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RĒZEKNES PAMATSKOLAS-ATTĪSTĪBAS CENTRA 

PEDAGOGA KAJERAS KONSULTANTA 

2021./2022. MĀCĪBU GADA 

DARBA PLĀNS 

 

 
1. INFORMĀCIJA PAR PEDAGOGA KARJERAS KONSULTANTA DARBĪBU: 

Karjeras konsultanta mērķauditorija: 

 1-9.klašu izglītojamie, 

  klašu audzinātāji, 

  pedagogi, 

  izglītojamo vecāki; 

 un citi interesenti. 

2.RĒZEKNES PAMATSKOLAS-ATTĪSTĪBAS CENTRA PEDAGOGA KARJERAS 

KONSULTANTA DARBĪBAS MĒRĶIS UN GALVENIE UZDEVUMI: 

Mērķis: organizēt un nodrošināt izglītojamiem pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai 

un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, radīt pamatu savlaicīgu, 

apzinātu un ar iespējām līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību. 

Uzdevumi:  

1. Plānot un īstenot projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” ietvaros iekļautos pasākumus un kārtot dokumentāciju atbilstoši projekta 

prasībām. 

2. Aktīvi piedalīties skolas atbalsta komandas sanāksmēs, skolas pasākumos. 

3. Radoši plānot un īstenot pedagoģisko darbu saskaņā ar karjeras konsultēšanas un 

izglītības nozares atziņām. 

4. Ievērot un veikt profesionālo darbību saskaņā ar Latvijas karjeras konsultantu 

profesionālās ētikas kodeksu. 

5. Informēt un konsultēt 1.-9.klašu izglītojamos un viņu vecākus, klašu audzinātājas, 

pedagogus par karjeras izglītības un attīstības jautājumiem. 

6.  Veikt pētījumus ar karjeru saistīto jautājumu izpētei. 

7. Sadarboties ar skolas vadību, klašu audzinātājām, pedagogiem, izglītojamo vecākiem. 

8. Organizēt individuālās un grupu konsultācijas  saistībā ar karjeras jautājumiem. 

9. Attīstīt izglītojamajiem karjeras vadības prasmju apguvi: 

 veidojot mācību motīvus, attīstot ilgtspējīgas izziņas vajadzības un intereses; 

 attīstīt izglītojošās darba ražošanas metodes un prasmes, "spēju mācīties"; 
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 izpaust individuālās īpašības un spējas; 

 attīstīt pašpārvaldes, pašorganizācijas un pašregulēšanas iemaņas; 

 veidot adekvātu pašcieņu, attīstīt kritiskumu attiecībā uz sevi un citiem; 

 attīstīt sociālās normas un samērot morālo attīstību; 

 attīstīt komunikācijas, sadarbības prasmes  ar vienaudžiem. 

10. Veidot sadarbību ar uzņēmumiem, izglītības iestādēm u.c. iespējamiem sadarbības 

partneriem īstenojot karjeras atbalsta pasākumus. 

 

3. RĒZEKNES PAMATSKOLAS-ATTĪSTĪBAS CENTRA PEDAGOGA KARJERAS 

KONSULTANTA DARBĪBAS VIRZIENI UN METODES: 

 

 Aktivitātes izglītojamiem: 

1. individuālās un grupu konsultācijas; 

2. ekskursijas; 

3. testi; 

4. anketas; 

5. pārrunas un/vai sarunas; 

6. spēles/rotaļas. 

 Aktivitātes pedagogiem: 

1. individuālās un grupu konsultācijas; 

2. anketas; 

3. prezentācija; 

4. pārrunas un/vai sarunas. 

 Aktivitātes izglītojamo vecākiem 

1. saruna un/vai pārrunas; 

2. prezentācija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

PEDAGOGA KARJERAS KONSULTANTA DARBA PLĀNS  

 2021./2022.MĀCĪBU GADAM 

 

Nr.

p.k. 
Tēma Mērķis Mērķgrupa 

Metodes, 

paņēmieni 

Laiks, 

Datums 

1. 

“Mani 

pienākumi 

skolā un 

mājās” 

Paplašināt priekštatu 

par darbu, tā saistību ar 

pienākumiem: mājas un 

skolas pienākumi kā 

darbs. 

3.klašu 

izglītojamie 

Darba lapa 

Pārrunas 
Septembris 

2. 

“Minu un 

iepazīstu 

profesijas” 

Iepazīt profesiju 

daudzveidību, to 

nozīmīgumu sabiedrībā 

saņemt informāciju par 

 

4.klašu 

izglītojamie 

Spēle-

profesiju 

kartītes 

Pārrunas 

Diskusija 

Oktobris 

3. 

 

Aptauja 

„Skolēnu 

karjeras 

intereses” 

 

Saņemt informāciju par 

izglītojamo karjeras 

interesēm. Aptaujas 

apstrāde. 

