tās īstenotājiem, viņu ģimenes 
locekļiem, vietējo kopienu 
ekonomiku un sabiedrību 
nacionālā mērogā un saskata savu 
nepieciešamību iesaistīties savas 
kopienas dzīves uzlabošanā.  
 
Iepazīst un izvērtē veiksmīgus paša 
izvēlētas nozares pārstāvjus, lai 
izdarītu secinājumus par viņu 
sasniegumiem un īpašībām, kas 
nodrošinājušas panākumus.  
  
Pēc dotajiem un paša radītajiem 
kritērijiem salīdzina, interpretē, 
novērtē, savieno un grupē 
informāciju par karjeras iespējām.  
  
Veido faktos par karjeras iespējas 
kontekstu balstītu argumentāciju, 
atšķir atbilstošo no neatbilstošā un 
svarīgo no mazāk svarīgā.   
  
Patstāvīgi formulē tiešus, 

vienkāršus secinājumus par 

karjeras iespēju. 

Iztēlojoties karjeras mērķa 

sasniegšanas gaitu un 

eksperimentējot domās, veido 

karjeras attīstības plānu, īsteno 

to, izvērtē paveikto pēc paša 

radītiem kritērijiem un iesaka 

uzlabojumus.  

  

Izzina pieejamos resursus un 

atrod jaunus, lai īstenotu savu 

karjeras ieceri.  

  

Saskaroties ar grūtībām karjeras 

attīstības plāna īstenošanā, meklē 

atbalstu un izmanto to.  

  

Analizē sadarbību karjerā un 

sabiedrībā. 
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9.  Patstāvīgi analizē sava snieguma 

saistību ar personiskajām īpašībām 

un uzvedību dažādās karjeras jomās 

(mācību darbs, interešu izglītība, 

brīvā laika aktivitātes, mājas darbi).  

  

Atpazīst savas darbības stiprās 

puses un ar pieaugušā atbalstu 

atrod dažādus veidus, kā attīstīt 

savas domāšanas un uzvedības 

pilnveidojamās puses.  

  

Izzina savu esošo karjeras situāciju 

no dažādiem skatpunktiem, lieto un 

pielāgo situācijai atbilstošas  

radošās domāšanas stratēģijas, lai 
nonāktu pie jaunām un noderīgām 
idejām, iedvesmojas no citu 
pieredzes.   
  

Patstāvīgi pilnveido darbu mapi. 

Izmanto piemērotākās digitālo 

tehnoloģiju sniegtās iespējas 

digitālās darbu mapes veidošanā.  

  

Nosauc savas priekšrocības darbam 

vai uzņēmējdarbībai noteiktā 

nozarē (profesijā) Latvijā vai 

ārzemēs.  

 

Tiecas iegūt vispusīgu un precīzu 

informāciju par karjeras iespējām, 

nosaka atsevišķus faktorus, kas 

traucē iegūt patiesu informāciju.  

  

Izmanto piemērotākās digitālo 

tehnoloģiju sniegtās iespējas, lai 

atrastu un apstrādātu informāciju 

par karjeras iespējām.  

  

Balstoties uz konkrētiem 

piemēriem, analizē dažādas 

uzņēmējdarbības un 

nodarbinātības formas un to 

priekšrocības dažādās nozarēs un 

profesijās. 

  

Atlasa, apkopo un analizē 

informāciju par dažādās nozarēs 

un profesijās nepieciešamajām 

zināšanām, prasmēm un 

personības īpašībām.   

  

Analizē informāciju par veicamā 

darba saturu, aprīkojumu, 

darbarīkiem, darba vidi un darba 

apstākļiem dažādās profesijās. 

Atlasa, analizē, vizualizē un 

strukturē informāciju par profesiju 

saturu dažādās nozarēs. 

Uz dažādām karjeras attīstības 

iespējām raugās ar zinātkāri, 

iztēlojas nebijušus risinājumus. Ir 

gatavs pieņemt nenoteiktību un 

jaunus izaicinājumus.  

  

Piedalās un aizstāv viedokli 

diskusijās par savām karjeras 

iecerēm.  

  

Nosaka reālas karjeras attīstības 

vajadzības, raksturo problēmas 

būtību, atpazīst un formulē 

karjeras attīstības problēmu 

cēloņsakarību un dažādu 

nosacījumu savstarpējās 

mijiedarbības kontekstā.  

 

Formulē kontekstā balstītus 

strukturētus pieņēmumus. Izvirza 

karjeras attīstības mērķi, piedāvā 

risinājumus, izvēlas labāko un 

nolemj to īstenot.  

  

Izvirza īstermiņa un ilgtermiņa 
karjeras attīstības (t.sk.  
mācīšanās) mērķus, plāno to 

īstenošanas soļus, uzņemas 

atbildību par to izpildi.  

 

Āra nodarbības 

(mācību  

ekskursijas), ziņojums 

  

Darbu mape  

 

Informācijas  

vizualizēšana 

 Jautājumi un atbildes 

nodarbības sākumā 

(beigās)  

 

Multimediju 

prezentācija  

 

Mutiska uzstāšanās 

  

Pašvērtējums  

 

Piedalīšanās diskusijās  

(diskusija)  

 

Rakstiska atskaite  

Rezumēšana 

(secināšana)  

 

Sadarbības prasmju 

novērtēšana  
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Patstāvīgi izvēlas un iekļauj plānā 

savām vajadzībām un interesēm 

atbilstošas aktivitātes, nosakot šo 

izvēļu priekšrocības un trūkumus.  

  

Patstāvīgi veido savus kritērijus, kas 

liecina par mērķa sasniegšanu 

dažādās karjeras jomās, izzina sava 

padarītā progresu un nosaka, vai un 

kā uzlabot sniegumu. Izmanto 

kļūdas, lai mērķtiecīgi mainītu savu 

darbību.  

