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Abstract. Nowadays, several of the global challenges we are facing include the fast pace of
life and rapidly occurring changes, therefore when interacting with this changeable life
environment it is important for the young people to self-develop, self-manage, as well as be
themselves in charge of their personal change and career management. This article studies
the latest scientific trends, providing scientific justification to the student readiness for their
career self-management. In the process of developing this justification, it was essential to
understand the criteria and indicators for the student readiness for their career selfmanagement, in order for the young people to be able to self-assess the said readiness during
their entire lifetime. Therefore the aim of the study was to develop the theoretical foundations
for the term “student readiness for career self-management” within the context of general
secondary education, including both criteria and indicators for the assessment which could in
its turn become a methodological foundation for developing methodology for the readiness
for career self-management. As a result of this study, the theoretical findings from the
scientific literature on the essence and readiness for career self-management were gathered,
examined, analysed, systemized and evaluated.
Keywords: general education, readiness for career self-management, students.

Ievads
Introduction
Mūsdienu globalizācijas un ceturtās industriālās revolūcijas laikmetā kā
būtiska nepieciešamība iezīmējas jautājums par izaugsmi un konkurētspēju
strauji mainīgajā izglītības un darba vidē. Lai sasniegtu vienu no Apvienoto
Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (Transforming our
world …, 2015) par kvalitatīvu izglītību, kuru iegūstot var apgūt tādas zināšanas,
prasmes un kompetences, kuras sekmē veiksmīgu iekļaušanos darba tirgū un
produktīvu nodarbinātību. Skolu jauniešiem aktualizējams tas, ka mūsdienu
dzīvē pārmaiņas ir nepārtraukts process, tāpēc mijiedarbībā ar šo mainīgo
pasauli svarīgi pašattīstīties, mainīties tai līdzi un pašam uzņemties atbildību un
vadīt visu savu dzīvi.
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Šāds skatījums uz globālajām norisēm pasaulē un savā personīgajā dzīvē
nodrošina ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi un sekmē ikviena cilvēka, tai skaitā
jauniešu, pārliecību par mūžizglītības nepieciešamību un karjeras attīstību visas
dzīves garumā. Tas ikviena jaunieša karjerā paver iespēju, sabalansējot savu
formālo un neformālo izglītību, darbu, ģimeni, brīvo laiku, garīgo attīstību ar
savas dzīves vērtībām, vajadzībām un iespējām, sasniegt savus mērķus dažādās
dzīves jomās. Kā norādīts 2019. gada Pasaules ekonomikas foruma “Globālās
konkurētspējas ziņojumā 2019”, tad jaunās ekonomikas un sabiedrības nākotnes
veidošanā globālās konkurētspējas kontekstā kā viena no trim būtiskām jomām
ir izglītība, prasmes un darbs. Šīs jomas mērķtiecīga attīstība spēj sasniegt
izaugsmes un ilgtspējības mērķus (The Global Competitiveness Report …,
2019), nodrošinot veiksmīgu cilvēka karjeru visas dzīves laikā.
Tā kā mūsdienās kā viens no globālās pasaules izaicinājumiem ir ātrs
dzīves temps un straujās pārmaiņas, tāpēc mijiedarbībā ar šo mainīgo dzīves vidi
jauniešiem svarīgi pašattīstīties, pašrealizēties, kā arī pašiem mainīties un vadīt
savu karjeru.
Jēdziens karjeras pašvadība tiek atklāts jaunākajos pētījumos sociālo