7.-9. klašu 

izglītojamie 
Anketa 

Oktobris 

 

4. 
“Izpēti 

profesiju” 

Paplašināt zināšanas par 

profesiju daudzveidību, 

pienākumiem, iemaņām 

tajās, nepieciešamajām 

zināšanām, prasmēm un 

rakstura īpašībām. 

6.-7.klašu 

izglītojamie 

Profesiju 

kārtis 

Pārrunas 

Diskusija 

Oktobris 

Novembris 

5. 
Tests 

“Orientācija” 

Izglītojamo 

profesionālo interešu un 

to atbilstības 5 

profesionālajām 

darbības jomām 

noteikšana, analīze. 

9.klašu 

izglītojamie 

Tests 

Pārrunas 

 

Novembris 

6. 

„Sapņu 

profesijas 

koks” 

Izglītojamo nākotnes 

profesijas izvēles 

aktualizēšana; 

pašprezentācijas, 

sadarbības prasmju 

attīstīšana. 

2.klašu 

izglītojamie 

Rokdarbi 

Pārrunas 
Decembris 

7. 

“Mācību 

priekšmeti, 

intereses un 

mana 

profesija” 

Izpratne par mācību 

priekšmetu, interešu 

saistību ar karjeras 

izvēli un nākotnes 

profesiju, to saistību ar 

darbu. 

5.-7.klašu 

skolēni 

Darba lapa 

Pārrunas 

Janvāris 

 

8. 
“Mans 

pašportrets” 

Izglītojamo stipro pušu 

un interešu apzināšanās, 

to saistība ar nākotnes 

karjeras izvēli. 

6.-7.klašu 

izglītojamie 

Darba lapa 

Kolāža 

Pārrunas 

Februāris 

 

9. “Mans Skolēnam svarīgo 3.klašu Pārunas Februāris 
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varonis” īpašību, prasmju 

izzināšana, apzināšanās 

caur filmu, pasaku, 

spēļu tēliem vai 

pazīstamiem cilvēkiem. 

izglītojamie Zīmēšana 

Kolāža 

 

Darba lapa 

10. 
“Profesiju 

banka” 

Veicināt skolēnu 

interesi par profesiju 

pasauli, to saistību ar 

dažādām darba jomām, 

attīstīt erudīciju, 

aktualizēt izglītojamo 

zināšanas par doto tēmu 

2.klašu 

izglītojamie 

Viktorīna 

Pārrunas 
Marts 

 

11. 

“Mana 

vizītkarte” 

Spēju,interešu 

apzināšanās; 

pašprezentācijas 

iemaņu attīstīšana. 

6.-7.klašu 

izglītojamie 

Rokdarbi 

Pārrunas 
Marts 

12. 

“Mans 

karjeras 

izvēles 

modelis” 

Karjeras modeļa 

izveide, analīze; 

sadarbības prasmju 

attīstīšana. 

9.klašu 

izglītojamie 

Spēle-

apgalvojumu 

kārtis 

Pārrunas 

 

Aprīlis 

13. 
„Iepazīstam 

profesijas” 

Izglītojamo intereses 

par profesijām 

veicināšana, esošo 

zināšanu aktualizēšana. 

1-6.klašu 

skolēni 

Rokdarbi 

Pārrunas 

Aprīlis 

 

Maijs 

14. 
Individuālās 

konsultācijas 

Sniegt informāciju, 

konsultēt 

vispārizglītojošo 

izglītības 

iestāžu skolēnus un 

profesionālās izglītības 

iestāžu 

audzēkņus pēc 

pieprasījuma par 

karjeras izvēles 

iespējām. 

1.-9.klašu 

izglītojami, 

viņu vecāki 

un pedagogi 

Pārrunas 

Saruna 

Tests 

Darba lapa 

 

Visu 

mācību 

gadu pēc 

pie - 

prasījuma 

15. 

Projekts 

„Karjeras 

atbalstsvispār

ējās un 

profesionālās 

izglītības 

iestādēs”. 

Uzlabot pieeju karjeras 

atbalstam izglītojamiem 

vispārējās un 

profesionālās izglītības 

iestādēs. 

 

1.-9.klašu 

izglītojamie 

Mācību 

ekskursija 

Lekcija 

Meistarklase 

Darbnīcas 

Spēles 

Pārrunas 

Diskusija 

 

Visu 

mācību 

gadu 

16. 

Pedagogu 

profesionālā 

pilnveide 

Paaugstināt 

profesionālo 

kvalifikāciju, paplašināt 

zināšanas. 

Pedagogs 

karjeras 

konsultants 

Lekcija 

Diskusija 

Pārrunas 

Prezentācija 

Supervīzija 

Visu 

mācību 

gadu 

 



5 
 

Sagatavoja: 

Rēzeknes pamatskolas-attīstības centra 

Pedagogs karjeras konsultants                              __________________    I. Selivončika 