 

Mērķtiecīgi plāno un veido 

strukturētu un saturīgu mutvārdu 

runu karjeras attīstības mērķa 

sasniegšanai (piem., darba devēja 

informēšanai), rosina klausītājus uz 

diskusiju.  

 

Raksta patstāvīgi lietišķo vēstuli, 

iesniegumu, dzīves gaitas aprakstu 

(CV) un motivācijas vēstuli, arī 

digitālajā formā un e-vidē.  

 

Izvēlas un izmanto  ar karjeras 

mērķu sasniegšanu saistīta satura 

(dzīves apraksti, motivācijas 

vēstules) radīšanai un pārraidei 

 

Analizē dažādu profesiju nozīmi 

savā, ģimenes un kopienas dzīvē.  

  

Analizē, kā sekmīga atsevišķu 
indivīdu karjera ietekmē pašus, 
viņu ģimenes locekļus, vietējo 
kopienu ekonomiku un sabiedrību 
Eiropas mērogā un pamato to, ar 
dažādos avotos gūtu informāciju 
un statistikas datiem.  
 

Salīdzina veiksmīgus paša izvēlētas 

nozares pārstāvjus, lai izdarītu 

secinājumus par viņu 

sasniegumiem un īpašībām, kas 

nodrošinājušas panākumus.  

  

Mērķtiecīgi izzina, analizē, izvērtē 

un savieno dažāda veida 

informāciju par karjeras iespējām, 

izprot to kontekstu.   

 

Raksturojot karjeras iespējas, 

atšķir faktos balstītu apgalvojumu 

no pieņēmuma, faktus no 

viedokļa, un patstāvīgi formulē 

pamatotus secinājumus. 

Plāno savu izaugsmi mācībās un 

brīvā laika aktivitātēs, balstoties 

uz savu stipro pušu un grūtību 

jomu apzināšanos.  

  

Īsteno to un, ja nepieciešams, 

īstenošanas laikā pielāgo plānu 
mainīgajai situācijai, meklē citu 

pieeju, paņēmienu. Izvērtē 
paveikto un plāno uzlabojumus 

turpmākajam darbam.  

 
Elastīgi un izsvērti izmanto 

pieejamos resursus un rod jaunus, 
lai īstenotu savu karjeras ieceri.  

 

Saskaroties ar grūtībām karjeras 

attīstības plāna īstenošanā, 

neatlaidīgi meklē un rod 

risinājumu.  

  

Veido rīcības plānu un īsteno 

sadarbību savu karjeras attīstības 

mērķu sasniegšanai. 
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piemērotākās digitālo tehnoloģiju 

sniegtās iespējas. 

 

Plānotie sasniedzamie rezultāti izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 

karjeras vadības prasmēs un veidi to izvērtēšanai.  

 

Pakāpe  Pašizziņa un pašvadība  Karjeras iespēju izpēte  
Karjeras lēmumu pieņemšana un 

īstenošana  
Izvērtēšanas veidi  

1. (1. klase)  Atpazīst un nosauc dažādus 

paša veikto darbību veidus. 

  

Orientējas dienas stundu 

sarakstā un kalendārā.  

Atpazīst un nosauc vecāku mājas 

darbus un pienākumus.  

Prot sakārtot savu darbavietu, 

piederumus, rotaļlietas.  

Noliek vietā rotaļlietas un darba 

piederumus. Izpilda norādījumus 

par klases telpas vēdināšanu. 

   

Skolotājs, saskaņā ar 

individuālajā  

izglītības  

programmas apguves 
plānā  
noteiktajiem 
uzdevumiem, 
aprakstošā veidā 
izvērtē katra skolēna 
attīstības dinamiku un 
atzīmē  
to attīstības dinamikas 

lapā vai burtnīcā.  

  

2.  

(2.-5. klase)  

Draudzējas ar saviem 
klasesbiedriem.  
Skaidro un ievēro uzvedības 

un drošības noteikumus. 

Prot piezvanīt un atbildēt uz 

telefona zvanu.   

Orientējas nedēļas stundu 

sarakstā un kalendārā.   

Veido nedēļas kalendāru.  

Noskaidro un pieraksta mājas, 
skolas, radu, draugu, adreses.  
Nosauc vecāku profesijas, 

amatus, atsevišķus darba 

pienākumus.  

Nosauc skolas darbinieku 

profesijas, darba pienākumus 

Skaidro skolas direktora, 

skolotāju, darbinieku lomu skolā.  

Zina tautas dziesmas par darbu.  

Ievēro ieteikumus lietderīgai 

brīvā laika izmantošanai.  

Sakārto rotaļlietas.  

Veic dežuranta pienākumus, telpu 

uzkopšanas darbus.    

Skaidro jēdzienu “sadarbība”, 

prot sniegt un saņemt palīdzību.  
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3.  

(6.-9. klase)  

Nosauc savas rakstura 

īpašības.  

Atšķir labo no sliktā sarunā un 

rīcībā.  

Īsi pastāsta par sevi. 

Skaidro laika taupīšanas 

nozīmi. Prot organizēt 

savu atpūtas laiku.  

Meklē internetā nepieciešamo 

informāciju.  

Atpazīst un skaidro nodarbošanās 

veidus un profesijas laukos un 

pilsētā.  

Skaidro jēdzienus “darba 

pienākumi”, “darba laiks”, “darba 

alga”.         

Sakārto un noliek vietā darba 

inventāru.  

    

Veic uzticētos pienākumus klasē, 

skolā.  

    

Veic dežuranta pienākumus 

skolas ēdamtelpā un dežūrtelpā.  

4.  

(papildus 

mācību gadi)  

Nosauc morāles un ētikas 

normas, skaidro  to 

nozīmi un ievērošanas 

nepieciešamību.  

