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1. IEVADS
1.1.

E-procesa izpētes konteksts partnervalstīs

Projekta vispārīgais mērķis ir
-

Īstenot "draudzīgu pieeju" atvērtu izglītības resursu izmantošanas e-mācībās /
tālmācībā,

-

Uzlabot to kvalitāti un

-

Sagatavot pasniedzējus, lai vadītu apmācības, izmantojot IKT.

Pamatnoteikumu pieaugušo izglītībā, tostarp andragoģijas, rīcības mācīšanās, aktīvām
metodēm un tālmācības elementu kombinācija spēlē nozīmīgu lomu šajā "draudzīgā
pieejā".
Mēs novērojam interneta mācību līdzekļu aizvien lielāku popularitāti, pieejamību un
kvalitāti un tās ietekmi uz dažādu veidu e-izglītības attīstību. Cilvēki var piedalīties emācību kursos, piedalīties sajaukts-mācību aktivitātēs, izmantot atklātu izglītības resursu.
Izglītība kļuva par viegli satvert un viegli izplatīt.
Diemžēl, tas nav vesela patiesība. Ir, protams, labi sagatavoti kursi, kas pielāgoti
dalībnieku vajadzībām un IKT izmantošanu vai citu "tehnoloģiju risinājumiem" pienācīgā
veidā. Ir, protams, e-apmācības kursi, kuros pamatā ir pieaugušo izglītības metodika. Taču
šāda pieeja ir mazākumā ... Dalībnieku lielas grupas ir motivēti mācities tikai ar termiņu
palīdzību (kas nav sagatavoti neredzīgiem vai vājredzīgiem cilvēkiem).
Mēs atzīstam dažas problēmas, kas rodas šajā jomā:
1. Kursi kā mācīšanas programmas:
a) Ir daudz ļoti vienkāršu e-apmācības kursus, kas balstās uz tikai PDF vai
PowerPoint dokumentus, kas ir e-mācību kursi tikai pēc nosaukuma, un šāda veida
kursiem ir liela negatīva ietekme uz e-apmācības sociālo uztveri.
b) Šie kursi nav gatavi neredzīgo vai vājredzīgo cilvēku vajadzībām.
c) Treneri (ar apmācības specializāciju sociālo prasmju virzienā) nenovērtē IKT /
tālmācības lomu savā jomā, domājot, ka viss svarīgākais ir piedalīties "klasē".

d) Ir treneri, kas ir gatavi izmantot tehnoloģiju, bet nav daudz pietiekamu
kompetenci, lai to izdarītu pareizi, nezina par dažu instrumentu un metožu
specifiku.
e) E-mācību kursi tiek vērsti uz iekšējām teorētiskajām zināšanām un izvairoties
instrumentu izmantošanu, kas iesaista audzēkņus.
f) Atvērtie mācību resursi tiek izmantoti reti, jo treneri nav pazīstami ar viņiem, vai
viņi izmanto materiālus nelegāli (viņi nezina intelektuālo / autortiesību likumu).
2. Kursi kā mācību procesā:
a) IKT / e-mācību kursi nav balstīti uz pieaugušo izglītības, andragoģijas, utt
pamatnoteikumiem - tas ir diezgan "informācijas pārraide", nevis īsta "mācība".
b) E-mācību programmas bieži vien nesniedz nekādas aktīvas metodes - ne
vienkāršus rīkus, kas ir iesaista izglītojamo, ne visa e-apmācības sistēma ir veidota
uz Kolba mācīšanās cikla vai mācīšanas darbības rāmju (Kolb, 1984).
c) tie bieži netiek pielāgoti neredzīgo vai vājredzīgo cilvēku vajadzībām.
d) ir ļoti slikts sajaukts e-apmācības piedāvājums, kas varētu vienot e-mācības un
tradicionālās mācības priekšrocības perfekti.
e) Šo kursu dalībnieki parasti netiek uztverti kā mācību procesa aktīvie elementi,
bet tie ir tikai "uztvērēji", kam nav iespēju dalīties pieredzē, apmainīties vai radīt
zināšanas, lai atrisinātu problēmas.
Kopumā projekta ideja ir uzlabot pieaugušo izglītības kvalitāti un efektivitāti un padarīt to
pieejamāku, izmantojot IKT. No otras puses - nav "labas izglītības", nerūpējoties par
cilvēku vajadzībām - ne tikai "tīri izglītojošs" saprot kā zināšanu trūkuma vai kompetenču,
bet izglītība, kas nozīmē pieredzes apmaiņa, kopējās darbs, domājot par tas īstenošanu.
Tātad tas ir otrais projekta mērķis.
Katrs atsevišķs mērķis nav ļoti inovatīvs - ir jau projekti, kuros pievērsās īstenot e-mācības
vai IKT rīķus mācību procesā. Un tur ir projekti, kuru rezultātā iespējams palielināt
tradicionālās apguves efektivitāti. Tātad, kāda ir jēga? Šī projekta inovācija ir apvienot šīs
divas pieejas:
-

