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Izglītībā notikušas un notiek pārmaiņas, kuras ietekmē

speciālās izglītības pedagoga profesionālo darbību

• kompetenču pieeja izglītībā

(Latvijas Vēstnesis 2018; Latvijas Vēstnesis, 2019)

• izmaiņas noteikumos par speciālajā izglītības iestādē

īstenojamām izglītības programmām (Latvijas

Vēstnesis, 2019)

• pedagoga profesijas standarta izmaiņas ( PINSA,

2020)

• mainījušies skolu akreditācijas noteikumi (Latvijas

Vēstnesis, 2020)

jauni izaicinājumi speciālās izglītības pedagogam

AKTUALITĀTE PROBLĒMA

Latvijā nav tikuši veikti pētījumi par speciālo

izglītības iestāžu pedagogu supervīzijas

vajadzībām un nav tikušas izstrādātas

vadlīnijas supervīzijas organizēšanai speciālajā

izglītības iestādē, līdz ar to šāds pētījums varētu

dot ieguldījumu kvalitatīvas supervīzijas

nodrošināšanai speciālās izglītības iestāžu

pedagogiem
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MĒRĶIS.UZDEVUMI.JAUTĀJUMI.

Izpētīt speciālo izglītības iestāžu pedagogu supervīzijas vajadzības

1. Izveidot fokusgrupu un identificēt speciālās

izglītību skolotāju vajadzības aptaujas izveidei.

2. Izveidot un pārbaudīt aptaujas pantu atbilstību

speciālo izglītības pedagogu supervīzijas

vajadzību novērtēšanai.

3. Noskaidrot speciālo izglītības iestāžu pedagogu

supervīzijas vajadzības.

1. Kādas speciālo izglītības iestāžu pedagogu 

supervīzijas vajadzības atklājas un tiek izdalītas 

fokusgrupā?

2. Vai aptaujā izveidotie panti atbilst speciālo 

izglītības iestāžu pedagogu supervīzijas vajadzību 

novērtēšanai?

3. Kādas ir speciālās izglītības iestāžu pedagogu 

supervīzijas vajadzības?

MĒRĶIS

UZDEVUMI JAUTĀJUMI



VAJADZĪBU TEORIJAS

A. Maslova personības vajadzību 

teorija, K.Alderfera “ERG”teorija; 

F.Hercberga divfaktoru teorija; 

D.Maklellanda pieredzes vajadzību 

teorija; Raiena un Deci “Pašnoteikšanās

teorija”
Alderfer, 1969;Herzberg,1966; Ryan & 

Deci2000; Maslow, 1943; McClelland & 

Burnham, (2013). 

SPECIĀLĀ IZGLĪTĪBA,

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 

LATVIJĀ 
Freimanis, 2007; Landrāte, 2012; 

Liepiņa, 2003; Valsts izglītības 

informācijas centrs, 2020; Zamskis, 

2002

PĒTĪJUMI PAR SPECIĀLO 

PEDAGOGU  VAJADZĪBĀM
Bozgeyikli , 2018; 

McElearney et al.,2018;

Owens et al., 2018; Stan, 2019 IZGLĪTĪBU 

REGLAMENTĒJOŠIE 

NORMATĪVIE AKTI

Latvijas Vēstnesis,1999; Latvijas 

Vēstnesis, 2018; Latvijas Vēstnesis, 

2019; Latvijas Vēstnesis, 2020

PĒTĪJUMI PAR SUPERVĪZIJU 

PEDAGOGA DARBĀ

Hawkins & Shohet, 2000

Martin,2016

Mārtinsone un Mihailova, 2017

Rothi, 2010

MAĢISTRA DARBA AUTORES 

PERSONĪGĀ PIEREDZE

Teorētiskās pamatnostādnes



Pētījuma metode.

• Pētījumā izmantots jauktais secīgais izpētes dizains.

• Pētījuma norises laiks 12.02.2021. – 16.04.2021.

• Lai rastu atbildes uz pētījumā izvirzītajiem jautājumiem, pētījums tika veikts trīs 
posmos.

3.POSMS.

TIEŠSAISTES 
APTAUJA

2. 
SAGATAVOŠANĀS 

POSMS.

APTAUJAS 
SAGATAVOŠANA

1.  
SAGATAVOŠANĀS 

POSMS

FOKUSGRUPA



Kādas speciālās izglītības iestāžu 
pedagogu  supervīzijas vajadzības  
atklājas un tiek izdalītas 
fokusgrupā?