Skaidro sevis audzināšanas 

nozīmi.  

Saskata pieklājības kļūdas 

dažādās situācijās.  

Prot izmantot un plānot savu 
laiku.  
Organizē savu dzīvi diennaktī 

un nedēļā, saistībā ar skolas 

režīmu.  

Plāno ikdienu, veidojot 

ierakstus kalendāra tipa 

piezīmju grāmatiņā.  

Pielieto sarunā 

 veiksmīgas 

komunikācijas līdzekļus – 

vārdus, skatienus, ķermeņa 

valodu.  

Nosauc, kas var izraisīt darba 

traumas, un skaidro, kā no tām 

izsargāties.  

Raksturo darba pienākumus un 

darba vidi noteiktās profesijās.  

  

Nosauc savu nākotnes 
nodarbošanos, profesiju.   

Skaidro darba tiesību, darba 

līguma, darba intervijas jēdzienus.  

Ir priekšstats par darba drošību, 

problēmām un to risināšanu 

darbavietā.  

Skaidro darba samaksas jēdzienu 

un nosauc tās veidus.    

Lieto darba rīkus un inventāru, 

veic tā kopšanu, labošanu.    

Veic darba telpas uzkopšanas 

darbus.  

Skaidro darbinieku attiecības 

darbavietā. 
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Raksta un aizpilda vienkāršus 

lietišķos dokumentus 

(iesniegums, CV). 

 

Metodes 

 Karjeras attīstības atbalstā izmantojamas daudzveidīgas mācību metodes un metodiskie paņēmieni.   

Metode  Prasmes  

Asociāciju kartes Neliela izmēra daudznozīmīgi attēli, kuri, izraisot asociācijas un “atdzīvinot” atmiņas un izjūtas, palīdz veidot 
stāstījumu par noteiktām, stāstītājam nozīmīgām tēmām. 

Anketēšana/aptauja  Apgūt prasmi konkrēti atbildēt uz jautājumiem, prast izteikt savu domu konkrēti un īsi . 
Ieinteresēt audzēkni izzināt sevi, savas izglītības iespējas, darba pasaules iespējas.  
Attīstīt prasmi kritiski domāt.  

Analīze  Prast objektīvi novērtēt un atšķirt savas vērtības no vispārpieņemtajām dzīves vērtībām  
Apgūt prasmes “ gribu, varu, vajag’’, lai veidotu vienotu kopumu.  

Brīvais raksts  Veidot prasmi brīvi izteikt rakstiski savas domas un izjūtas.  

Darbs ar informācija 
avotiem  

Prast atrast, atlasīt un izvērtēt informāciju.  

Darbs grupās  Apgūt iemaņas darboties komandā, plānot darbu, sadalot pienākumus.  

Darbs pāros  Veidot prasmes sadarboties, uzklausīt otru, pārrunāt neskaidrības, ja nepieciešams, ievērot kompromisu.  

Diskusija  Mācīties izteikt mutiski savu viedokli, to pamatot, argumentēt, uzklausīt citu domas.  
Meklēt problēmu risinājumu.  

Dubultā 
dienasgrāmata  

Veidot prasmi atrast tekstā nepieciešamo informāciju, to analizēt, paust savu viedokli, balstoties uz pieredzi.  

Ekskursijas  Iepazīstināt ar reālu darba vidi, karjeras iespēju daudzveidību, jaunām tehnoloģijām.  

Ēnu diena  Iepazīt tuvāk darba vidi. Iepazīt izvēlētās profesijas plusus un mīnusus. Veidot iemaņas rakstīt CV, motivācijas 
vēstules, iesniegumus.  

Eseja  Apgūt prasmi izteikties, pamatot savu viedokli, apgūt argumentācijas prasmes rakstiskā veidā.  

Individuālais darbs  Mācīties strādāt patstāvīgi.  

INSERT metode  Apgūt prasmi izvērtēt informāciju.  
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Intervija  Apgūst prasmi sarunāties: uzklausīt sarunas biedrus, formulēt konkrētus jautājumus, atbildēt uz sarežģītiem 
jautājumiem, veidot lietišķu dialogu.  

IT tehnoloģiju 
izmantošana  

Attīsta prasmi lietot mūsdienas tehnoloģijas informācijas iegūšanā, saglabāšanā un apkopošanā.  

Krustvārdu mīklas Viens no intelektuāli radošo didaktisko spēļu (projektēšanas spēles, burtu, skaitļu mīklas, anagrammas u.c.) veidiem, 
kas īpaši lietderīgs jēdzienu izpratnes nostiprināšanā. 

Lomu spēles Mācību metode, kurā skolotājs piedāvā skolēniem mācību situācijas, ko iespējams atveidot lomās, aprakstu 
(rakstveidā vai mutvārdos). Skolēni iejūtas lomās atbilstoši mācību situācijā ietvertajam uzdevumam. Citi skolēni veic 
skolotāja dotu uzdevumu – vēro, pieraksta, vērtē atbilstoši noteiktiem kritērijiem u.c., lai pēc situācijas izspēlēšanas 
izteiktu viedokli diskusijā. 

Pārrunas/sarunas  Apgūst prasmes veidot mērķtiecīgu dialogu, noskaidrot viedokli, iegūt informāciju pārrunu ceļā, nenovirzoties no 
tēmas, uzdot jautājumus un atbildēt uz tiem.  

Pašvērtējums 
/pašanalīze  

Veidot kompleksu savas darbības, uzskatu, spēju, interešu, rakstura novērtēšanas un analīzes prasmi.  

Pētījums  Apgūt prasmi strādāt ar problēmsituāciju: formulēt problēmu, veidot risinājuma plānu, izvērtēt gaidāmo rezultātu, 
meklēt alternatīvu risinājumu, pieņemt lēmumu, iegūt praktiskas iemaņas pētnieciskajam darbam.  