IKT izmantošanu un

-

Iesaistīt visus dalībniekus mācību procesā, lai padarītu izglītību auglīgāku.

Šī projekta produkts un "simbols" ir mācības, kas ir efektīvas, pieejams, iesaistojošas,
viegli lietojamas un praktiskas tās lietotājam / dalībnieku - un neizslēdzot vājredzīgo
cilvēkus. Un šo rezultātu nav iespējams panākt, neapvienojot pieaugušo izglītības
pamatnoteikumus, kas papildināti ar aktīvām metodēm, rīcības mācīšanās, uzmanības
grupu dinamiku, utt, un jaunās tehnoloģijas, kas padara izglītību pievilcīgāku, vēl brīvāku,
lētāku, labāk aprīkotu individuālajām vajadzībām .
Mūsu sadarbība ir iesaistīta dažādu veidu izglītības jautājumos - ir eksperti IKT un emācībās, ir eksperti pieaugušo izglītībā, rīcības mācīšanās, grupu un individuālā dinamikā.
Kopīgs darbs var radīt dažus inovatīvos produktos - pavisam jaunu izglītības pieeju,
ieskaitot gan IKT izmantošanu pēc labākas treniņiem un izmantošanu aktīvas mācīšanās
labākai e-apmācībai. Šis "maisījums" ir inovatīva mērogā katrā valstī.
Šis "maisījums" ir iespējams iegūt, jo partneri ir eksperti dažādās izglītības jomā. Ņemot
dažas ieguldījumus no katras organizācijas attiecībā uz atšķirīgiem instrumentiem,
metodēm, pieredzi, attieksmi, un strādā pie tā kopā semināru laikā, tādā veidā "sociālā
paaudzes atziņas" dos rezultātus, kas var mainīt izglītības metodes partnerorganizācijās
(vai vēl plašāk). Tas izskaidro arī, kāpēc šis projekts varētu būt uzskatīts kā citu projektu
papildinājums, kuri jau īstenoti - katrs partneris piedāvā kādu izglītību, bet neviens no tiem
ir eksperts katrā aizkustinošā virzienā šajā projektā. Organizācijas no Polijas un Latvijas
varētu pastiprināt IKT un e-apmācības ar labāku fonu jomā, organizācijas no Belģijas un
Vācijas varētu uzlabot darbības mācīšanos šajā jomā un vispār aktīvu darbu ar
pieaugušajiem. Visiem partneriem tā ir galvenā darbības joma, katrs partneris ir kādā
deficītā, kas varētu tikt norobežots ar šo projektu.
Pasniedzēji, izmantojot mūsu metodiku ir gatavi būt kritiski par tādu domāšanu,
identificējot un izaicinājot pieņēmumus, kas ir uztvertas realitātes pamatā. Tie nebūs
apmierināti ar piedāvāto risinājumu, bet domās, ka ir pretēji virzieni un apzināti noraidā
tradicionālās un iedzimtas metodes.

8.1.

