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Vizītes mērķis

• Iepazīšanās ar Īrijas karjeras atbalsta sistēmu;

• Karjeras atbalsta plānošana - skolas 
apmeklējums;

• Karjeras atbalsta plānošana tālākizglītībā -
tālākizglītības centra apmeklējums;

• Karjeras atbalsta kvalitātes vadlīniju ieviešanas 
process;

• Vizītes dalībnieku prezentācijas par karjeras 
atbalsta plānošanas pieredzi savā valstī



Dalībvalstis

• Bulgārija;

• Vācija;

• Īrija;

• Latvija;

• Horvātija;

• Beļģija;

• Čehija



Īrijas izglītības sistēma

• Pamatizglītība – no 4 līdz 12 gadu vecumam;

• Otrā līmeņa izglītība – no 12  - 18 g.;

• Trešā līmeņa izglītība -18+...;

• Tālākizglītība

Obligātā izglītība no 6 -16 gadu vecumam





Augstākā izglītība
• Divu gadu studijas, kas aptuveni atbilst Latvijas koledžas, jeb 

pirmā līmeņa augstākās izglītības diplomam.

• «Parastā» bakalaura studiju programmas – 3 gadi, diploms 
pārsvarā nedod tiesības studēt maģistrantūrā. Ir jāapgūst 
„augstākā diploma” studiju programma 60 ECTS apjomā, lai 
turpinātu studijas maģistra līmenī.

• NFQ 8 - bakalaura studiju programma – 3-4 gadi 

• Maģistra grādu iegūst, turpinot studijas vēl 1-2 gadus , vai arī 
veicot pētniecisko darbu divu gadu garumā NQF 8 līmeņa. 

• NFQ 9 līmenī piedāvā arī „pēcdiploma” studijas, kas ilgst 1 
gadu (60 ECTS), kas netiek uzskatītas par maģistra grādam 
pielīdzināmām.

• NFQ 10 - Doktora grādu (PhD) var iegūt pēc maģistra grāda, 
veicot vismaz trīs gadu ilgus pētniecības darbus. 



TUSLA (Bērnu un ģimenes aģentūra)

• Atbildīgā iestāde, lai ikviens bērns apmeklētu skolu. 
Apmeklējumu novēro iegūstot datus no bērna skolas, 
reģistrējot bērnus, kas neapmeklē valsts akreditētu 
skolu, un uztur reģistru bērniem, kas agri pametuši 
skolu, 16-17 gadu vecumā, lai strādātu.

• Vecākiem un aprūpētājiem ir ar likumu uzlikts 
pienākums nodrošināt, ka to bērns apmeklē skolu un 
iegūst izglītību. Ja TUSLA konstatēs, ka vecāks vai 
aprūpētājs nespēj to nodrošināt, tā izsūtīs brīdinājumu 
par skolas kavējumu. Ja vecāki neklausa brīdinājumam, 
viņus var sodīt.





Tallaght Community School, Dublin



Loughlinstown Adult Guidance
Centre/FET Centre, Dublin



Latvieši Īrijā



Kultūras pasākums

Ķeltu mūzika

īru dejas



Ieguvumi

• Tā ir iespēja izkāpt no komforta zonas;

• Kontaktu veidošana – pieredze;

• Izaicinājumi katrā dalībvalstī;

• Praktiskas idejas darbā ar klientu;

• Teorija + prakse



Paldies par uzmanību!

Agnese Megne