Portfolio/ 
darba mape  

Vākt materiālus, iegūt informāciju, to apstrādāt, krāt un veidot savu darba mapi – Portfolio.  

Prāta vētra  Izprast, ka jebkuru neskaidru jēdzienu var izskaidrot, ja izsaka dažādus viedokļus, tos sistematizē un analizē.  

Prezentācija  Apgūt prasmes un iemaņas parādīt sevi un savu padarīto darbu.  

Prognozēšana  Mācīties paredzēt iespējamo rezultātu.  

Projekts  Apgūt prasmi plānot darbu, strādāt patstāvīgi, sadarboties ar citiem, iegūt un izvērtēt informāciju, saistīt teoriju ar 
praksi, izdarīt secinājumus, prezentēt rezultātus.  

Spēles (lomu situāciju, 
lietišķās)  

Apgūt prasmi iekļauties kolektīvā, veidot saskarsmi, prast novērtēt sevi salīdzinājumā ar citiem  
Iejusties lomās, kas attālinātas no skolēna būtības, bet kurās viņi ikdienā var nokļūt  
Iemācīties modelēt dažādas problēmsituācijas.  

T- tabula  Apgūt iemaņas izvērtēt parādību no vairākiem aspektiem.  

Tikšanās  Iegūt informāciju par kādu jomu intereses radīšanai.  

Venna diagramma  Mācīties noteikt kopīgo un atšķirīgo un definēt slēdzienu. 

Vērošana  Apgūt iemaņas izvirzīt mērķi patstāvīgi vērot, pierakstīt, salīdzināt, izdarīt secinājumus. 
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Viktorīna Spēles veids, kas liek skolēniem koncentrēt zināšanas, saskatīt būtisko, lietu un parādību loģisko kārtību un 
noformulēt to vārdos. Skolēnus var iesaistīt viktorīnā kā dalībniekus, kā arī var piedāvāt skolēniem pašiem mācību 
procesā veidot uzdevumus. 

 

 

KIP  īstenošanai ieteicamā literatūra 

 

Pieejamā literatūra, interneta resursi par karjeru un karjeras izglītību 

 

o Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugs darbam ar izglītojamajiem speciālajās mācību programmās. VIAA, 2019  

KAA_pasakumu_plana_paraugs_darbam_ar_izglitojamajiem_specialas_izgi_tibas_programma.pdf (viaa.gov.lv) 

o 100 metodikas karjeras attīstības atbalstam 78532_100_KAA_Metodikas.pdf (viaa.gov.lv) 

o VISC Metodiskais līdzeklis “Klases stundu programmu paraugs.” Rīga, 2016. 

http://visc.gov.lv/audzinasana/metmat/klases_stundu_progr_%20paraugs.pdf 

o Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā. Rokasgrāmata skolotājiem. I. Lemešonoka, Zvaigzne ABC, 2018 

o Lielākais karjeras portāls Latvijā – https://www.prakse.lv/ 

o Nacionālā izglītības iespēju datu bāze – http://www.niid.lv/ 

o Virtuāla profesiju pasaule – http://www.profesijupasaule.lv/lv/news 

o Europass dokumenti (CV, motivācijas vēstule) - https://europass.cedefop.europa.eu/lv/documents 

o Nodarbinātības valsts aģentūra - http://www.nva.gov.lv/ 

o Karjera - http://www.nva.gov.lv/karjera/ 

o Profesiju aprakstu katalogs/ profesiju standarti un profesiju klasifikators  -  http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=10&mid=118 

o  EK Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls. www.izmpic.gov.lv profesionālā izglītība; profesiju standarti – http://euroguidance.eu/ 

o Interešu un prasmju noteikšanas testi, darba tirgus un karjeras izvēles gids (eng.) - http://www.occupationsguide.cz/en/1 

o Karjeras izglītība skolā. VIAA, 2010. 

 

 

https://viaa.gov.lv/library/files/original/KAA_pasakumu_plana_paraugs_darbam_ar_izglitojamajiem_specialas_izgi_tibas_programma.pdf
https://viaa.gov.lv/library/files/original/78532_100_KAA_Metodikas.pdf
https://www.prakse.lv/
http://www.niid.lv/
http://www.profesijupasaule.lv/lv/news
https://europass.cedefop.europa.eu/lv/documents
http://www.nva.gov.lv/
http://www.nva.gov.lv/karjera/
http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=10&mid=118
http://euroguidance.eu/
http://www.occupationsguide.cz/en/1
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Ieteicamie metodiskie un informatīvie resursi skolotājiem 

 

o Karjeras materiāli www.karjerasmateriali.lv 

o Karjeras izglītība skolā/ Pieredze 2009 (2010) Rīga: VIAA – http://www.viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf 

o Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem – http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/klasu_audzinatajiem/ 

o Karjeras izglītības informatīvie materiāli – http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/konferencu_materiali/ 

o Metodiskie ieteikumi „ Karjeras izglītība 7. - 9. klasei. Skolotāju rokasgrāmata  ESF, prof.izgl. attīstības aģentūra, 2006. – 

http://www.viaa.gov.lv/files/news/722/karjeras_izgl_7_9_klaseee.pdf 

o Karjeras atbalsta pasākumi riska grupu jauniešiem – caur mācīšanos uz darbu. (2010). VIAA, 

http://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_atbalsta_pasakumi_2010.pdf  

o Mans bērns izvēlas karjeru. (2010). VIAA.  http://viaa.gov.lv/files/news/727/mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf 

o Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk? Padomi veiksmīgai karjeras izvēlei. VIAA, Karjeras atbalsta departaments, 2008. 

o Mērķtiecīga karjeras veidošana. Rīga: LUMA. Akmeņkalna, I., Kārkliņš, A., Kalniņa, I., (2007). 

