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Zviedrija zviedru acīm…

Mārtiņš Luters (1483.-1546 Ūlofs Palme (1927.-1986.)

Izglītība- labas dzīves
pamats



Gēteburga manām acīm…



Studiju vizītes dalībnieki kopā ar zviedru 
kolēģiem 



Karjeras atbalsts migrantiem un darbs ar pirms laika 
skolu pametušajiem skolēniem

Career Guidance for Migrants and Working with Drop-
outs 

• Gēteburga (Sustainable city – open to the world) – daudzkulturāla pilsēta 

(no aptuveni 564000 iedzīvotājiem  34% ir 1. vai 2. paaudzes migranti; 

2015. gadā vien Gēteburgā ieradās  35 369 mazākumtautību  cilvēku)

• karjeras atbalsta sistēmas svarīgākais mērķis-palīdzēt katram cilvēkam 
(izglītota un labklājībā dzīvojoša sabiedrība ir ikviena cilvēka drošības garants)

• svarīga visu dienestu sadarbība (Guidance without borders)



Normatīvais pamats darbam 
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• Izglītības likums (obligātā pamata  izglītība līdz 15/16 gadiem)

• Vadlīnijas karjeras atbalstam dažādu vecumu cilvēkiem atbilstoši 
vajadzībai (īpaša palīdzība  cilvēkiem, kuri līdz 20 gadiem nav izglītības 
ieguves procesā vai darba tirgū; sievietes bez izglītības vai 
bezdarbnieces; migranti un viņu bērni) 

• Katras municipalitātes atbildība un precīzs cilvēku reģistrs 



Sadarbības partneri 
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• Darba procesa vadītājs  (1)

• Sociālais  darbinieks katrā rajonā/  municipalitātē (10)

• Karjeras konsultants (6)

• Darbinieks ar jaunatni (3)

• Administratīvais personāls 



Karjeras konsultantu izglītība Zviedrijā

• bakalaura studiju programma (3 gadi )

• mākslas bakalaura un karjeras konsultanta specializācija 

• programmā ietilpst:  komunikācijas metodoloģija, socioloģija, psiholoģija, karjeras 
teorijas, ekonomika, darba tirgus 

Malmes Universitāte, Stokholmas Universitāte, Umea Universitāte



Karjeras atbalsta metodoloģija 

Gideon Arulmani
karjera un daudzkultūru vidē (Handbook of Career Development: 
International Perspectives, 2014)

Linda Gottfredson 
kompromisu teorijas un dažādību pieņemšana (Circumscription and 
Compromise, 2005)



Skolēni, kuriem nepieciešams karjeras atbalsts 
dažādos veidos (2015. gada jūlijs – 2015. gada jūnijs;  kopā – 2851)
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Svarīgākie pasākumi skolās
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Darba tirgus un pieaugušo karjeras 
atbalsts 

• Atbildība par katras municipalitātes pieaugušo, tajā skaitā arī pirmspensijas un 
senioru vecuma cilvēkiem, kā arī speciāla palīdzība imigrantiem «Swedish  for 
immigrants (SFI)»

• Pasākumi bezdarbnieku un bez izglītības palikušo skaita  samazināšanai

• Darba koordinācija un individuāla palīdzība katram cilvēkam «soli pa solim»



Valsts valoda sabiedrības integrācijai, indivīda 
izglītībai  un darbam 

• Valsts valodas un 
mazākumtautību 
valodu apguve
• Valodu līmeņi un
atbilstoša metodika 



Kas  pēc vizītes visvairāk liek aizdomāties par 
mūsu profesionālo darbu un tā pilnveidi? 

• cilvēks neatkarīgi no viņa etniskās piederības vai sociālā stāvokļa ir vērtība (nevis noliegt, 
bet izprast  dažādību un, ja nepieciešams, palīdzēt cilvēkam, kurš apmaldījies vērtību 
sistēmā)

• katras valsts vērtība  ir tās valoda, un tā ir jāpagūst ikvienam, kurš dzīvo šajā valstī

• karjeras atbalsta centru darbinieku, konsultantu,  skolotāju  sadarbība  ar sociālajiem 
dienestiem un konkrēto  jomu speciālistiem, īpaši psihologiem, izaugsmes treneriem, 
pedagogiem, medicīnas personālu   u.c.

• karjeras konsultantu un priekšmetu skolotāju sadarbība (novērst cēloni pirms cīnīties ar 
sekām)

• izsvērt, cik vērtīgas ir e- konsultācijas un klientu konsultācijas par izglītību un darbu 
ārpus valsts 

• senioru iesaistīšana darbā ar skolēniem un jauniešiem 

• pētniecība un tās loma karjeras atbalsta sistēmas kvalitātes nodrošināšanai