E-mācīšanas konteksts pieaugušo neformālā izglītībā Latvijā

Ņemot vērā Eiropas sabiedrības un darbaspēku novecošanu, ar nesena ekonomikas un
darba tirgus lejupslīdes palīdzību elastības palielinājumu, pieaugušo dalība mūžizglītības
ceļos ir stabili iekļauta Eiropas Savienības politikas darba kārtībā (Maniscalco, 2013).
Ņemot vērā pētniecības "politizēšanu" (Roger, 2002) vai, citiem vārdiem sakot, definīciju
lietošana, kurus sakņi Eiropas Savienības politikā (Kuļšs, 2014b, 141), dokumentu pārskats
ir nepieciešams.
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) iesaka tās dalībniekiem, tostarp
Latvijas dalibniekiem, atzīt neformālo un informālo izglītību (Ekonomiskās sadarbības un
attīstības organizācija, 2010), kā
•

Neformālā un neformālā mācīšanās - mācīšanās, kas notiek ārpus formālās
izglītības iestādēm - var būt bagāts cilvēkkapitāla avots. Neformālās un informālās
izglītības atzīšana padara šo cilvēkkapitālu redzamāku un vērtīgāku sabiedrībai
kopumā.

•

atzīšana var ļaut cilvēkiem ātrāk pabeigt formālo izglītību, efektīvāk un lētāk, jo
nevajag iestāties kursos, kuru saturs jau tika apguts.

•

neformālās un informālās izglītības atzīšana var arī palīdzēt darba devējiem un
darba ņēmējiem atrast viens otru labas darbas veikšanai un palīdzot pārvietotajām
darbiniekiem informēt nākotnes darba devējus par savām prasmēm.

Atzīšana rada četru dažādu veidu labumus (Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācija, 2010):
•

ekonomiskie ieguvumi, samazinot formālas izglītības tiešās un citas izmaksas un
ļaujot izmantot cilvēkkapitālu produktīvāk,

•

izglītības pabalstus, kas var veicināt mūžizglītību un karjeras attīstību,

•

sociālie pabalsti, uzlabojot vienlīdzību un stiprinot mazāk aizsargāto grupu,
neapmierināto jauniešu un vecāku darba ņēmēju piekļuvi gan nākotnes izglītībai un
darba tirgum,

•

psiholoģiskās priekšrocības, ļaujot cilvēkiem apzināt savas spējas un apstiprināt
savu vērtību.

Neformālās un informālās mācību rezultātu atzīšana ietver vairākus soļus (Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācija, 2010):
•

identificēt un dokumentēt to, ko kāds zina, vai var darīt,

•

apstiprināt, ka persona atbilst noteiktām prasībām vai standartiem,

•

piešķirt atzītu sertifikātu vai kvalifikāciju.

Atzīšana ir tikai tad paveikta pilnībā, ja sertifikācija vai kvalifikācija pieņemti par derīgu
un uzticamu sabiedrībā (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, 2010). Galu
galā, atzīšanas process varētu sniegt pilnībā līdzvērtīgu kvalifikāciju tiem, kuri studēja
formālajā izglītībā (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, 2010).
Atzīšanas procesu ir jāstiprina (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, 2010):
•

Uzlabot komunikāciju un informāciju par atzīšanu, tostarp ar profesionālās
orientācijas un konsultāciju pakalpojumus vai citus pakalpojumus, strādājot ar
darba meklētājiem un citām mērķa grupām.

•

Labāk integrēt atzīšanas procesus ar mūžizglītības politiku un veicinātu mācīšanās
rezultātu attieksmi visās mācību vidēs.

•

Vienkāršot un nostiprināt atzīšanas procedūras:
o nodrošinot kvalifikāciju direktoriju, ko var iegūt, izmantojot atzīšanas
procesu,
o paplašinot kompetences loku, kas var novērtēt,
o adaptēt atzīšanas procesus esošajām kvalifikācijas standartiem un
sistēmām,

• Pārliecinieties, ka novērtēšanas process, lai atzītu uzskatāmi sniedz derīgus,
pārredzamus un konsekventus pasākumus prasmēm un iemaņām, ko:
•

ieviešot stingras kvalitātes nodrošināšanas procedūras,

•

piemērojot atbilstošas vērtēšanas metodes, tostarp testus,

•

nodarbinot kompetentus un labi apmācītus vērtētājus.

