
Rīgas 54.vidusskolas 

Karjeras attīstības 

atbalsta sistēma (KAAS) 
 



 

 Process, kurā indivīds efektīvi (mērķtiecīgi, sistēmiski, plānveidīgi) izmanto 

un vada visus viņam pieejamos resursus (iekšējos un ārējos) savu mērķu 

sasniegšanai (Landzmane, 2010)  kādā no dzīves jomām un/vai lomām 

visa mūža garumā, tādā veidā indivīdam pilnveidojot savu personību, 

pašrealizējoties.  

 Pašrealizācija. 

 

Kas ir karjera? 



 Process, kurā indivīds pats veido, attīsta zināšanas, prasmes, attieksmes, 

pieredzi jēgpilnai sevis realizācijai dzīvē dažādās jomās (darbā, brīvajā laikā, 

ģimenē…) un dažādās lomās (kā skolēns, students, māte/tēvs, kā uzņēmējs, 

pilsonis...) – kompetenci karjeras vadībai. 

 Process, kurā skola profesionāli atbalsta indivīdu viņa spēju, prasmju, 

zināšanu, attieksmju, pieredzes veidošanā, lai, nonākot sabiedrībā, indivīds 

pats spētu sevi realizēt – neatkarīgi no dzīves jomas (darbā, brīvajā laikā, 

ģimenē...) un lomas (kā skolēns, students, māte/tēvs, uzņēmējs ...). 

Kas ir karjeras izglītība? 



 orientācija ne tikai uz profesijas vai karjeras izvēli, bet arī uz indivīda pašattīstību, 

personības izaugsmi; 

 indivīda paša ieguldījums, aktīva darbība sevis attīstībai, pilnveidei (pašattīstība, 

pašorganizēšana, pašvadība), skola tikai rada iespējas un palīdz; 

 karjeras izglītībā iesaistīto pušu (skolas, ģimenes, sabiedrības) mijiedarbība. 

 

Karjeras izglītību mūsdienās 

raksturo 



Karjeras izglītība 

Skolēni Vecāki 
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Organizēšana  
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darbības analīze 

Motivēšana   



Vadība  

Karjeras 

koordinators 

Priekšmetu skolotāji 

Klases audzinātāji  

Atbalsta personāls  

• Darba skolas prioritātes (attīstības plāns) 

• Atvērto durvju dienas 

• Skolas vecāku sapulces 

• Karjeras izglītības programma 

• Pasākumi 

• Konsultācijas (skolotāju, skolēnu un vecāku) 

• Skolotāju semināri 

• Ekskursijas 

• Pasākumi 

• Stundas 

• Projektu darbība 

• Skolēnu un vecāku konsultācijas 

• Klases stundas 

• Ekskursijas  

• Klases vecāku sapulces 

• Skolēnu un vecāku konsultācijas 

• Projektu darbība 

• Skolēnu un vecāku konsultācijas 

• Pasākumi 

• Anketēšana  

Plānošana un organizēšana 



Aptauja 

Skolotāju pašanalīze un  

pašvērtējums 

Skolas darba pašanalīze un  

pašvērtējums 

Klases audzinātāju darba analīze un 
pašvērtējums 

Kontrole un darba analīze 



Labas prakses piemēri 

Skolotāju tālākizglītība 

Piedalīšanās projektos 

Mutiska un rakstiska uzslava 

Apbalvojumi 

Motivēšana 