o Mērķu sasniegšana. Rīga: LUMA. Akmeņkalna, I., Kārkliņš, A., Skutele, D. (2007). 

o Saskarsme. Rīga: LUMA. Akmeņkalna, I., Skutele, D., (2007). 

o Skolēnu izaugsmes veicināšana. Palīgs klases audzinātājam. – Rīga: Skolu atbalsta centrs. Alens, Dž., Nerne, Dž., (2000). 

o Aktīvā iesaistīšanās. Esība un darbība karjeras konsultēšanā. 4.izd. Rīga: VIAA. Amundsons, N., (2016). 

 http://viaa.gov.lv/library/files/original/Amundsen_book_FINAL.pdf  

o Atbilstošas vides izveide jauniešu ar speciālām vajadzībām integrācijai izglītības sistēmā. 5 burtnīcas. (2007). Rīga: Invalīdu un viņu 

draugu apvienība „Apeirons”.  

o Klases audzinātāja darbs skolēnu personības izpētē. – Rīga: Pētergailis. Baldiņš, A., Raževa, A., (2001). 

o Daudzpusīgā intelekta teorija skolā. Pieredzes materiāls. Rīga: Skolu atbalsta centrs. Barsineviča, S., Graumane, Z., Jirjena, K., Kinčiusa, B., 

Pēterhofa, M., Treija, R.,(2000) 

o Par ko kļūt? Darba lapas par profesijām. Rīga: Zvaigzne ABC. Beloraga, G., (2007). 

o Personāla atlase un novērtēšana. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests. Boitmane, I., (2006). 

o Mērķu izvirzīšana un sasniegšana. Mācību metodika. Rīga: Daiktere, I. SIA LUMA. (2007). 

o Darba tirgus īstermiņa prognozēšana. (2019).  http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6&mid=465   

o Interesantas idejas klases audzinātājam. Rīga: RaKa. Dektereva, N., Dorofjeva, S., Vagele, A., Zavjalova, G., (2008). 

o Drošas un atbilstošas darba vides izveide cilvēkiem ar invaliditāti rokasgrāmata. Rīga: Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons”. 

(2006) 

http://www.karjerasmateriali.lv/
http://www.viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf
http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/klasu_audzinatajiem/
http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/konferencu_materiali/
http://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_atbalsta_pasakumi_2010.pdf
http://viaa.gov.lv/files/news/727/mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf
http://viaa.gov.lv/library/files/original/Amundsen_book_FINAL.pdf
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o Iepazīsti sevi! Psiholoģiskie testi. Sast. F.Kvīna-Šica. Rīga: Zvaigzne ABC. (1997). 

o EMKAMPT karjeras atbalsta glosārijs. (2013). Rīga. http://viaa.gov.lv/files/news/727/glossary_web_emkapt.pdf . 

o Kalme, A., Kāds es esmu? Pašizziņas testi. (B.g.). Rīga: Zvaigzne ABC.  

o Karjeras atbalsta sistēma Latvijā. VIAA. (2012).  http://viaa.gov.lv/files/news/727/guidance_system_lv.pdf  

o Karjeras atbalsta pasākumi riska grupu jauniešiem – caur mācīšanos uz darbu. VIAA. (2010). 

http://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_atbalsta_pasakumi_2010.pdf   

o Metodiskie materiāli klašu audzinātājiem Rīga: PIAP aģentūra. 

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/klasu_audzinatajiem/ 

o Karjeras izglītība skolā. Pieredze 2009 Rīga: VIAA. (2010).  http://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf 

o Karjeras izglītība 7. klasē. Metodiski ieteikumi. Rīga: PIAA(2006).. 

http://viaa.gov.lv/files/news/722/karjeras_izgliitiiba_7_klase_metodika_2006.pdf 

o Karjeras izglītība 7.-9. klasei. Skolotāja rokasgrāmata. Rīga: PIAA.(2006).http://viaa.gov.lv/files/news/722/karjeras_izgl_7_9_klaseee.pdf 

o Karjeras izglītība 8. klasē. Metodiski ieteikumi. Rīga: PIAA. (2006). http://viaa.gov.lv/files/news/722/karjeras_izgl_8_klasee.pdf  

o Karjeras izglītība 9. klasē. Metodiski ieteikumi. Rīga: PIAA. (2006).  http://viaa.gov.lv/files/news/722/karjeras_izgl_9_klasee_2006.pdf  

o Karjeras konsultēšanas metodes. (2009). Rīga: VIAA.  http://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_kons_metodes.pdf  

o Karjeras plānotājs. Metodiski ieteikumi. (2007). Jelgava: PKIC.  

o Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartu saturā. (2016). VIAA. 

http://viaa.gov.lv/library/files/original/38233_Karjeras_vadibas_buklets.pdf  

o Karjeras Ziņas. Rīga: VIAA Karjeras atbalsta departamenta ziņu izdevums. 

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/kad_zinu_izdevumi/  

o Domā pats! Metodiskie ieteikumi darbam ar videofilmu 5.–8. klasei. Ķīkule, Rīga: Labklājības ministrija, SIA „ULMA”. I., (2006). 

o Skolēna karjeras vadības prasmju veidošanās vispārizglītojošās skolas pedagoģiskajā procesā. Promocijas darbs. Rīga: Latvijas 

Universitāte. Lemešonoka, I., (2017). 

o Nodarbinātības  valsts aģentūras pētījumi. (2019). http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6&mid=95   

o Profesiju aprakstu katalogs. 1.sēj. Rīga: PKIVA (2007).. Pieejams: 

http://www.nva.gov.lv/karjera/docs/profesiju_aprakstu_katalogs_A4.pdf  

o Profesiju definīciju katalogs. Rīga: PKIVA. (2007).  http://jvmv.lv/f/uploads/profesiju-aprakstu-katalogs-A5.pdf  

o Profesiju klasifikators. Rīga: Latvijas Vēstnesis(2006).. http://www.lm.gov.lv/lv/index.php?option=com_content&view=article&id=80154  

o Karjeras vadības prasmes – vērtēšana kā mācību procesa daļa. Saltana, R. Dž., (2011).  