zinātņu, t.sk. izglītības zinātņu jomās, to analizējot jauno karjeras teoriju
kontekstā (Coetzee, 2019; Ireland & Lent, 2018; Jung & Takeuchi, 2017;
Krouwell, van Luijn, & Zweekhorst, 2019; Secundo et al., 2019; Lent, Morris,
Penn, & Ireland, 2019; Tims & Akkermans, 2020).
Cilvēka gatavība karjeras pašvadībai visas dzīves laikā ir saistīta ar
konkrētā laika izglītības un darba vides prasībām, kuras savukārt ietekmē
globālās pasaules pārmaiņas dažādās cilvēkdarbības jomās konkrētajos sociāli
ekonomiskajos apstākļos. To atklāj mūsdienu tendences šajā jomā, kas apzinātas
dažādos zinātniskajos pētījumos. Gatavība darbībai kā jēdziens tiek skatīts
dažādos kontekstos, aptverot daudzo cilvēka dzīvesdarbības aspektus dažādos
dzīves posmos, tai skaitā skolas laikā, atklājot to kā mūsdienu aktualitāti
daudzdimensionālā skatījumā (Brown, 2017; Daugol & Sherstha, 2019;
Mitin et al., 2018; Paradnike, Endriulaitiene, & Bandzevičiene, 2017).
Pētījuma mērķis: izstrādāt jēdziena skolēnu gatavība karjeras pašvadībai
teorētisko pamatojumu vispārējās vidējās izglītības kontekstā, kurā ir iekļauti arī
izvērtēšanas kritēriji un rādītāji, kas kļūtu par metodoloģisko bāzi gatavības
karjeras pašvadībai izvērtēšanas metodikas izveidei.
Pētījuma rezultātā tiek apzinātas, apkopotas, analizētas, sistematizētas un
izvērtētas zinātniskajā literatūrā paustās atziņas par karjeras pašvadības būtību
un gatavību tai.
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Materiāli un metodes
Material and Methods
Pamatojot jēdzienu skolēnu gatavība karjeras pašvadībai, ir veikts
teorētiskais pētījums vairākos virzienos:
1) jēdziena gatavība darbībai pamatojums,
2) jēdziena karjeras pašvadība pamatojums,
3) gatavības jēdziens dažādu aktivitāšu kontekstā,
4) skolēnu gatavības karjeras pašvadībai kritēriju un rādītāju noteikšana.
Pētījuma metodes: zinātniskās literatūras studēšana, analīze un izvērtēšana,
kā arī autoru personīgās pedagoģiskās pieredzes refleksija.
Karjeras pašvadība daudzaspektu skatījumā
Career Self-Management from the Multi-Aspect Viewpoint
Karjeras pašvadība zinātniskajā literatūrā tiek pamatota un raksturota, sākot
no 20. gs. beigām, turpinot pētījumus arī 21. gs. sākumā. Īpaši tas aktualizējies
pēdējā desmitgadē, kad mūsdienu jaunākajos pētījumos, skatot dažādas karjeras
vadības stratēģijas, to analizējot jauno karjeras teoriju kontekstā un aprakstot tā
nozīmīgumu dažādos cilvēka dzīves posmos visa mūža garumā, kā arī
paplašinot jēdziena konceptuālo izpratni (Brown, 2017; Daugol & Sherstha,
2019; Mitin et al., 2018), šajā pārmaiņu un globālo izaicinājumu laikā tiek
uzsvērta personības pašattīstības nozīmība un nepieciešamība vadīt pašam savu
dzīvi dažādās cilvēkdarbības jomās.
Ir daudz nozīmīgu pētījumu par karjeras pašvadību, kuros tiek definēts šis
jēdziens un veidoti karjeras pašvadības modeļi (Akkermans, Brenninkmeijer,
Huibers, & Blonk, 2013; Briscoe, Hall, & Frautschy DeMuth, 2006; Chiaburu,
Baker, & Pitariu, 2006; Francis-Smythe, Haase, Thomas, & Steele, 2013; King,
2004; Kossek, Roberts, Fisher, & DeMarr, 1998; Kuijpers & Scheerens, 2006;
Lent & Brown, 2013; Paradnike et al., 2017; Sturges, 2008), kuri ietver dažādas
ar karjeru saistītas kompetences, rīcību, attieksmes un vērtības.
Karjeras pašvadība aptver karjeras izpēti, savu karjeras mērķu izvirzīšanu
un īstenošanu, ietverot darbības, kas palīdz cilvēkam uzlabot karjeras iespējas
nākotnē un karjeras izaugsmi (Greenhaus & Callanan, 1994; King, 2001; 2004;
Noe, 1996; Pinto & Taveira, 2013).
Karjeras pašvadībai ir pieaugoša nozīme mūsdienu izglītības un darba