Instrumentārijs

Procedūra

Datu apstrāde, 

analīze

Fokusgrupas atlases kritēriji

• Speciālās izglītības iestādes pedagogs

• vismaz 5 gadu darba pieredze,

• strādā pašlaik speciālajā izglītības iestādē 

• pieredze supervīzijā

Fokusgrupa

• 8 speciālās izglītības pedagogi

• ar darba stāžu no 5- 27 gadiem

• pārstāvētas visas speciālās izglītības programmas

• dalībnieki tika informēti par pētījuma mērķi

• parakstīta informētās piekrišanas veidlapa

• norise _ ZOOM platformā

• veikts video ieraksts

• norises ilgums – 1,5 h

• iegūtajiem datiem tika veikta tematiskā analīze

• tika veikta datu triangulācija

Dalībnieki

1. Sagatavošanās posms

Rezultāti

Izdalītas sešas tēmas: 

• atbalsts

• supervīzija

• profesionālās robežas

• attiecības

• pieredzes apmaiņa

• pedagoga profesionālā identitāte



Vai aptaujā izveidotie panti 
atbilst speciālo izglītības iestāžu 
pedagogu supervīzijas vajadzību 
novērtēšanai? 

Instrumentārijs

Procedūra

Datu apstrāde, 

analīze

Četri eksperti

• eksperts supervīzijā - mg.paed.,sertificēts supervizors 

• eksperti speciālajā izglītībā – mg.psih., augstskolas pasniedzēja

• speciālās izglītības skolotāja – mg.paed.,metodiskās komisijas

vadītāja

• speciālās izglītības skolotāja, augstskolas pasniedzēja 

spec.pedagogiem – mg.paed.

• aptaujas pantu novērtējums, pierakstot savus komentārus, norādot uz 

nepieciešamajiem labojumiem

• izstrādātā aptauja nosūtīta elektroniski

• nosūtīta arī aptaujas pagaidu versija vietnē – visidati.lv

• eksperti aptaujā komentāru sadaļā veica labojumus un ieteikumus.

• tika veikta komentāru satura analīze

• aptaujas panti tika uzlaboti

Dalībnieki

2. Sagatavošanās posms

Rezultāti

• izveidota aptauja “Speciālo izglītības iestāžu pedagogu supervīzijas 

vajadzības”.

• aptaujā iekļauti 3 demogrāfiskie jautājumi – vecums, dzimums, reģions

• ietverti 3 jautājumi par profesionālo darbību – izglītības programma, kurā 

strādā,  darba stāžs, amats

• 9 jautājumu skalas, kas saistīas ar supervīzijas vajadzību apzināšanu

• viens atvērtais jautājums, kurā respondents var ierakstīt sev aktuālo 

supervīzijas vajadzību



Kādas ir speciālo izglītības 
iestāžu pedagogu supervīzijas 

vajadzības?

Instrumentārijs

Procedūra

Datu apstrāde, 

analīze

Latvijas speciālo izglītības iestāžu pedagogi

• aptauja “Speciālo izglītības iestāžu pedagogu 

supervīzijas vajadzības”.

• publicēta vietnē visidati.lv

• izsūtīta e-pasta vēstulē uz 44 speciālajām izglītības 

iestādēm

• Aprakstošā statistika

Dalībnieki

3. Pētījuma posms



Pētījuma posms. Izlases raksturojums

Saņemtas 366 aptaujas atbildes, 358 – tālākai apstrādei derīgas.

Kopumā sasniegtā izlase ir reprezentatīva pret ģenerālo kopu pēc parametriem: dzimums, vecums, reģioni.



Pētījuma rezultāti

Tēma - Supervīzija Kādu supervīzijas veidu Jūs izvēlētos kā sev visatbilstošāko?



Supervīzijā man būtu svarīgi



Supervīzijā man būtu svarīgi risināt jautājumus



Supervīzijā man būtu svarīgi saņemt atbalstu jautājumos, kas saistīti ar…



Secinājumi

Respondenti visaugstāk novērtējuši vajadzību

• saņemt atbalstu jautājumos, kas saistīti ar darbu ar skolēniem, ar kuriem pedagogs strādā ikdienā

( 70% respondent šo novērtējuši kā ļoti svarīgi)

• Otra visaugstāk novērtētā vajadzība respondentu vidū – saņemt atbalstu jautājumos, kas saistīti ar

skolēnu uzvedības problēmu risināšanu (65% novērtējuši kā ļoti svarīgi)

• Trešā visaugstāk novērtētā vajadzība – emocionāli piepildīties un atjaunot resursus

( ļoti svarīgi – 59%)

• saņemt atbalstu, piedzīvojot izdegšanu (ļoti svarīgi - 59%)

• saņemt atbalstu jaunajiem pedagogiem, uzsākot darba skolā (ļoti svarīgi - 59%)

Viszemāk novērtētā vajadzība – saņemt atbalstu jautājumos, kas saistīti ar pārmaiņām izglītības

iestādes struktūrā.

Kopumā pēc aptaujas datiem var secināt, ka apskatītās vajadzības speciālo izglītības iestāžu pedagogiem

ir svarīgi risināt supervīzijas kontekstā.
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Paldies par uzmanību!