o Mācību metodika. Rīga: SIA LUMA. Skutele, D., Akmeņkalna, I., (2007). Saskarsme.  

http://viaa.gov.lv/files/news/727/guidance_system_lv.pdf
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/klasu_audzinatajiem/
http://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf
http://viaa.gov.lv/files/news/722/karjeras_izgliitiiba_7_klase_metodika_2006.pdf
http://viaa.gov.lv/files/news/722/karjeras_izgl_7_9_klaseee.pdf
http://viaa.gov.lv/files/news/722/karjeras_izgl_8_klasee.pdf
http://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_kons_metodes.pdf
http://viaa.gov.lv/library/files/original/38233_Karjeras_vadibas_buklets.pdf
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/kad_zinu_izdevumi/
http://jvmv.lv/f/uploads/profesiju-aprakstu-katalogs-A5.pdf
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o Ieteikumi karjeras veidošanai.  Mācību līdzeklis sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa. Stabiņš, J., Pupiņš, M., (2008) 

o Veiksmes kods. Latviešu uzņēmēju veiksmes stāsti un atziņas. Rīga: LIAA,  

http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/attachments/28_veiksmes_kods.pdf  

o Daudzveidīgi materiāli pieejami: 

 portāla Skolotajs.lv resursos, 

 elektroniskajā žurnālā “Skolas Vārds” , 

  periodiskajos izdevumos, laikraksts “Izglītība un Kultūra”, 

  VIAA izdevums “Karjeras Ziņas”, 

  laikraksta “Diena” pielikums “Karjeras Diena”, 

  žurnāls “Mērķis”, 

  izdevums “Veiksmes Formula”.  

 

Videomateriāli par karjeru un profesijām 

 

o Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2012 - https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI 

o Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2013 – https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU 

o 3. Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2014 – https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4 

o 4. Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2015 – https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw 

o 5. Īsfilmas par profesijām – “Zili brīnumi” - https://www.youtube.com/user/JUMPstudioLATVIA/videos 

o 6. Zaļais pipars. RTU Karjeras centrs. Pieejams: http://karjera.rtu.lv/portfolio- item/izglitojosa-filma-zalais-pipars/ 

 

 

Palīgmateriāli, infografikas  

o Izvēlies izglītību Latvijā! VIAA.  http://viaa.gov.lv/library/files/original/73183_Izglitiba_LV_VIAA_infografika_ v4_3 

o Jaunieša ceļvedis izglītībai un karjerai Eiropā. VIAA.  http://viaa.gov.lv/library/files/original/ES_t_kli_infografika  

o Kā plānot karjeru? (2014). VIAA. http://viaa.gov.lv/library/files/original/Izglitibas_celji_fdp. 

o Kā iepazīt profesijas? (2014). VIAA. http://www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika01_ka_iepazit_profesiju_150 x297mm_screen 

o Ko es zinu par mobilitāti? VIAA. http://viaa.gov.lv/files/news/727/ko_es_zinu_par_mobilitati_final 

o Latvijas izglītības sistēma. IZM. http://www.izm.gov.lv/images/infografikas/IZMIzglitibasSistemaSmall 

o Mākslas priekšmeti. VIAA. http://viaa.gov.lv/library/files/original/maksla_infogr 

https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI
https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU
https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4
https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw
https://www.youtube.com/user/JUMPstudioLATVIA/videos
http://karjera.rtu.lv/portfolio-%20item/izglitojosa-filma-zalais-pipars/
http://viaa.gov.lv/library/files/original/73183_Izglitiba_LV_VIAA_infografika_%20v4_3
http://viaa.gov.lv/library/files/original/ES_t_kli_infografika
http://viaa.gov.lv/library/files/original/Izglitibas_celji_fdp
http://viaa.gov.lv/files/news/727/ko_es_zinu_par_mobilitati_final
http://www.izm.gov.lv/images/infografikas/IZMIzglitibasSistemaSmall
http://viaa.gov.lv/library/files/original/maksla_infogr
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o Priekšmetu cikls “Cilvēks un sabiedrība”. VIAA. http://viaa.gov.lv/library/files/original/sabiedriba_infogr 

o Tālākās izglītības ceļi pēc 9. klases un 12. klases. (2015). VIAA. http://viaa.gov.lv/library/files/original/Izglitibas_celji_fdp 

o Tavas attīstības iespējas skolas laikā. (2015). VIAA. Pieejams: http://viaa.gov.lv/library/files/original/Prasmes 

o Tehnoloģiju un zinātņu pamati. VIAA. http://viaa.gov.lv/library/files/original/eksaktie_prieksmeti_infogr.pdf  

o Karjeras atbalsta sistēmas dalībnieki un to lomas, VIAA http://viaa.gov.lv/library/files/original/Karjeras_atbasta_sistemas_dalibnieki_un 

_to_lomas 

o Kā izvēlēties piemērotāko izglītības iestādi? (2014). VIAA. 

http://viaa.gov.lv/files/news/732/infografika03_ka_izveleties_skolu_150x297m m_screen 

o Jauniešu nodarbinātība. http://www.lm.gov.lv/upload/infografikas/vizualis_jauniesu_garantija.png  

o Karjeras nedēļa – ikgadēja tradīcija, kas turpinās pašvaldībās. 

VIAA.http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/par_karjeras_nedelu/ 

o Mācību metodiskais līdzeklis "Karjeras kompass”. VIAA. 