pasaulē. Vairāki pētnieki karjeras pašvadības kontekstā runā par personības
patstāvīgumu un atbildību, par savas darbības plānošanas un rezultātu
pārraudzīšanas nepieciešamību, tāpat arī par būtiskām 21.gs. prasmēm, kuras
augsti novērtē darba devēji – par radošumu, par individuālu lēmumu
pieņemšanu, kā arī par būtiskiem jautājumiem indivīdu karjeras attīstībā, t.sk.
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karjeras panākumu nozīmību un apmierinātību ar savu karjeru, profesionālo
identitāti (Ahmed, Sajid, Nesheen, & Sajid, 2015; King, 2001; 2004; Yu, 2013).
Karjeras izvēle notiek nemitīgi mainīgā vidē, tāpēc mūsdienās būtiski apgūt
karjeras pašvadības, t.sk. mūžilgas pašvirzītās jeb pašvadītās, mācīšanās
prasmes, ietverot cilvēkresursu, sociālo un psiholoģisko karjeras resursu
apzināšanu (DiRenzo, 2010; Luthans & Youssef, 2004; Smith, 2014).
Karjeras pašvadības procesā ir būtiski apzināt savas zināšanas, prasmes,
kompetences, spējas, pieredzi, veidot attiecības, kuras var palīdzēt sasniegt sev
vēlamos rezultātus, izzināt un izprast sevi, kā arī mijiedarbībā ar mainīgo
apkārtējo vidi, t.sk. darba vidi, saskatīt attīstības un pašrealizācijas
daudzveidīgās iespējas (Arthur, Inkson, & Pringle, 1999; Paradnike et al., 2017;
Smith, 2014). Tas viss kopā rada konkurētspējīgu potenciālu, kurš jaunietim var
noderēt viņa karjeras virzībā, lai, izvēloties atbilstošas darbības, īstenotu savu
karjeras mērķi. Skolēniem, kuriem piemīt konkrētā laikā darba tirgū
nepieciešamās prasmes, kuras viņi jau skolas laikā ir mērķtiecīgi apzinājuši un
attīstījuši, lai uzlabotu savu spēju elastīgi un dinamiski konkurēt mainīgajā darba
tirgū un lai pielāgotos pārmaiņām.
Karjeras izvēle ir saistīta ar skolēnu pašizziņu, pašaktualizāciju,
pašrealizāciju, ar nākotnes mērķu izvirzīšanu saskaņā ar personības attieksmēm,
vērtībām un motivāciju. Vidējās izglītības skolēnu karjeras pašvadība ir saistīta
ar savas karjeras, t.sk. profesionālās virzības, izpratni, ar prasmi pieņemt
mērķtiecīgu karjeras lēmumus un tos realizēt aktīvā dzīvesdarbībā. Svarīgi, lai
skolēni nonāk pie atziņas, ka izglītības un darba vide ir mainīga, tāpēc būtiski ir
izprast un pieņemt šīs pārmaiņas, saskatīt dažādas alternatīvas un jaunas izvēles,
ko nosaka lēmumu pieņemšanas prasme, kas ir viens no karjeras pašvadības
aspektiem. Skolēni, mācoties pašvadīt savu karjeru, sāk izprast mūžizglītības un
nepārtrauktas profesionālās pašnoteikšanās un pašattīstības nepieciešamību,
izvērtējot savas zināšanas, prasmes, kompetences: ko es zinu, protu, spēju) un
savas vajadzības: ko es vēlos. Skolēniem ir jāzina arī darba tirgus prasības, tas
attiecas arī uz pieprasītākajām profesijām: ko sabiedrībai, tās ekonomikai un
darba tirgum vajag (Klimov, 2004; Yu, 2013).
Lai karjeras pašvadības process noritētu veiksmīgi, cilvēkam ir jābūt
gatavam šim procesam (Pinto & Taveira, 2013; Raabe, Frese, & Beehr, 2007).
Cilvēka gatavību izglītoties, attīstīties un mainīties visa mūža garumā var saistīt
ar viņa gatavību mūžilgai karjeras pašvadībai.
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Skolēnu gatavības karjeras pašvadībai būtība, kritēriji un rādītāji
The Essence, Criteria and Indicators to the Student Readiness for
Career Self-Management
Nav vienota zinātniskā skatījuma uz gatavību karjeras pašvadībai, t.sk.
gatavību profesionāli pašnoteikties un nepārtraukti pašattīstītites, jo pastāv
dažādi šī jēdziena interpretējumi.
Teorētiskajos pētījumos jēdziens gatavība kaut kādai darbībai tiek
pamatots:

kā process (Malikova & Prokopenko, 2011; Stabiņš, 1998);

kā rezultāts (Ananina, 2006);

gan kā process, iezīmējot profesionālās izvēles posmus, gan kā
rezultāts (Brown & McPartland, 2005; Imakaev, Gadzhieva,
Vihman, & Popov, 2015; Miķelsone, 2008; Miller & Brown, 2005;
Shibankova, 2008; Van Esbroeck, Tibos, & Zaman, 2005).
Daudzi zinātnieki raksta par atsevišķiem gatavības veidiem:

psiholoģisko gatavību uzsākt vai veikt kādu darbību (Ananina, 2006;
Aron, 2015; Besklubnaja, 2013; Malikova & Prokopenko, 2011;
Retivyh, 2013; Shibankova, 2008);

funkcionālo jeb praktisko gatavību (Ananina, 2006; Besklubnaja,
2013);

integratīvo gatavību (Besklubnaja, 2013);

gatavību profesionālajai darbībai (Katane & Baltusite, 2007), kur
svarīga gan psiholoģiskā, gan kompetencēs balstītā gatavība, kas ir
viens kopveselums (Baltusite & Katane, 2014; Baltušīte, 2013).
Daudzos pētījumos gatavība karjeras pašvadībai saistīta gan ar ārējiem,
t.sk. sociālās vides, faktoriem, gan ar iekšējiem, t.i., personības izziņas,
motivācijas, gribas un emocionālajiem faktoriem (Aron, 2015; Besklubnaja,
2013; Cvetkova, 2005; Chistjakova, 2007; Kalinina, 2007; Pavlova, 2005;
Malikova & Prokopenko, 2011; Merkulova, 2010; Zeer, 2005). Izziņas,
motivācijas, gribas un emocionālo komponentu veidošanās tiek atklāta
psiholoģiski pedagoģiskā atbalsta kompleksā īstenošanas procesā un kļūst par
psiholoģiskās gatavības attīstības līmeņa rādītājiem. Gatavību ietekmē
subjektīvie (personības izpausmes) un objektīvie komponenti (sociālā vide).
Personības aktīva subjektīvā darbība un tās attieksme pret dažādu sociālo
kontekstu iedarbību iezīmē virkni aspektu, kuri saistīti ar personības gatavību
karjeras pašvadībai un karjeras izvēlei noteiktā dzīves periodā, un tie kā
personības gatavības karjeras pašvadībai kritēriji iedalāmi vairākās tematiskajās
grupās: personības patstāvība un informētība, izglītības un darba vides izpratne,
lēmumu pieņemšana un pozitīva attieksme pret karjeras izvēles nepieciešamību
(Sokolova, 2015).

290

Katane & Korna-Opincāne, 2020. Skolēnu gatavība karjeras pašvadībai

21.gadsimta Krievijas zinātnieku pētījumos dominē atziņas, kurās līdztekus
jēdzienam profesionālā pašnoteikšanās tiek runāts par paša vadītu karjeras
izaugsmes/attīstības procesu, par savu atbildību paša izvēlētās darbības un
pieņemtā lēmuma rezultātu. Tātad secināms, ka, kaut arī jēdziens karjeras
pašvadība netiek minēts, tomēr kontekstuāli tā būtība tajos ir saskatāma.
Rietumu zinātnieku, tajā skaitā Latvijas, pētījumos (Brown & McPartland, 2005;
Hirschi & Läge, 2007a; Hirschi & Läge, 2007b; Baltusite & Katane, 2014;
Baltušīte, 2013; Katane & Baltusite, 2007; Linde, 2003; Miķelsone, 2008;
Miller & Brown, 2005; Savickas, 1984, 2001; Super, 1990; VanEsbroeck et al.,
2005) jēdziena gatavība izpratne saistīta ar karjeras brieduma un karjeras
pašvadības, t.sk. karjeras izvēles, jautājumiem.
Balstoties uz 20.gs. pētījumiem, kuri veikti pārsvarā Krievijā un Latvijā,
Ņ. Linde (Linde, 2003) pētījusi vidusskolēnu gatavību pašrealizācijai, runājot
par patstāvību un pašnoteikšanos kā vērtībām, ko var īstenot mērķtiecīgi
organizētā mācību procesā, aktivizējot skolēna iniciatīvu un pašattīstību. Kā
minējusi pētniece, viens no kritērijiem, kurš nosaka cilvēka gatavību kaut kam,
ir personības brieduma līmenis, kas tiek pamatots gan Amerikas, gan Vācijas,
gan Latvijas pētnieku darbos. Ņ. Linde akcentē profesionālās pašnoteikšanās
gatavības nozīmību vidusskolas jauniešiem, kas ir viens no personības brieduma
rādītājiem, akcentējot arī personības patstāvīguma lomu gatavības pašrealizācijai
attīstībā. Tādējādi karjeras pašvadībā tiek akcentēti būtiskākie atslēgas vārdi:
motivācija, patstāvīga izvēle, atbildība, mērķtiecīga lēmuma pieņemšana,
paattīstība, pašrealizācija u.c.
Teorētisko pētījumu rezultātā izkristalizējušies vairāki skolēnu gatavības
karjeras pašvadībai kritēriji un rādītāji vispārējās vidējās izglītības kontekstā.
Tie varētu kļūt par metodoloģisko bāzi gatavības karjeras pašvadībai
izvērtēšanas metodikas izveidei (1.tab.).
1.tabula. Personības gatavības karjeras pašvadībai kritēriji un rādītāji (Autoru veidota)
Table 1 Criteria and Indicators of Personality Readiness for Career Self-Management
(Created by the authors)
No
1.

