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Eiropas informācijas tīkls

• izplata Eiropas pieredzi

karjeras atbalsta jautājumos

• sniedz informāciju par 

mācībām ES un EEZ valstīs
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• SAM 8.3.5. 

• SAM 8.3.1

• Valdības Informatīvais ziņojums

• Izmaiņas Profesiju klasifikatorā

• Pētījumu trūkums

Karjeras konsultanta 

profesionālās identitātes 

aktualitāte Latvijā

3



2359 Citur neklasificēto izglītības jomas 

vecāko speciālistu pamatuzvevumi

konsultēt izglītojamos, viņu vecākus un skolotājus (individuāli 

un grupu konsultācijās), lai palīdzēt apzināties savu potenciālu, 

pašrealizācijas iespējas un veicināt patstāvību lēmuma 

pieņemšanā; informēt izglītojamos, viņu vecākus un skolotājus 

karjeras veidošanas jautājumos; izglītot izglītojamos, viņu 

vecākus un skolotājus karjeras veidošanas jautājumos, veicinot 

izpratni sevis izzināšanā, izglītības iespēju un tās satura izpētes 

prasmju veidošanos un sekmējot karjeras plānošanas un lēmuma 

pieņemšanas prasmju veidošanos; izstrādāt nodarbību ciklu 

pēctecīgai profesijas izvēles jautājumu iekļaušanai klases 

stundās un citās aktivitātēs; piedalīties izglītības iestādes 

audzināšanas programmas izstrādē, iesniedzot priekšlikumus 

tēmām par karjeras izaugsmes iespējām un profesijas izvēli; 

veidot, uzturēt un papildināt metodisko materiālu bāzi skolēnu 

izpētē; veidot, uzturēt un papildināt datubāzi par absolventu 

tālāko izglītību, profesijas izvēli; veikt pētniecisko un metodisko 

darbu; veicināt sadarbību starp vecākiem, atbalsta personālu un 

citām institūcijām, kas nodarbojas ar izglītojamo apmācību, 

audzināšanu un konsultāciju sniegšanu.

MK Nr. 264, 23.05.2017. MK Nr.  461,18.15.2010.
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informēt izglītojamos, viņu 

vecākus un skolotājus karjeras 

veidošanas jautājumos; izstrādāt 

nodarbību ciklu pēctecīgai 

profesijas izvēles jautājumu 

iekļaušanai klases stundās un 

citās aktivitātēs; veidot, uzturēt 

un papildināt metodisko 

materiālu bāzi izglītojamo 

izpētē; veidot, uzturēt un 

papildināt datubāzi par 

absolventu tālāko izglītību, 

profesijas izvēli;



• Mūzikas pedagogi-mākslinieki

• Sociālie pedagogi

• Supervizori

Pētījumi par citām profesijām
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Pētījuma mērķis: atklāt mūzikas instrumentu 

spēles studentu integrētās biprofesionālās

identitātes struktūru un tās veidošanās 

nosacījumus, izstrādāt ieteikumus 

atskņotājmākslinieka un pedagoga identitāšu 

integrācijas veicināšanai. 

Atskāņotājmākslinieka un 

pedagoga identitāšu integrācija 

mūzikas instrumentu spēles 

pedagoģiskajā darbībā
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supervīziju var definēt kā izglītojošu procesu 

- izglītības mērķis jebkurā profesijā ir ne 

tikai iemācīt speciālās zināšanas un iemaņas, 

kas nepieciešamas, lai tās pielietotu 

praktiski, izglītojošā supervīzija dod 

ieguldījumu, lai personisku patību 

pārveidotu profesionālajā patībā; tā ir viena 

no metodēm, kas nodod tālāk profesionālās 

zināšanas, prasmes, iemaņas un vērtības 

(Zonga,1997; Robinson,1936). 

Sociālā pedagoga profesionālās 

kompetences veidošanās supervīzijā
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• Aptaujas anketa supervizoriem (modificēts 

pēc Professional Identity Scale in 

Counseling (PISC), Woo H., & Henfield

M.S, 2015). Sastāv no 47 jautājumiem

• Demogrāfisko datu aptauja. Sastāv no 25 

jautājumiem

Supervizoru profesionālā 

identitāte: pilotpētījums
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1. skala – Profesijas filosofija, supervizoru

kompetences un lomas

2. skala – Zināšanas par profesiju

3. skala – Iesaistīšanās profesionālajās 

biedrībās un aktivitātēs

4. skala – Profesijas pārstāvniecība un 

aizstāvība

5. skala – Personīgā profesionālā izaugsme un 

attīstība

6. skala – Profesijas mācīšana

Supervizoru profesionālās 

identitātes komponentes
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EmployID

Central partners in the ongoing research 
are three PES located in Croatia, Slovenia 
and the United Kingdom. These PES 
organisations were selected for 
comparison and contrast across size and 
operational culture in differing country 
contexts. As part of the training support, 
IT applications were developed to support 
counsellors with on-line reflection, peer 
coaching and the use of labour market 
information (LMI) in their practice.

1
6

https://employid.eu/


PKK profesionālā pilnveide

 Latvijas karjeras attīstības 

atbalsta asociācija www.lkaaa.lv 

Mācību vizītes «Academia» un 

Euroguidance programma 

www.euroguidance.eu/forthcomi

ng-events  

 Konferences profesionāļiem

1
7



Sadarbība ar IAEVG

1
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 International Association for 

Educational and Vocational

Guidance

 Gēteborgas konference 2018

 «Pilsētas X» konference 2019

 Rīgas konference 2020
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Jautājumi:
ilze.jansone@viaa.gov.lv
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