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_specialistie m/  

o Nacionālā izglītības iespēju datu bāze. VIAA. Pieejams: http://www.niid.lv/ 

o Profesiju pasaule. VIAA. Pieejams: http://www.profesijupasaule.lv/ 

o Veido savu karjeru pats! Origami kubs. VIAA. http://viaa.gov.lv/library/files/original/48455_VIAA_origami_labots_internetam.pdf 

o Kas Tev jāuzzina par sevi, lai veiksmīgi plānotu karjeru? (2014). VIAA  

http://viaa.gov.lv/files/news/732/infografika04_kas_tev_jaauzina_150x297mm _screen  

http://viaa.gov.lv/library/files/original/sabiedriba_infogr
http://viaa.gov.lv/library/files/original/Izglitibas_celji_fdp
http://viaa.gov.lv/library/files/original/Prasmes
http://viaa.gov.lv/library/files/original/eksaktie_prieksmeti_infogr.pdf
http://www.lm.gov.lv/upload/infografikas/vizualis_jauniesu_garantija.png
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/par_karjeras_nedelu/
http://www.niid.lv/
http://www.profesijupasaule.lv/
http://viaa.gov.lv/library/files/original/48455_VIAA_origami_labots_internetam.pdf
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PIELIKUMS  

   

Ieteikumi darbam ar skolēniem speciālās izglītības programmās  

  

1. Instrukcijas jāsniedz, izmantojot vienkāršus vārdus un teikumus. Pēc instrukciju sniegšanas jāpārbauda, vai skolēni tās sapratuši.  

2. Skolēniem ar ātru nogurdināmību var būt grūti ierasties uz stundām laikā vai visu dienu mācīties. Tādos gadījumos ir ļoti svarīgi atkārtoti 

sniegt instrukcijas, tām jābūt īsām, konkrētām. Lai pārliecinātos, ka skolēns informāciju ir dzirdējis, var lūgt instrukciju atkārtot.  

3. Tā vietā, lai abstrakti strādātu tikai ar pildspalvu un papīru, jāizmanto reāli objekti, kam skolēns var pieskarties. Tas ir svarīgi visiem 

skolēniem, bet īpaši skolēniem ar īpašām vajadzībām.  

4. Ja skolēns spēj runāt, jābūt pacietīgam un jāļauj skolēnam izteikties viņam ērtā ātrumā (piemēram, uzdodot un atbildot uz jautājumiem, 

izsakot komentārus).  

5. Ir skolēni, kam jānodrošina iespēja kustēties. Piemēram, cerebrālās triekas gadījumā skolēnam var būt nepieciešama muskuļu stimulācija, 

lai uzlabotu viņu motorās spējas. 

6.  6. Daļa skolēnu var būt ātri nogurdināmi. Tāpēc jāļauj skolēniem atpūsties – jānodrošina atpūtas telpas.  

7. Ja skolēnam ir vāja sīkā motorika (piemēram, grūtības satvert pildspalvu) jānodrošina pieeja datoram mācību laikā.  

8. Vienlaikus jāveic tikai viens uzdevums (nevis vairākus paralēli). Jāstāsta skolēnam, kad konkrētais uzdevums ir beidzies, un kad sākas 

nākamais.  

9. Uzdevums jāsadala vairākos posmos un jāpilda soli pa solim. Skolēnam būtu jāsāk ar to, ko viņš jau māk un tikai tad jāpievēršas tam, ko 

vēl neprot. Ja rodas problēmas, jāatgriežas soli atpakaļ uzdevuma veikšanā.  

10. Veicamie uzdevumi jāsasaista ar skolēna pieredzi un ikdienu.  

11. Uzdevums jāveic vairākkārt. Tas ļauj nostiprināt jaunās apgūtās prasmes un paaugstina pašapziņu (atkārtojumu daudzumu nevajadzētu 

pārspīlēt!).  

12. Ar noteiktu intervālu jāatkārto galvenie uzdevumi, lai radītu ieradumu un lai jaunapgūtās prasmes netiktu aizmirstas.  

13. Ieteicams lūgt citiem skolēniem (kam ir labi akadēmiski sasniegumi) palīdzēt klasesbiedriem. Palīdzēšana ir abpusēji bagātinošs process, 

kas palīdz attīstīt sociālās, emocionālās un akadēmiskās prasmes.  

14. Skolotājam jābūt dāsnam ar uzslavām un jāiedrošina skolēns, kad kaut kas izdodas labi un ir apgūtas jaunas prasmes. Tāpat jāslavē par 

centīgu darbu!  
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15. Jāpalīdz skolēnam atpazīt viņa stiprās puses, tās skaidri un konkrēti nosaucot un paskaidrojot, kā tās ir noderīgas arī citās jomās. Tas 

palīdzēs vispārināt iemācīto, kā arī cels skolēna ticību saviem spēkiem.  

16. Motivēt citus skolēnus iekļaut skolēnu ar dažādiem ierobežojumiem viņu rotaļās un aktivitātēs ārpus stundām. Sadarbība ir abpusēji 

bagātinoša!  

17. Ignorēt nevēlamo uzvedību, ja skolēns to izmanto, lai pievērstu sev uzmanību. Uzslavēt un pievērst uzmanību, kad uzvedība ir laba.  

Ieteikumi atbalsta sniegšanai noteiktu grupu skolēniem  

1. Ja skolēnam ir fiziski ierobežojumi 

 ● Klases un skolas telpas (bibliotēkas, labierīcības, sporta un spēļu telpas) jāpadara fiziski pieejamas visiem skolēniem. 

● Skolēniem, kas izmanto kruķus vai ratiņkrēslu, var būt grūti pārvietoties klasē starp soliem, tāpēc ir svarīgi iekārtot klases telpas 

tā, lai pārvietošanās netiktu apgrūtināta. Klasei jābūt sakārtotai tā, lai skolēniem ir pieeja ne vien tikai savam solam, bet arī citām 

klases daļām – lai paņemtu kaut ko no plaukta vai piedalītos grupu aktivitātēs.  