2.

Kritēriji
Personības patstāvīgums un
virzība uz pašizziņu un pašvadību
(Besklubnaja, 2013; Malikova &
Prokopenko, 2011; Sokolova,
2015)

Personības informētība un
lietpratība (informācija un resursi)








Rādītāji
Attīstītas intereses un virzība uz dažādiem
darbības veidiem, kuri saistīti ar nākotnes
profesiju;
attīstīti profesionālie nodomi;
savu spēju adekvāts pašnovērtējums attiecībā
pret dažādiem darbības veidiem;
prasme sasniegt izvirzīto mērķi;
pašvadības prasme.
Lietpratīgs un jēgpilns zināšanu lietojums,
veicot elementāras darbības praksē;
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No

3.

Kritēriji
(Besklubnaja, 2013; Malikova &
Prokopenko, 2011; Sokolova,
2015)
Mijiedarbība ar izglītības un darba
vidi: karjeras iespēju izpēte
(Besklubnaja, 2013; Sokolova,
2015)







4.

Karjeras plānošana un lemtspēja

(Besklubnaja, 2013; Hirschi &
Läge, 2007a; Hirschi & Läge,
2007b; Imakaev et al., 2015;
Malikova & Prokopenko, 2011; 
Savickas, 1984, 2001; Sokolova,
2015; Super, 1990)





5.

Personības profesionālā virzība
(t.sk. pozitīvas attieksmes
motivācija un personības aktīva
darbība) un pašizziņa
(Aron, 2015; Besklubnaja, 2013;
Hirschi & Läge, 2007a; Retivyh,
2013; Sokolova, 2015)







Rādītāji
adekvāts pašvērtējums,
spēja saskatīt saikni starp profesionālajām un
mācību interesēm.
Zināšanas par profesiju pasauli un to
dinamiku
(sociālvēsturiskā
pieeja
profesijām);
spēja sabalansēt savas intereses un spējas ar
profesiju pasauli;
zināšanas par profesijām, profesionālās
darbības specifiku.
Noteikta patstāvība, spriedumu neatkarība
par saviem profesionālajiem nodomiem,
argumentācija, kam dot priekšroku profesijas
izvēlē;
prasme iezīmēt savus nākotnes plānus,
izglītības un profesionālā plāna veidošana;
prasme noformēt pētnieciskās un izziņas
darbības kopsavilkuma datus;
prasme veikt alternatīvo profesiju salīdzinošo
analīzi;
apmierinātība ar savu izvēli;
spēja pieņemt pamatotu karjeras lēmumu
vajadzīgajā brīdī.
Aktīva tiekšanās iepazīt, izzināt sevi;
aktīvi darbīgas pozīcijas ieņemšana;
personības profesionālā ieinteresētība;
iekšēju nepieciešamība izglītoties, apgūstot
profesiju un pārvaldot to pilnībā;
profesionālā identitāte.