Latvijas pieaugušo izglītības sistēmā, pieaugušais ir persona, kas sasniegusi 15 gadu
vecumu, "kura pēc pārtraukuma turpina vispārējo vai profesionālo izglītību (formālo,
informālo)" (pamatnostādnes Mūžizglītības politikas 2007-2013, 2007).
Izglītības likums nosaka pieaugušo izglītību (adult education) kā personu daudzdimensiju
izglītības procesu, kas nodrošina indivīda attīstību un viņa spēju konkurēt darba tirgū

personas dzīveslaikā (Izglītības likums 1998. - 2011). Pieaugušo izglītība ietver visus
formālās, neformālās un informālās izglītības veidus, tostarp tālāk un interešu izglītība,
profesionālā uzlabošana un kvalifikācijas celšana, kā attēlots 1. attēlā.
The Law of Education defines adult education (pieaugušo izglītība) as a multi-dimensional
educational process of persons, which, ensures the development of the individual and his or her
ability to compete in the employment market, during the course of a lifetime of a person (Education
Law, 1998 – 2011). Adult education includes all types of formal, non-formal and informal
education including further and interest education, professional upgrading and in-service training as
depicted in Figure 1.

Pieaugušo izglītība
Informālā

Formālāl
Neformālā

1. Attēls: Pieaugušo izglītības veidi

Tas ir paredzēts, lai apmierinātu vajadzības mūžizglītības procesā, lai atbalstītu personības
attīstību un konkurētspēju darba tirgū neatkarīgi no personas vecuma un iepriekš iegūtās
izglītības. Jāatzīmē, ka šis pētījums ir vērsts uz pieaugušo neformālo izglītību. Neformālā
izglītība (non-formal education) - ārpus formālās izglītības organizēta izglītojoša darbība,
kas papildina formālo izglītību, nodrošinot prasmju un spēju iegūšanu un vērtēšanas
sistēmas attīstību, kura ir nepieciešama sociāli un ekonomiski aktīvam valsts pilsonim, lai
iekļauties sabiedrība un darba tirgus (Pamatnostādnes mūžizglītības politikas 2007-2013,
2009, 5. lpp).
Pieaugušo izglītībai Latvijā ir senas un stabilas tradīcijas. Taču tā izvērtās par valsts
mēroga impulsu 1990. gadu vidus, kad dažādas atsevišķas izglītības biedrības, grupas un
uzņēmumi visā valstī tika konsolidēti, mēģinot izveidot uzraudzības sistēmu, Latvijas
Pieaugušo izglītības apvienība - LPIA (1993 -Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība),
kura ļava koncentrēt gan intelektuālo gan pieejamus cilvēkresursus un finanšu resursus
pieaugušo izglītībā. Vēlāk Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība (LPIA) tika atdalīta no
ministrijas, Izglītības un zinātnes un pastāvēja kā nevalstiska organizācija ar juridiskām un

fiziskām personām. Nopietns šķērslis attīstībai Latvijas pieaugušo izglītībā ir pieaugušo
izglītības likumu trūkums. Izglītības likuma deleģēja atbildību par pieaugušo izglītību
vietējām varas iestādēm. Mūžizglītības koncepcija tika formulēta 2000. gadā, dodot
spēcīgu stimulu pieaugušo mācīšanos un izglītībai kopumā (ALE). Tomēr šis termins nav
ieviests Izglītības likuma vēl. Pieaugušo mācīšanās un izglītības (ALE) koncepcija tika
iekļauta vispārējā izglītības koncepcijā, kā viens no posmiem mūžizglītības procesā.
Tādējādi, pieaugušo izglītība ir daļa no jebkāda veida vecuma grupās - iekļaujoša pieeja,
kas aptver visus posmus cilvēka dzīvē no agras bērnības līdz vēlu gadu vecumā.
Pieeju maiņa bija būtiska un ietekmēja visus izglītības sistēmas līmeņus Latvijā,
pievienojot tām jaunu mūžizglītības perspektīvu. Pieaugušo izglītības attīstības politika ir
izstrādāta atbilstoši noteiktajām Eiropas un Latvijas politikas plānošanas dokumentos,
piemēram, Izglītības attīstības pamatnostādnes
•

Lisabonas stratēģija (European Council, 2000),

•

Boloņas process (European Ministers of Education, 1999),

•

Eiropas Komisijas Mūžizglītības memorands (Commission of the European
Communities, 2000),

•

UNESCO programma "Izglītība visiem" (UNESCO, 2014),

•

Eiropas Komisijas darba programma "Izglītība un apmācība 2010" (European
Commission, 2009),

•

Eiropas iniciatīva "i2010 - Eiropas informācijas sabiedrība izaugsmei un
nodarbinātībai" (European Commission, 2005),

