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Klašu 
grupa  

Temati  Stundu 
skaits  

Sasniedzamais rezultāts  

1. – 3.  
kl.  

Profesiju daudzveidība. Manu 
vecāku,  ģimenes 
locekļu darbs.  

2  Zina, kur un par ko strādā vecāki       
un citi ģimenes locekļi.  
Zina nosaukt profesijas, kurās    
strādā cilvēki skolēna   
dzīvesvietā, izprot viņu nozīmību    
vietējās sabiedrības dzīvē.  

Mani pienākumi ģimenē. Mani    
vaļasprieki. Mana sapņu profesija. 

3  � Gūst priekšstatu par ikdienas     
darbu un interešu, vaļasprieku    
saistību ar profesijām, gūst    
izpratni par to dažādību.  

  Dienas režīms.  1  � Prot izplānot savu dienas režīmu      
un tam sekot, paredzot laiku     
mācībām, pienākumiem mājās,   
vaļaspriekiem un atpūtai.  

Mācības – skolēna darbs.  1  Apzinās savu galveno pienākumu    
mācīties, spēj mācīties patstāvīgi    
un koncentrējas mācību   
uzdevumu apguvei un izprot savu     
atbildību sekmīgā mācību   
procesā.  
Prot izmantot stundās apgūto    
ikdienā.  

Karjeras vīzija.  1  � Mācās domāt par savu nākotni,      
iepazīstot dažādas profesijas,   
apgūst darba prasmes.  

4. – 6.  
kl.  
   

Es un mani dotumi.  1  � Apzinās savas stiprās un vājās      
puses, kā arī savas intereses,     
spējas.  



 

Mani darba ieradumi. Sadarbības 
prasmes.  

2  Prot plānot savu dienas režīmu,     

ievērojot savas un citu intereses     

un iespējas.  

Prot sadarboties ar dažāda    
vecuma cilvēkiem.  

Brīvais laiks un tā izmantošana.  1  � Izzina un izmanto daudzpusīgas  

lietderīga brīvā laika pavadīšanas    
iespējas, atrodot savām spējām    
un vēlmēm atbilstošāko.  

Mācīšanās prasmes un 
sasniegumi.  

1  Mācās dokumentēt savus 

sasniegumus.  

Apzinās zināšanu nozīmi   
nākotnē, spēj sevi motivēt    
mācību darbam un cenšas    
sasniegt savām spējām   
atbilstošus rezultātus.  

Profesiju daudzveidība, prestižs, 
pievilcība.  

1  Izprot profesiju veidus un tajās     

veicamo darba specifiku: fizisks  

– garīgs darbs, darbs telpās –      

darbs ārā u.tml.  

Izprot dažādo profesiju lomu    

sabiedrības dzīvē un veido  

priekšstatus par savu iespējamo    

nākotnes profesiju.  

Pētot profesiju 
daudzveidību,  

   domā par savām nākotnes    
iecerēm, par savām iespējām    
pilsētā/novadā/valstī.  



 

Lietišķā valoda, tās 
nozīme ikdienas dzīvē.  

1  Izkopj savu valodas kultūru.  

Izprot publiskas 
uzstāšanās  

būtību un ir apguvis prasmes tajā      
piedalīties, prezentējot dažādus   
darbus un uzstājoties.  

7. – 9.  
kl.  
  

Vajadzības, vēlmes un spējas.  

Pašvērtējums.  

2  Ir objektīvi izvērtējis, pārzina    

savus dotumus, spējas un    

intereses, samēro savas intereses    

un spējas, personīgās īpašības un     

vērtības.  

Novērtē sava gribasspēka,   

neatlaidības un personīgā   

ieguldījuma nozīmīgumu dzīves   

mērķu sasniegšanā.  

Novērtē savu 
sasniegumu rezultātus.  

Savu interešu, spēju un dotību 
attīstīšana.  

1  Saprot, kā skolā, ārpusskolas  

aktivitātēs un ikdienā var attīstīt     

savas intereses, spējas un    

dotības.  

Apzinās interešu izglītības un    
brīvprātīgo darba nozīmi savas    
pašattīstības veicināšanā.  

Izglītības vērtība.  1  Izprot saistību starp izglītību, 

profesiju un nodarbinātību.  

Apzinās izglītību kā vērtību, ir  
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   motivēts turpināt izglītību.  

Izprot Latvijas izglītības sistēmu    

un savas tālākās izglītības    

iespējas.  

Zina dažādus avotus, kur meklēt     
informāciju par izglītības   
iespējām.  

Profesiju daudzveidīgā pasaule.  1  Apzinās karjeras nozīmi cilvēka    

dzīvē un saprot karjeras    

plānošanas pamatnosacījumus.  

Prot savākt, apkopot un analizēt  

atbilstošu informāciju par   

profesijām, izzina savas   

turpmākās izglītības iespējas.  

Ir apzinājis sev saistošās    

profesijas. Iesaistās darba   

izmēģinājumos.  

Ir iegūtas zināšanas par vietējo     
darba tirgu.  

Individuālā karjeras 
plāna izveide.  

1  Ir apgūtas plānošanas prasmes    

un veicināta spēja uzņemties    

atbildību par savu plānu    

īstenošanu.  

Prot pieņemt ar karjeras izvēli     

saistītus lēmumus.  

Ir izveidota un regulāri tiek     
papildināta savu sasniegumu   
mape (portfolio).  


