Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pamatelementi
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Karjeras attīstības atbalsta sistēmas termini Izglītības likumā (09.08.2013.)
KARJERA- Mērķtiecīgi vadīta mijiedarbība: Izglītība+Nodarbinātība+Personīgā dzīve
(Izglītības likums, 1.pants, 121) punkts
KARJERAS IZGLĪTĪBA- izglītības procesā integrēti pasākumi , lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un
attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei . (Izglītības
likums, 1.pants, 122)punkts
KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTS- pasākumu kopums, kas ietver sevī informācijas, karjeras izglītības un individuālo
konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu.
(Izglītības likums 1.pants 123)punkts –termini; 30.pants, (31) punkts -izglītības iestādes vadītāja pienākums nodrošināt karjeras atbalsta
pakalpojumus izglītojamajiem; 55.pants 3.punkts- Izglītojamā tiesības saņemt karjeras atbalsta pakalpojumus )

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas darbinieku specializācijas
N.p.k. Specializācija
1.
Informācijas

speciālists

2.

Pedagogs? (MK
noteikumi Nr.354,
10.05.2011.)/skolot
ājs?(MK noteikumi
Nr.363, 02.07.2013.)

karjeras
konsultants
vispārizglītojošajā
skolā

Pienākumi
Aktuālas informācijas regulāra apkopošana un
informācijas resursu izveide dažādu mērķa grupu
vajadzībām par:
1.Izglītību (izglītības sistēma, izglītības veidi,
izglītības programmu klasifikācija, izglītības
kvalifikāciju līmeņi, mācību/studiju programmas,
to piedāvājums, nosacījumi pārejai no vienas
izglītības pakāpes uz augstāku, iestāšanās
noteikumi, formālā un neformālā izglītība, u.tml.);
2.Darba tirgu (nozares, to attīstības perspektīvas,
profesiju klasifikācija, profesiju apraksti zināšanas/prasmes/ kompetences, saikne starp
izglītību un profesiju, vakances, u.tml.;
3. Informācijas izplatīšanas nodrošināšana
1. Koordinēt karjeras attīstības atbalsta darbu
izglītības iestādē;
2. Vadīt izglītības apguves procesā integrētas
karjeras izglītības programmas izstrādi skolā;
3. Mācīt un konsultēt skolotājus, kā integrēt
karjeras izglītību mācību priekšmetos;
4. Organizēt un īstenot plānotos skolas karjeras
izglītības pasākumus (piem., karjeras dienas,
informācijas dienas vecākiem utt.);
5. Vākt un sniegt informāciju par karjeras
iespējām (piem., informācijas stendi, bibliotēka
par karjeras iespējām);

Izglītība
Augstākā

Papildizglītība
A programma:
1.Karjeras attīstības atbalsta
pakalpojumu veidi dažādām mērķa
grupām
2.Efektīvākie informācijas
komunikāciju/resursu veidi
atbilstoši dažādu vecuma grupu
mērķa auditorijām

Pedagoģiskā
izglītība
saskaņā ar
MK
noteikumiem
Nr.363

B programma citā tematiskajā jomā
400 stundu apjomā
1. Karjeras plānošana,
konsultēšanas teorijas un prakse
1.1 Termins „karjera” un
dažādās pieejas tā sakarā
1.2. Karjeras plānošanas
process un posmi
1.3. Speciālā terminoloģija
2. Karjeras attīstības atbalsta
pakalpojumi
2.1. Karjeras attīstības

6. Sniegt individuālas un grupu konsultācijas
(mācīt skolēniem pieņemt lēmumus par savu
karjeru un turpmāko izglītību;
9. Veidot un attīstīt sadarbības tīklus.