● Skolēniem ar fiziskiem ierobežojumiem var būt nepieciešamas speciāli pielāgotas mēbeles – slīps galds, ergonomisks krēsls u.c. Tas 

jānodrošina, neradot apgrūtinājumu citiem skolēniem.  

● Speciāli pielāgotām mēbelēm jābūt pieejamām ikvienam, kam tās nepieciešamas. 

● Ir skolēni, kam ērtāk mācīties ir stāvot nevis, sēžot solā, vajadzības gadījumā, jānodrošina šāda iespēja.   

● Skolēni ar fiziskiem ierobežojumiem var vēlēties izmantot audio ierakstītāju vai elektrisku piezīmju veikšanas ierīci, jānodrošina arī 

iespēja iesniegt mājasdarbus audio formātā. 

● Lielai daļai skolēnu ar fiziskiem ierobežojumiem nepieciešams papildus laiks lasīšanai, rakstīšanai, piezīmju veikšanai. Tas var 

ietekmēt gan to, cik aktīvi skolēns piedalās stundā, gan arī to, cik daudz laika nepieciešams, lai pilnīgi veiktu uzdevumus. 

Skolotājiem un skolas administrācijai jānodrošina iespēja skolēnam parādīt skolā apgūto, dodot viņam nepieciešamo laiku. Turklāt 

jāsaprot, ka tas ir svarīgi ikvienam skolēnam, īpaši eksāmenos. 

● Ja mājasdarbi vai klases uzdevumi ietver bibliotēkas izmantošanu, tad daļai skolēnu ar fiziskiem ierobežojumiem var būt 

nepieciešams papildus laiks šo uzdevumu veikšanai. Skolotājiem būtu laicīgi jāsagatavo konkrētas instrukcijas – literatūras saraksts, 

norādījumi par darāmo un cita nepieciešamā informācija uzdevuma veikšanai. Tas ļauj skolēniem sagatavoties un uzsākt uzdevumu 

laicīgi. 

● Ja uzdevumi un aktivitātes plānotas ārpus skolas (muzeju apmeklējumi, sporta aktivitātes), tās jāplāno tādā veidā, kas ļauj 

piedalīties ikvienam. Piemēram, muzeja apmeklējums jāplāno tādā vietā, kura pieejama visiem. Ja plānotas sporta aktivitātes, tad 

jānodrošina iespēja sevi izaicināt ikvienam atbilstoši savām spējām un potenciālam. 
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● Pārējie klases skolēni jāiedrošina palīdzēt klasesbiedriem ar ierobežojumiem – tas ir abpusēji bagātinošs process, kas palīdz attīstīt 

savas sociālās, emocionālās un akadēmiskās prasmes. 

  

2. Ja skolēnam ir uzmanības deficīts un hiperaktivitāte:  

● Ļaut skolēniem kustēties mācību laikā. Ja no viņiem tiks prasīts mierīgi sēdēt, tad visi spēki tiks veltīti tam, lai koncentrētos uz 

sēdēšanu un rezultātā var nepietikt spēka mācību vielas apguvei. Savukārt tad, ja viņiem tiks ļauts izvēlēties savas aktivitātes 

pašiem, tās var traucēt citiem skolēniem un skolotājam. Tāpēc pedagogam būtu nepieciešams izvēlēties atbilstošas aktivitātes.  

● Ļaut skolēniem atbildēt mutiski. Rakstīšana var sagādāt būtiskas grūtības. Piemēram, matemātikā skolēnam var likties neiespējama 

pārslēgšanās no tās smadzeņu daļas, kas atbildīga par rēķināšanu uz to smadzeņu daļu, kas ļauj domas pārvērst rakstībā. Tas pats 

skolēns var spēt pārrakstīt tekstu bez problēmām, kā arī soli pa solim izstāstīt matemātikas uzdevuma atrisināšanu. Bet salikt abus 

uzdevumus kopā nozīmē 5 minūtes ilgu uzdevumu pārvērst 45 minūtes ilgā.  

● Integrēt kustību mācīšanās aktivitātēs. Mācoties rakstīt un rēķināt var spēlēt spēli, kur klasē jāsastājas atbilstoši sava vārda 

garumam: ILGA (4 burti) stāv blakus JĀNIM (5 burti), kas stāv blakus GEORGAM (6 burti) utt. Šī spēle noder, lai, fiziski kustoties, 

apgūtu burtus un skaitīšanu.  

● Piedāvāt skolēniem uzdevumu sarakstu ar lietām, kas ikdienas jāpaveic. Skolēniem ir raksturīga vēlme zināt, kas notiks tālāk. Darbu 

saraksts palīdz apgūt atbildības uzņemšanos par savām darbībām. Tad, kad kāds darbs padarīts, svarīgi to atzīmēt.  

3. Ja skolēnam ir autiskā spektra traucējumi:  

● Ieteicams izmantot atgādnes – vizuālus uzskates materiālus, kas palīdz skolēnam atpazīt un norādīt uz savām vajadzībām, vēlmēm.  

● Ļoti svarīgi, lai izglītības iestādē būtu vismaz viens skolotājs, kas padziļināti apguvis darbu ar skolēniem, kuriem ir autiskā spektra 

traucējumi.  

● Jāinformē citi darbinieki, ka tie var vērsties pēc padoma pie apmācītā skolotāja vajadzības gadījumā.  

● Skolai jāveicina pedagogu pieredzes apmaiņa – skolotājiem, kam ir zināšanas un pieredze darbā ar autiskā spektra skolēniem, 

jādalās prasmēs ar citiem skolotājiem gan skolā, gan ārpus tās.  
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