•

ES Pamatstratēģijai par dzimumu līdztiesību (European Commission, 2010),

•

Ilgtermiņa konceptuālais dokuments "Latvijas attīstības modelis: Cilvēks pirmajā
vietā" (Latvian National Development plan for 2007-2013, 2006),

•

"Ilgtermiņa ekonomiskās attīstības stratēģija" (Latvian National Development plan
for 2007-2013, 2006),

•

"Kopīgā ekonomiskā stratēģija" (Latvian National Development plan for 20072013, 2006),

•

" Latvijas ilgtspējīgas attīstības vadlīnijas attīstības pamatnostādnes politikas
plānošanai" (Saeima of the Republic of Latvia, 2010),

•

"Latvijas Nacionālais rīcības plāns nodarbinātībai" (Ministry of Economics, 2004a),

•

"Sporta politikas pamatnostādnes 2004.-2009. gadiem" (Ministry of Education and
Science, 2004b,) un

•

"Reģionālās attīstības pamatnostādnes" (Adams, Harris, 2005).

Pieaugušo mācīšanās un izglītības prioritārie mērķi (ALE):
(1) pieejamība;
(2) kvalitāte;
(3) sadarbība un kopīga atbildība.
Katra no šiem mērķiem veicina labāku izglītības pieejamību visiem, neatkarīgi no
iepriekšējās izglītības līmeņa, ekonomiskā, ģeogrāfiskā, sociālā, etniskā, vecuma, dzimuma
vai citiem faktoriem.
Saskaņā ar iedibināto izglītības sistēmu Latvijā, pieaugušo mācīšanās un izglītības (ALE)
uzraudzības iestāde ir Izglītības un zinātnes ministrija (IZM). Pieaugušo mācīšanās un
izglītības (ALE) sistēma tomēr sniedzas pāri ar citām nozarēm, kā to paredz Izglītības
likums (17. pants), norādot, ka "reģionālās pašvaldības organizē pieaugušo izglītību".
Patiesībā pieaugušo mācīšanās un izglītības (ALE) funkcijas ir daudz plašākā mērogā; tas
ietver profesionālo, tālākizglītību biznesa vai sektora vajadzībām. Lielajos valsts
uzņēmumos ir mācību centri (piemēram, Valsts banka, Latvijas Mobilais Telefons,
Lattelecom, Latvijas Dzelzceļš, Latvijas Pasta pakalpojumi, lielveikalu centri uc). Privāto
un nevalstisko izglītības iestāžu un uzņēmumu tīkls rūpējas par indivīdu īpašām
vajadzībam un prasībam, kuri tiek finansēti ar privāto finansējumu, un daži no tā tiek vērsti
uz peļņu (Šiliņa, 2008).
Saskaņā ar Izglītības likumu (1998), pieaugušo izglītība tiek finansēta no valsts un
pašvaldību budžeta, darba devēju resursus, studentu resursus, ziedojumiem un citiem
avotiem. Dažas vietējās pašvaldības piešķir noteiktu procentu no budžeta pieaugušo
izglītībai. Svarīgs finansējuma avots ir Eiropas Savienības, Šveices un Norvēģijas finanšu
palīdzības instrumenti, tostarp struktūrfondiem un Eiropas Savienības Mūžizglītības
programma 2007-2013, ar kuru palīdzību dažādi projekti atvērt vairāk mācīšanās iespējas
pieaugušajiem (Latvia. VET in Europe – Country Report, 2011).
Neformālās / informālās izglītības atzīšanas sistēma tika izveidota 2011. gada sākumā.
Pēdēji grozījumi (Cabinet of Ministers, July 2010) Profesionālās izglītības likumā (Saiema
of the Republic of Latvia, 1999) ir punkts, kurā norādīts ka profesionālās kompetences