I. Arons (Aron, 2015) uzskata, ka psiholoģiskās gatavības veidošanās ir
prioritārais virziens veiksmīgas profesionālās pašnoteikšanās īstenošanai, kuras
pamatā ir J. Kļimova (Klimov, 2004) profesionālās pašnoteikšanās struktūra:
gribu, varu, vajag. Šī struktūra vēlākajos pētījumos tiek konkretizēta, kurā kā
būtiski psiholoģiskās gatavības komponenti tiek ietverti kognitīvie, darbības,
motivācijas un personības aspekti. Vairāki pētnieki (Chistjakova, 2005;
Cvetkova, 2005; Kalinina, 2007; Pavlova, 2005; Shibankova, 2008; Zeer, 2005),
kuri izzinājuši psiholoģiskās gatavības struktūru, komponentus, kas nosaka tās
saturu, kā būtisku faktoru min tieši motivācijas komponentu.
Daudzu zinātnieku pētījumu ceļā gūtās atziņas, kas paustas vairākās
publikācijās (Ananina, 2006; Besklubnaja, 2013; Imakaev et al., 2015;
Malikova & Prokopenko, 2011; Retivyh, 2013; Sokolova, 2015), pauž karjeras
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pašvadības, t.sk. profesionālās pašnoteikšanās, principus. Skolēnu gatavība
karjeras pašvadībai, pirmām kārtām, nozīmē:
1) skolēnu gatavība izvēlēties nākamo profesiju,
2) gatavība nepārtraukti mācīties, pašattīstīties un mainīties mijiedarbībā
ar mainīgo vidi,
3) gatavība plānot un pašnoteikt savu dzīvi,
4) gatavība pieņemt svarīgus, atbildīgus lēmumus, t.sk. gatavība
uzņemties atbildību par šo lēmumu sekām karjeras pašvadības
procesā.
Tā kā šobrīd izglītības vidē aktuāla ir kompetenču pieejas īstenošana, tad
svarīgi ir atzīmēt, ka, piemēram, M. Retevihs (Retivyh, 2013) profesionālās
pašnoteikšanās gatavību skata mūsdienu jauniešu galveno kompetenču aspektā
līdztekus
sociālajām,
daudzkultūru,
komunikatīvajām,
informācijas,
profesionālajām, kognitīvajām u.c. kompetencēm. M. Retevihs uzskata, ka
profesionālā pašnoteikšanās skatāma kā daļa no cilvēka dzīves pašnoteikšanās,
aptverot visus viņa dzīvesdarbības un dzīves posmus.
D. Sokolovas profesionālās izvēles gatavības novērtēšanas pētījumos
(Sokolova, 2015; Sokolova & Senicheva, 2015) minēti faktori, kuri raksturo
personības briedumu un profesijas izvēles gatavības līmeni, ko nosaka tādi
kritēriji kā autonomija, informētība, orientācija laikā, lēmumu pieņemšana,
emocionālā attieksme pret profesijas izvēles situāciju. Tieši šie kritēriji ir saistīti
ar personības gatavību karjeras pašvadībai. Kā minējusi D. Sokolova
(Sokolova, 2015), skolēnu gatavība apgūt nākotnes profesiju un gatavība
patstāvīgai darba dzīvei ir atkarīga no tā, cik precīzi vecāko klašu skolēni pratīs
iezīmēt savus nākotnes plānus, kāds būs viņu psiholoģiskais briedums. Jau
mācību procesā ir redzama saikne starp profesionālajām un mācību interesēm.
Šajā procesā skolēnam rodas vajadzība izprast pašam sevi un pasauli sev apkārt,
meklējot un atrodot notiekošajā jēgu. Vecāko klašu skolēniem galvenais kļūst
savas dzīves ceļa pašnoteikšanās, tai skaitā profesionālās pašnoteikšanās,
uzdevums. Šajā situācijā atslēgas vārds ir gatavība – tas ir galvenais brīdis, kad
cilvēks ir gatavs patstāvīgai dzīves ceļa, karjeras, profesijas izvēlei.
Gatavība karjeras pašvadībai nodrošina cilvēka personības individuālo
īpatnību, interešu, vērtību, virzības noteikšanu un atklāšanu. Indivīdam pašam ir
izveidojusies attieksme pret noteiktu profesionālo, darba vidi, viņš ir gatavs
profesionāli pašrealizēties noteiktā dzīves jomā. Gatavs karjeras pašvadībai –
gatavs uzņemties atbildību par savu nākotni, izprast sevi un zināt, kā virzīties
tālāk, prast izvēlēties un pieņemt lēmumu.
Tā kā vairākos pētījumos (Arthur, Khapova, & Wilderom, 2005; Pinto &
Taveira, 2013; Chin & Shen, 2015; Vertsberger & Gati, 2015; Zakaria,
Yamin, & Maarof, 2017) tiek akcentēta stratēģiskas karjeras attīstības
veicināšanas nepieciešamība (karjeras vadība), kas tiktu īstenota strukturētā,
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sistēmiskā un specializētā karjeras atbalstā, vispārējās vidējās izglītības vidē ir
pilnveidojams tāds karjeras attīstības atbalsts, kurš veicinātu skolēnu gatavību
karjeras pašvadībai.
Mūsdienu mainīgajos izglītības vides un darba tirgus apstākļos karjeras
pašvadībai ir arvien lielāka nozīme, jo tā nosaka cilvēka apmierinātību ar viņa
karjeras sasniegumiem visa mūža garumā. Gatavība mainīties, gatavība
pielāgoties un iekļauties mainīgā vidē, attīstīt savus individuālos resursus,
