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*483 800 iedzīvotāju 

*46, 7% ārvalstnieku (70% strādnieku – ārvalstnieki, 

imigranti) 

*160 nacionalitātes 

*Kopš 1984 gada «trilingualism» Oficiālā valoda: 

luksemburgiešu + saziņas valodas: franču, vācu. Tiek 

lietota arī angļu valoda 

*Transfēra valsts 

 

 

Pamatfakti par Luksemburgu 



*Speciālas skolas/klases ārvalstniekiem (tehniskās, 

arodskolas, vidusskolas) 

*Integrējamo imigrantu skolēnu mācību 

programma «saspiesta» īsākam laikam 

*Sākotnēji apmāca valodu klasēs – 1. valoda: 

franču 

 

 

Imigrantu apmācības politika 



Valsts nodrošina visu materiālo bāzi 

 

Pēc 6. klases jāizvēlas tālākās izglītības virziens 

 

tehniskais    profesionālais   «general secondary» 

 
    uz augstāko           uz praktisko              uz augstāko ne tehnisko 

      tehnisko                 

Izglītības sistēma 



*Karjeras konsultēšanas sistēma  

*Augstākās izglītības konsultāciju centrs  

 



*Centra atvērto durvju dienās daudz apmeklētāju, zvanu 

*Visvairāk info par «study abroad» - 80% mācās ārpus Lx, valsts 

sniedz materiālu atbalstu 

*Luksemburgieši studē ārzemēs «prestižās» jomas – atgriežas 

strādāt Luksemburgā(augstā atalgojuma dēļ)  

*Luksemburgā nav augstākās izglītības medicīnas jomā 

*Luksemburgā augstskolas galvenokārt sagatavo pedagoģijas jomā 

*Privātajās augstskolās (sports, fizioterapija u.tml.) 

*Populārākās Luksembugā apgūstamās profesijas – tehniskās, 

ekonomika, vadība, psiholoģija, māksla, kino, mūzika 

*Jauns termins – «Micimouse degree, «Micimouse qualification» 

nevar iekļauties darba tirgū  

 

Karjeras konsultēšanas sistēma  
Augstākās izglītības konsultāciju centrs  



Karjeras centrs 
 



*Atvērts skolotāju, konsultantu apmācībai 

*Skolēnu grupām un individuālajām konsultācijām 

*Galvenokārt intervijas metodes  

*Darbu/profesiju analīze kopā ar skolēnu/skolēniem 

*Zēnu – meiteņu dienas (meitenes iet skatīt «musculin» 

profesijas, zēni tā saucamās sieviešu profesijas) 

*Klienti no 15 gadiem 

Karjeras centrs  



Karjeras centrs  
 



Attēls kā atbalsta instruments konsultēšanā 



*Skolās nav KI programmas 

*KI neintegrē mācību priekšmetos (mat. māca matemātiku)  

*Skolās nav karjeras konsultantu - ir iespēja apmeklēt K centru 

*Zems skolēnu KVP līmenis (vēršas pie konsultanta, lai veidotu CV 

utt.) 

* Karjeras izglītību realizē galvenokārt vidusskolā projektu, 

karjeras nedēļu ietvaros, pamatskolā netiek realizēta 

 

 

Karjeras atbalsts skolā 



Praktiskās apmācības centrs 

3 dienas nedēļā praktiskie treniņi 

2 dienas – mācības skolā 



















Pirmskolā 





Dalībvalstu pieredze 

Igaunijas sistēma konsultēšanā 

Divi konsultanti 

 

Konsultants informācijā       Karjeras konsultants 
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