atbalsta pakalpojumu vēsture,
virzieni Latvijā un citur
2.2. Karjeras informācijas
principi
2.3. Karjeras konsultēšanas
principi
2.4. Karjeras attīstības
atbalsta pakalpojumu saistība
ar citiem informācijas un
konsultēšanas pakalpojumiem
3. Izglītības sistēma, darba tirgus un
to saistība
3.1. Izglītības struktūra un
saturs Latvijā
3.2. Pašreizējā situācija darba
tirgū, prognozes un tendences
3.3. Mācīšanās un darba
iespējas mūžizglītības un
mobilitātes kontekstā
3.4. Zināšanas (vispārīgas)
par specialitātēm, arodiem un
profesijām
4. Profesionālā ētika
5. Sadarbība ar citu nozaru
speciālistiem
5.1. Komandas un sadarbības
tīkla veidošana
5.2. Komandas darbs un darbs
ar sadarbības partneriem
5.3. Atbalsta sniegšanas

gadījumi, kad ir nepieciešama
citu speciālistu kompetence
6. Informācijas iegūšanas prasmes
un karjeras informācijas avotu
izmantošana
3.

Pedagogs?/skolo
tājs? karjeras
konsultants
profesionālās
izglītības iestādē

4.

Mācību
priekšmetu
skolotājs

Pienākumi lielos vilcienos ir tie paši, kas
vispārējās izglītības iestādē. Taču papildus
pienākumi ir:
1. konsultēt pretendentus, kuri ir pieteikušies uz
ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto
kompetenču vērtēšanu
2. piedalīties reflektantu profesionālās
piemērotības noteikšanā

Integrēt karjeras vadības prasmju apguvi mācību
procesā

Augstākā
profesionālā
izglītība
atbilstoši
piedāvāto
mācību
programmu
profilam,
pedagoģijas
kurss
(saskaņā MK
noteikumiem
Nr.363)
Pedagoģiskā
izglītība
saskaņā ar
MK
noteikumiem
Nr.363) plus
brīvās izvēles
kurss studiju
programmas
ietvaros

B programma citā tematiskajā jomā
400 stundu apjomā (pamatā tā pati
programma, kas vispārējās
izglītības skolotājam)

B programma 72-80 stundu apjomā
– ja šāds kurss jau nav apgūts
studiju programmas ietvaros
(zināšanas par karjeras izglītības
saturu un tās integrēšanu mācību
priekšmetos; karjeras vadības
prasmes, to apguves veidi; karjeras
izglītības saistība ar apkārtējo vidi
un ārpusklases pasākumiem).

(zināšanas
par karjeras
izglītības
saturu un tās
integrēšanu
mācību
priekšmetos;
karjeras
vadības
prasmes, to
apguves
veidi;
karjeras
izglītības
saistība ar
apkārtējo vidi
un
ārpusklases
pasākumiem)
.
5.

Karjeras
izglītības
īstenošanas
koordinators
novada Izglītības
pārvaldē

1. Plānot un koordinēt papildizglītības apguvi
karjeras attīstības atbalsta speciālistiem izglītības
iestādēs
2. Organizēt un vadīt karjeras atbalsta pasākumus
novadā
3. Nodrošināt karjeras izglītības īstenošanas
kvalitātes kontroli pārraudzībā esošajās skolās
4. Sadarboties ar karjeras atbalsta informācijas

Augstākā
pedagoģiskā
izglītība
(vismaz 2
gadu darba
pieredze
izglītības
sistēmā)

B programma – 160 stundu apjomā

6.

Karjeras
konsultants

sniedzējiem nacionālajā un vietējā līmenī
Karjeras konsultanta profesijas standarts
(saskaņots PINTSA sēdē 14.12.2011.)

Profesionālā
kvalifikācija
„ Karjeras
konsultants”
un maģistra
grāds
pedagoģijā

(ja karjeras
konsultanta
kvalifikācija iegūta
pēc skolotāja
kvalifikācijas
ieguves un ir vismaz
2 gadu darba
pieredze izglītībā,
var ieņemt skolotāja
karjeras konsultanta
amatu)

Skolas
vadība
Visi
skolotāji

Metodiskās
komisijas
Karjeras
konsultants

bibliotekārs

vecāki

psihologs

Soc.
pedagogs

A programma 1x trīs gados

