
 

Daugavpils 9.vidusskolas 

Pedagogu – karjeras konsultantu 2020./2021. m. g. darba izvērtējums 

 

Karjeras izglītības 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. 

Daugavpils 9. vidusskolā tiek realizēts ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālajās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001, kura ietvaros karjeras atbalstu 7.-12.klašu 
skolēniem nodrošina pedagogs karjeras konsultants Ludmila Kondrašova-Lutinska. 

Savukārt, 1.-6. klašu skolēniem karjeras atbalstu nodrošina pedagogs karjeras konsultants 
Natālija Zabarovska. 

Veicinot karjeras attīstības atbalstu Daugavpils 9.viduskolā, izveidota sadarbība ar klašu 
audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu, vecākiem.   

 

2020./2021. m.g. tika izvirzīti sekojošie uzdevumi:  

 sniegt konsultatīvo atbalstu turpmākās izglītības izvēles jautājumos skolēniem un 
vecākiem; 

 stiprināt skolēnu izpratni par izglītības un darba vērtībām, veidojot vērtējošu attieksmi un 
atbildību par sevi un savu rīcību; 

 pilnveidot skolēnu izpratni par savas, darba tirgus un sabiedrības attīstības un 
mijiedarbības likumsakarībām; 

 nostiprināt un attīstīt sekmīgai karjeras vadībai nepieciešamās pašizziņas, karjeras 
iespēju izpētes un karjeras lēmumu pieņemšanas un īstenošanas prasmes; 

 apgūt karjeras attīstībā un karjeras vadībā nepieciešamās caurviju prasmes, lai 
stiprinātu jaunu zināšanu sasaisti ar personisko pieredzi, veidotu pozitīvas attiecības 
un pieņemtu atbildīgus lēmumus. 
 

Pedagogi karjeras konsultanti skolā: 

 sniedz atbalstu skolas administrācijai izglītojamo interešu un vajadzību apzināšanā 
un izglītības piedāvājuma veidošanā;  

 līdzdarbojas, palīdzot pedagogiem attīstīt izglītojamo pašvadītas mācīšanās prasmi 
attiecībā uz karjeras mērķu izvirzīšanu un to sasniegšanu;  

 veicina pedagogu savstarpējo sadarbību priekšmetu jomas ietvaros, iedodot 
instrumentus, kā identificēt karjeras vadības prasmes jaunajā kompetencēs balstītā 
saturā un  sekojot mācību satura sasaistei ar turpmākās izglītības un darba ceļu, 
piedāvājot visaptverošu, detalizētu informāciju par izglītības iespējām un darba 
tirgus tendencēm;  

 sniedz metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu izglītojamiem 
izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai; balstoties uz izglītojamā spējām, interesēm 
un skolas piedāvājumu, sadarbībā ar vecākiem un priekšmetu skolotājiem, modelē 
individuālu mācību plānu, gan izvēloties izglītības saturu pēc 9.klases, gan sniedzot 
atbalstu pārejai uz padziļinātajiem kursiem vidusskolas posmā; 

 piesaista ārējos sadarbības partnerus: uzņēmējus, augstskolas dažādu mācību kursu 
īstenošanai un satura padziļinātai apguvei. 

 



 
 
2020./2021.m.g. tika veiktas izglītojamo izpētes: 

 7. – 12.klašu skolēnu interešu izpēte 
 9.-10.klašu skolēnu interešu un dotību noteikšana 
 9., 12. klašu absolventu tālāko gaitu apkopojums 

 9. un 12.klašu topošo absolventu aptauja 

 
2020./2021.m.g. Daugavpils 9.vidusskolas izglītojamajiem tika nodrošinātas: 

 4 tiešsaistes grupu nodarbības 1.-2.klašu skolēniem „Ko es zinu par profesijām” 
 5 tiešsaistes grupu nodarbības 3.-4.klāšu skolēniem „Profesiju daudzveidība” 
 2 tiešsaistes grupu nodarbības 5.klašu skolēniem „Es esmu. Mans un tavs” 
 3  tiešsaistes grupu nodarbības 6.klašu skolēniem „Sarunu aplis” 
 2 karjeras izglītības nodarbības 2.b un 3.b klases skolēniem „Klau! Sadzirdi un liec aiz 

auss!”, karjeras spēles aprobācija parprof.lv 
  tiešsaistes grupu nodarbības 9.klašu skolēniem „Dzīves balansa ritenis” 
 5 grupu nodarbības 9.-12.klašu skolēniem "Pedagoga karjeras konsultanta atbalsts 

skolēnu interešu un vajadzību apzināšanās" 
 5 grupu nodarbības 7.-8.klašu skolēniem  „Profesiju daudzveidība, prestižs un 

pievilcība” 
 3 grupu nodarbības 7. klašu skolēniem  "Pedagoga karjeras konsultanta atbalsts skolēnu 

nākotnes izvēlei " 