validācija, kas iegūta ārpus formālās izglītības sistēmas tiek veikta saskaņā ar attiecīgajiem
profesiju standartiem; validācija tiek piešķirta akreditētai izglītības iestādei vai
eksaminācijas centram; kārtība, kādā validācija tiek veikta nosaka Ministru kabinets. 2011.
gada februārī Ministru Kabineta noteikumi "Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības
sistēmas apgūto profesionālo kompetenci" (Cabinet of Ministers, 2011) tika apstiprināti,
kuri nosaka kārtību, kādā novērtē profesionālo kompetenci (izņemot reglamentētas
profesijas), kas atbilst Latvijas profesionālās kvalifikācijas līmenim 1 - 3, Eiropas
Kvalifikācijas Rāmis (EFQ) līmenis 3 - 4, kas iegūti ārpus formālās izglītības (Latvia. VET
in Europe – Country Report, 2011).
E-apmācības koncepcija nosaka dažādas mācību formas, izmantojot IKT, dažādos
terminos, piemēram, "tālmācībā", "tīmekļa mācīšanās", "automatizēta instrukcija", "datoru
pastarpināta komunikācija", "virtuālās klases", "digitālā sadarbība', 'online nodarbības",
"elektroniskie sakari", "datoru orientēta interaktīva komunikācija", utt. Ir arī vairāki eapmācības definīcijas. Daži noteikt e-mācību ļoti šaurā kā "mācību procesā, ko rada
mijiedarbību ar digitāli piegādāto saturu, pakalpojumiem un atbalstu", citas definīcijas
aptver ļoti plašas aplikācijas, piemēram, "process formālā un neformālā mācīšanās un
apmācības aktivitātēs, process, kopienas un notikumi caur visu elektronisko mediju
izmantošanu, piemēram, internets, iekštīkls, ārtīkls, CD-ROM, video lentes, TV, mobilie
telefoni, individuālie organizatori utt "(Guide to E-learning Solutions, 2011). Daži arī
definē zināšanu pārvaldību kā e-apmācības veidu. Tikai ap 1995. gadā termins, kuru visi
sauc par "interneta bāzēts treniņš", tad "tīmekļa bāzētā apmācība" (precizēt, ka piegāde
varētu būt Starp- vai Intranet), tad "tiešsaistes mācības" un, visbeidzot, e-mācības,
pieņemot neskaidro "e-" izmantošanu dot com uzplaukuma laikā. "E-" izrāviens ļāva
nozarei piesaistīt simtiem miljonu no riska kapitālistiem, kuri iegulda jebkurā nozarē, kas
sākās ar šo burvju.
Eiropas Komisija (Communication from the Commission, 2000) definē "e-apmācības” kā
jaunu multimediju tehnoloģiju un interneta lietošanu, lai uzlabotu mācību kvalitāti,
atvieglojot piekļuvi resursiem un pakalpojumiem" (European Commission, 2008, 6. lpp.),
kā arī attāliem apmaiņam un sadarbībai. Tas nozīmē, ka e-mācības NAV datu bāze, kurā
students atradīsiet visu informāciju. Mācīšanās ir vienmēr process kopā ar citiem

studentiem, izmantojot pieejamus drukāto un interaktīvo materiālus un arī skolotāju
(Birziņa, 2012).
e-Apmācības jēdziens Latvijā tiek lietots kā vispārējs termins, kas attiecas uz visiem
mācīšanas un mācīšanās formām, kur informācijas un komunikācijas tehnoloģijas ir
iesaistīti (Birziņa, 2012). Šādi termini tiek lietoti Latvijā, kā norādīts 2. attēlā
•

Tālmācība,

•

Jauktā mācīšanās (attāluma un aci pret aci mācīšanās kombinācija),

•

Tiešsaistes mācīšanās,

•

Virtuālā mācīšanās,

•

Web-balstīta mācīšanās.

E-mācīšanās
Jauktā
mācīšanās

Tālmācība

Virtuālā
mācīšanās

Tiešsaistes
mācīšanās

Web-balstīta
mācīšanās

2. attēls: Pieaugušo izglītības formas

Tālmācība vai e-mācīšanās kļuva aktuālā Latvijā 90. gados 20. gadsimtā. Saskaņā ar
Izglītības Latvijas Republikas likumu, tālmācība tiek definēta kā tips neklātienes izglītībā:
"tālmācības - neklātienes formas paveids iegūt izglītību, ko raksturo īpaši strukturēti
mācību materiāli, individuāls mācīšanās temps, īpaši organizēts izglītības sasniegumu
novērtējums, kā arī dažādu tehnisko un elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana"
(Education Law, 1999 – 2011).
Dokuments " Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007-2013" (2009, 5. lpp.) definē
tālmācību kā speciāli plānotu, organizētu patstāvīgu mācīšanās, kuru atbalsta padomdevēji
un konsultanti. Tā ir izglītības forma, kurā īpašas mācību materiāli un metodikas tiek
izmantoti. Katrs cilvēks var mācīties viņai / viņam ērtā laikā, vietā un tempā. Tālmācība