izglītoties visas dzīves laikā, gatavība plānot un veidot savu dzīvi, spēja
apkārtējā mainīgā vidē saskatīt savas profesionālās attīstības, karjeras izaugsmes
iespējas, nodrošinot savu konkurētspēju, t.sk. pieprasītību un nodarbinātību
darba tirgū: tās ir veiksmīgas karjeras pašvadības priekšnoteikumi, dažādās
izpausmes, kā arī pašvadības procesa rezultāti, kas nosaka cilvēka dzīvi gan
šobrīd, gan nākotnē.
Secinājumi
Conclusions
Karjeras pašvadība zinātniskajā literatūrā tiek pamatota un raksturota, sākot
no 20. gs. beigām, turpinot pētījumus arī 21. gs. sākumā. Īpaši tas aktualizējies
pēdējā desmitgadē, kad mūsdienu jaunākajos pētījumos, skatot dažādas karjeras
vadības stratēģijas, to analizējot jauno karjeras teoriju kontekstā un aprakstot tā
nozīmīgumu dažādos cilvēka dzīves posmos visa mūža garumā, kā arī
paplašinot jēdziena konceptuālo izpratni.
Karjeras pašvadība mūsdienās tiek skatīta jēdziena karjera plašās nozīmes
interpretācijas kontekstā, ieskaitot, profesionālo pašnoteikšanos, izglītību u.c.
dzīvesdarbības jomas. Jēdziens konceptuāli aptver karjeras izpēti, savu karjeras
mērķu izvirzīšanu un īstenošanu, ietverot darbības, kas palīdz cilvēkam
profesionāli pašattīstīties, saskatīt savas karjeras izaugsmes iespējas tuvākā un
tālākā nākotnē, tāpēc patstāvīgai, atbildīgai, mērķtiecīgai un plānotai
dzīvesdarbībai, kas balstīta uz sevis un apkārtējās pasaules izzināšanu, izpratni
un mijattiecībām, ir pieaugoša nozīme strauji mainīgajā izglītības un darba
pasaulē.
Pastāv dažādi jēdziena gatavība darbībai interpretējumi, nav vienota
skatījuma jēdziena zinātniskajā pamatojumā, kā rezultātā tiek izdalīti vairāki
gatavības veidi.
Skolēna gatavība karjeras pašvadībai tiek skatīta vairākos aspektos:
pašizziņa, karjeras izvēles patstāvīgums, mērķtiecīga lēmumu pieņemšana un to
īstenošana, spēja saskaņot varu, vēlos, vajag, kas izriet no personības
priekšstatiem par sevi, izglītības un darba vidi, no spējas saskaņot un līdzsvarot
savu attīstības potenciālu ar savām vajadzībām, nākotnes mērķiem, kā arī
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iespējām, ko piedāvā sociāli ekonomiskā, darba tirgus un konkrēto profesiju
vide.
Analizējot un sistematizējot dažādu autoru pētījumos paustās atziņas par
gatavības karjeras pašvadībai būtību, ir izkristalizējušies kritēriji, kas varētu kļūt
par rādītājiem skolēnu mērķtiecīgai un patstāvīgai karjeras izvēlei vispārējās
vidējās izglītības kontekstā. Personības gatavību karjeras pašvadībai raksturo
tādi kritēriji kā personības patstāvīgums, profesionālā pašnotaikšanās, pašizziņa
un pašattīstība, personības informētība un lietpratība, mijiedarbība ar mainīgo
izglītības un darba vidi, t.sk. karjeras iespēju izpēte, karjeras plānošana un spēja
pieņemt lēmumus u.c.
Skolēnu gatavība karjeras pašvadībai, pirmām kārtām, izpaužas
psiholoģiskajā un kompetencēs balstītajā gatavībā pašiem patstāvīgi un atbildīgi
veidot un tālāk attīstīt savu karjeru visa mūža garumā.
Mūsdienu mainīgajos izglītības vides un darba tirgus apstākļos karjeras
pašvadībai ir arvien lielāka nozīme, jo tā nosaka cilvēka pašrealizāciju un
apmierinātību ar karjeru visa mūža garumā. Gatavība mainīties, gatavība
pielāgoties un iekļauties mainīgā vidē, attīstīt savus individuālos resursus,
izglītoties visas dzīves laikā, gatavība plānot un veidot savu dzīvi, spēja
apkārtējā mainīgā vidē saskatīt savas profesionālās attīstības, karjeras izaugsmes
iespējas, nodrošinot savu konkurētspēju, t.sk. pieprasītību un nodarbinātību
darba tirgū: tās ir veiksmīgas karjeras pašvadības priekšnoteikumi, dažādās
izpausmes, kā arī pašvadības procesa rezultāti, kas nosaka cilvēka dzīvi gan
šobrīd, gan nākotnē.
Skolās ir nepieciešama stratēģiskas karjeras attīstības veicināšana un
vadība, kas tiktu īstenota strukturētā, sistēmiskā un specializētā karjeras atbalstā.
Vispārējās vidējās izglītības vidē ir pilnveidojams tāds karjeras attīstības
atbalsts, kurš veicinātu skolēnu gatavību karjeras pašvadībai.
Kopsavilkums
Summary
Nowadays, several of the global challenges we are facing include the fast pace of life
and rapidly occurring changes, therefore when interacting with this changeable life
environment it is important for the young people to self-develop, self-manage, as well as be