 5 tiešsaistes grupu nodarbības 9.- 12.klašu skolēniem  „Informācijas iegūšana par karjeras 

izvēles iespējām” 

 1 tiešsaistes grupu nodarbība 10. Klases skolēniem  "Alternatīvo lēmumu izvērtēšana 

karjeras izvēlē " 

 2 tiešsaistes grupu nodarbības 9. klašu skolēniem  „Karjeras lēmuma izvērtēšanas 

stratēģijas” 

 2 tiešsaistes integrētas  grupu nodarbības 10. klases skolēniem  „Tiešsaistes dokumenti. 

Dzīvesgaitas apraksts”  sadarbībā ar datorikas skolotāju 

 3 tiešsaistes grupu nodarbības 9., 12. klašu skolēniem  „Informācijas apkopošana un analīze 

par sev interesējošo profesiju, tās apguves iespējām” 

 Mācību ekskursija 9.a klases skolēniem uz Silenes robežsardzes posteņi 
 RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžas izglītības iespēju tiešsaistes prezentācija  9.-

12. klašu skolēniem 

 Daugavpils Būvniecības tehnikuma tiešsaistes karjeras nodarbības 7.a, 7.b un 8.a 

klases skolēniem 

  „Dzīvei gatavs!”  tiešsaistes pasākums  „Iekāp notāra kurpēs!” 11. un 12.klašu 

skolēniem 

 Novikontas Jūras koledžas tiešsaistes prezentācija 9.-12.klašu skolēniem 

 RTU Daugavpils filiāles 4 tiešsaistes prezentācijas 8.c, 10. 11.,12.klašu skolēniem 

 LU tiešsaistes prezentācija 9.-12. klašu skolēniem 

 SEB bankas 2 diģitālās karjeras izglītības lekcijas 10. un 11.klašu skolēniem 

 tiešsaistes lekcija „Iepazīsti Saeimu”  11.klases skolēniem 

 50  individuālās karjeras konsultācijas 

 

 
 



 
 
„Karjeras nedēļas-2020” ietvaros tika īstenots: 

 Karjeras izglītības klases stundas  „Klau! Sadzirdi un liec aiz auss!” (1.-

12.klases) 

 Intervijas „Mana skolotāja stāsts!”  (8.-9.klases) 

 Zīmējumu izstādes, sadarbībā ar vizuālās mākslas skolotāju: 
• „Skanošās profesijas!” (1.-4.klases) 
• „Sadzirdi sevī profesionāli!” (5.-12.klases) 
 

 Mūzikas mācību stundas „Skanošās profesijas!” sadarbībā ar mūzikas 
skolotāju 

 Daugavpils Būvniecības tehnikuma virtuālā tūre un tests "Liec aiz auss!" (5.-
9.klases) 

 Daugavpils Būvniecības tehnikuma virtuālā spēle „Atrodi profesiju!”(1.-
9.klases) 

 Virtuālā diskusija „Kā sadzirdēt sevi caur sevis izzināšanu un izvēlēties 
karjeras ceļu?” (9.-12.klases) 

 
 
2020./2021.m.g. īstenotais darbs ar vecākiem: 

 uzstāšanās 9., 12. klašu vecāku sapulcēs „PKK atbalsts izlaiduma klašu skolēnu 

vecākiem” 

 tiešsaistes pasākums „Vecāku karjeras atbalsts izlaiduma klašu skolēniem” 9. 

un 12.klašu skolēnu vecākiem 

 regulārā 7.-12.klašu skolēnu vecāku informēšana par tiešsaistes karjeras 

izglītības pasākumiem un izstrādātiem informatīvajiem materiāliem, 

izmantojot eklase.lv saziņu, skolas mājaslapu un Facebook kontu. 

 
Plašāku informāciju par visiem karjeras izglītības aktualitātēm var iegūt skolas mājaslapā 

sadaļā “Karjeras izglītība” un skolas Facebook kontā.  

 

Pedagogi-karjeras konsultanti:  
Ludmila Kondrašova-Lutinska, Natālija Zabarovska 

 

 