pamatā paredzēta pieaugušajiem, kuri ir motivēti un spēj paši sevi organizēt aktīvām
mācībām. Nepastāv vienota valsts sistēma, lai uzraudzītu un koordinētu e-mācības Latvijā.
Tomēr tālmācība ir deklarējusi sevi kā inovatīvu pieaugušo izglītības formu. Tas ir
jaunums izglītības sistēmā Latvijā kopumā un it īpaši pieaugušo izglītībā, jo tas ļauj
apvienot mācības ar darbu. Nosakot mērķi uzlabot pieaugušo kompetences, tālmācību
sniedzēji var palielināt savu konkurētspēju starp citiem pieaugušo izglītības piegādātājiem
(Kristovska, 2005). Kā tas ir norādīts Latvijas Nacionālā attīstības plāna (NAP) 2007. 2013.gadam (Latvian National Development plan for 2007-2013, 2006), Latvijas mērķis ir
veidot uz zināšanām balstītu ekonomiku un uzlabot dzīves kvalitāti, kur ikvienam ir iespēja
izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un satura iespējas, lai sasniegtu
šo mērķi. Īstenojot informācijas sabiedrību, ir nepieciešams radīt vienādas iespējas
izmantot IKT un e-pakalpojumus ikvienam, mazināt digitālo plaisu (starpību) un uzlabot
iespējas un dzīves kvalitāti tiem iedzīvotājiem, kuri nelieto modernās tehnoloģijas.
Informācijas sabiedrības attīstībai ir nepieciešams sasniegt vairākus mērķus (Birziņa,
2012):
-

Katram Latvijas iedzīvotājam ir iespējas un prasmes lietot IKT un pieejami epakalpojumi;

-

Iedzīvotājiem un uzņēmumiem būtu piekļuve daudzveidīgam pakalpojumam un
saturam, kas padarīs dzīvi vieglāku un ļaus pilnvērtīgi attīstīties;

-

Aktīvi izmantot IKT inovācijām uzņēmējdarbībā, radot pievienotās vērtības
pieaugumu.

Galvenais uzsvars tiek likts uz tādam prasmem kā informācijas lietotprasmi
(informācijpratība) un datorprasmes (datorpratība) kombināciju ar Eiropas datoru vadības
atļauju (European Computer Driving Licence (ECDL). IKT ir ieguvuši īpašu lomu
informācijas pieejamībā, apstrādē, pārraidīšanā un izmantošanā. Prasmes izmantot
modernās IKT ļauj iegūt piekļuvi saviem resursiem un pilnvarot to, lai būtu efektīvākam
savā profesijā. Lai gan IKT rīki būtu vienkāršāki un lietotājam draudzīgāki, ievērojamas
prasmes ir nepieciešami, lai pabeigtu pat visvairāk parastās funkcijas. Kopumā šādu
prasmju sauc datorprasme, kur vissvarīgākais ir zināt, kā strādāt ar datoru un izmantot
datoru resursus un IKT rīķus profesionālajā jomā. Tajā pašā laikā datorprasme nenozīmē
vispārējās programmēšanas iemaņas. Eiropas datoru vadības atļauja (European Computer

