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Izmantojot Darbības teorijas pieeju, izpētīt, kā supervīziju vērtē 

supervīzijas dalībnieki un supervīzijas pasūtītāji. 

Mērķis 

Uzdevumi 
• Izpētīt, kā supervīziju vērtē supervīzijas dalībnieki. 

• Izpētīt, kā supervīziju vērtē supervīzijas pasūtītāji. 

• Izmantojot Darbības teorijas pieeju, izpētīt, kā atšķiras 
supervīzijas pasūtītāja un dalībnieku vērtējums. 

 

Pētījuma jautājumi   

• Kā supervīzijas dalībnieki vērtē supervīziju? 

• Kā supervīzijas pasūtītājs vērtē supervīziju? 

• Kā atšķiras superevīzijas dalībnieku un pasūtītāja vērtējums?  

  



Metode 



Teorētiskais pamatojums 

• Supervizoram bieži ir divkārša funkcija – virzīties uz līgumā noteiktā 
mērķa sasniegšanu un vadīties pēc supervizējamā vajadzībām 
(Apine, 2017).  

• Darbības teorija (Leontjevs, 1972, Engestrom, 1987) - plašāks 
konteksts, uz mērķi orientēta darbība, atšķirīgs dalībnieku skatījums 
uz procesu.  

 

 



Rezultāti 

Instrumenti 

Supervīzija 

Kopiena 

Jaunie darbinieki 

+ esošie 

darbinieki 

Vadītāju komanda 
  

Instrumenti 

Supervīzija 

Kopiena 

Personāla 

nodaļa 
  

Jaunās 

kultūras 

ieviešana 

Efektivitātes 

paaugstināšana 

Mācīšanās no 

pieredzes 

Iznākums - ieguvumi 

Subjekts 
Darbinieki 

Noteikumi 

Skaidrība par  

procesu un mērķiem   

Objekts-mērķis 

Labāk iepazīt kolēģus 

Atbalsta saņemšana 

un sniegšana 

Darba sadalījums – Eksperta 

loma 

Supervizors kā eksperts 

Kolēģu pieredzes 

nozīmīgums 
  

Objekts-mērķis 

Pārvarēt pretestību 

Paplašināt skatījumu 

Darba sadalījums - atbildība 

Darbinieku un 

supervizors atbildība/ 

Uzņēmuma atbildība 

  

Subjekts 

Personāla nodaļas 

vadītāji 

Noteikumi 

Uzticēšanās supervizoram 

Supervīzijas dalībnieku 

atlase un informēšana 
  



Rezultāti 

Efektivitātes 

paaugstināšana 

Jaunās 

kultūras 

ieviešana 

Mācīšanās no 

pieredzes 

Pasūtītāji: 

• Veiksmīgi realizēti projekti 

• Iespēja ieraudzīt darbinieku 

attieksmi un izdarīt secinājumus 

• Motivētāki darbinieki 

Dalībnieki: 

• Emocionālās sajūtas 

uzlabošanās 

• Ciešākas attiecības ar citiem 

kolēģiem 

Pasūtītāji: 

• Prasmes, kuras tiek 

apgūtas, piedaloties 

supervīzijas sesijās 

Dalībnieki: 

• Citu darbinieku pieredze un 

ieteikumi 

• Supervizora redzējums 

• Laiks un telpa refleksijai 

par savu darbu 

 

Dalībnieki: 

• Iespēja saprast, kā jūtas citi  

• Atziņa, ka kolēģi ir atvērti  

 

Pasūtītāji: 

• Darbinieku iesaistīšana  

stratēģisko lēmumu pieņemšanā 

un problēmu risināšanā 

• Supervīzijas elementi ikdienas 

darbā 



Secinājumi 

• Vadības un izglītojošā supervīzijas funkcijas šķita svarīgākas 
supervīzijas pasūtītājiem, bet atbalsta funkcija – dalībniekiem. 

• Supervīzijas dalībnieki augstāk vērtē iespēju tikt uzklausītiem, 
saņemt atbalstu, labāk iepazīt kolēģus. 

• Supervīzijas pasūtītājiem ir svarīgas konkrētas prasmes un 
iemaņas, kuras tiek «iemācītas» supervīzijas sesijās. 

• Mācīšanās no citu pieredzes un supervizora atgriezeniskā saite ir 
būtiskākais ieguvums supervīzijas dalībniekiem. 

• Uzlabojums efektivitātē supervīzijas pasūtītāju skatījumā ir 
sasniegtais darba rezultāts, darba optimizēšana. 

• Uzlabojums efektivitātē supervīzijas dalībnieku skatījumā ir 
emocionālais komforts un labāks kontakts ar kolēģiem, kas ļauj 
strādāt efektīvi. 

 



Paldies par uzmanību! 