themselves in charge of their personal change and career management.
Career self-management has been justified and characterized in scientific literature
starting from the end of the 20th century, continuing the studies in the beginning of the
21st century. The topic has been especially raised during the last decade when in the newest
modern studies its different management strategies have been looked at, it has been analysed
within the context of new career theories, and its importance has been described in different
stages of a person’s life during its eternity, moreover the conceptual understanding of the
concept has been widened. Nowadays, the concept of career self-management is viewed
within the context of interpreting the wide sense of the career notion, which includes
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professional self-determination, education and other areas of life activity. The conceptual
understanding of the concept comprises career examination, setting and reaching one’s career
goals, including activities that allow for one’s professional self-development, ability to
forecast career opportunities in near-term and long-term future, therefore independent,
responsible, purposeful and planned-out life activity, which is based on studying,
understanding and interrelating with oneself and the environment, is becoming ever-so
important in the rapidly changing world of work and education.
There are different interpretations of the notion readiness for activity, the scientific
justification of the term is not uniform, as a result, several types of readiness are
distinguished. The students’ readiness for career self-management is studied from several
viewpoints: self-examination, independence in one’s career choice, purposeful decision
making and implementation, ability to find balance between I can, I want, I need which
comes from one’s personal opinion of themselves, education and work environment, from the
ability to harmonize and balance the potential of one’s development with their needs, future
goals, as well as opportunities offered by the socio-economical, work market and specific
professional environments.
When analysing and systemizing the findings on the essence of the readiness for career
self-management from the studies of different authors, criteria that could become the
indicators for purposeful and independent student career choice within the context of general
secondary education have become clear. One’s personal readiness for career self-management
is characterized by criteria such as personal independence, personal self-determination, selfexamination and self-development, person’s awareness and competence, interaction with the
changing work and education environments, which includes studying one’s career
opportunities, career planning and ability to make decisions, etc.
Students’ readiness for career self-management first and foremost manifests itself in
psychological and competence-based readiness to independently and responsibly build and
further develop one’s own career during their entire lifetime.
In the changing conditions of modern job and education markets, career selfmanagement takes an increasingly important role since it determines person’s self-realization
and satisfaction with one’s career over the span of their lifetime. Readiness to change,
readiness to adapt and be included in this changing environment, develop one’s individual
skills, educate oneself during life, readiness to plan and shape one’s life, ability to notice
opportunities for one’s professional and career growth in the changing environment thus
ensuring one’s competitiveness, including one’s demand and employment in the work market:
those are the preconditions, the different manifestations of successful career self-management,
as well as the results of the process of self-management, which determine someone’s personal
life both now and in the future.
It is necessary to promote and realize the strategic career planning and realizing through
structured, systemic, systematic and specialized career guidance. In general secondary
education, there is a need for career guidance that enhances students' readiness for career selfmanagement.
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