Driving Licence (ECDL) kā Eiropas Savienības datoru prasmju dokuments, kas apliecina
universālo datoru lasītprasmes līmeni jebkurā profesijā kļūst nozīmīgs atklātā Eiropas
Savienības darba tirgū (Programmas projekts ‘Par Informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju izglītības kvalitātei (IKTIK) programmu 2007.– 2013. gadam’ (IUMEPL),
2006).
Dokumentā "Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007-2013" (2009, 4. lpp.), Eizglītība ir definēta kā speciāli organizēts studiju kurss, kurā šādas informācijas un sakaru
tehnoloģijas - telekomunikācijas un datoru tīkli, multimediju CD-ROM, kā arī radio un
TV apraide, audio / video ieraksti, interaktīvā TV un citas tehnoloģijas - izmanto
metodiski pamatota veidā.
Dokumenta " Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam" nodaļā
"paradigmas maiņa izglītībā" (Saeima of the Republic of Latvia, 2010) Latvijas
Republikas Saeima piemin tādus terminus kā "e-skolas" un "e-mācības": (163) Enodarbības. Tās nozīmē, ka, papildus tradicionālajām studiju procesām, izglītības
iestādēm vajadzētu izveidot tālmācības programmas ar e-tehnoloģiju lietojumu.
Kā teikts Latvijas Nacionālajā attīstības plānā (Latvian National Development plan for
2007-2013, 2006, 3. lpp.), "Kopš neatkarības atjaunošanas 1991. gadā, Latvija ir spējusi
gūt labumu no galvenā dzinējspēka izaugsme valstī - tās cilvēkiem, kopā ar viņu
zināšanām, gudrību un prasmēm, kā arī to, ka vēlas izmantot savus intelektuālos
īpašumus produktīvi". Informācijas sabiedrība tiek raksturota ar izglītotiem un radošiem
cilvēkiem. Iedzīvotāju prasmes izmantot jaunas tehnoloģijas ir būtiskas, lai izmantotu
informācijas sabiedrības sniegtās iespējas un veicinātu uz zināšanām balstītas
ekonomikas attīstību. Šāda tehnoloģiskā izcilība prasa ne tikai augstu produktu inovatīvo
līmeni, bet arī indivīdu augsta līmeņa inovatīvu domāšanu vai, citiem vārdiem sakot,
inovatīvu kultūru. Tas, savukārt, rada jaunus un augstākas prasības par visu izglītības
sistēmu, jo īpaši attiecībā uz mūžizglītību.
Nacionālā attīstības plāna stratēģiskais mērķis un prioritātes, kā parādīts 3. attēlā, ir
izglītība un zināšanas valsts tautsaimniecības izaugsmei un tehnoloģiskai izcilībai.
To var panākt, attīstot (National Development Plan (NDP), 2006, 13. lpp.)
-

Izglītotu un radošu cilvēku,

-

Tehnoloģiskā izcilību un elastību,.

-

Attīstību zinātnē un pētniecībā.

3. attēls: Nacionālā attīstības plāna stratēģiskais mērķis un prioritātes

Lai koordinētu visus jautājumus par informācijas sabiedrības attīstību Informācijas
sabiedrības nacionālajā padome pastāv (tā faktiski tika izveidots 2000. gadā), kuru vada
Ministru prezidents. Pašreizējais sadalījums tās pienākumiem ir šāds:
-

Ekonomikas ministrija - atbildīga par inovācijām un e-komerciju.

-

Latviajs Republikas Izglītības un zinātnes ministrija - atbild par e-mācības
pētniecību un attīstību izglītībā un IKT nozarē.

-

Elektroniskās pārvaldes lietu ministrija - atbild par e-pārvaldi, e-dokumentiem, eiekļaušanas un publisko pakalpojumu koordinēšanu. Kopš 2009.gada Sekretariāts
kā atsevišķa iestāde tika likvidēts, pakļaujot to Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrijai - kura ir atbildīga par informācijas izplatīšanu reģionos. Tajā
brīdī, šī iestāde pieder Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Informācijas sabiedrības attīstību Latvijā nosaka šādi politikas plānošanas dokumenti
(Birziņa, 2012):
-

Latvijas E-pārvaldes koncepcija apstiprināta Ministru kabinetā, 2002. gadā 7.
maijā (Ministru Kabinets, 2002), kurā tika definēti e-pārvaldes attīstības
stratēģija, kā arī sākotnējais rīcības plāns un nepieciešami līdzekļi tās īstenošanai;

-

Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2006-2013 (Ministru Kabinets,
2006), ko apstiprināja Ministru kabinets 2006. gada 19. jūlijā, kurā tika definēta
īstermiņa un ilgtermiņa politikas mērķi, kā arī turpmākā virzība un nepieciešamais
finansējums;

-

Vienotā kontaktpunktu principa koncepcija saskaņā ar noteikumu Pakalpojumu
direktīvas (2006/123 / EK), kuru apstiprināja Ministru kabinets 2009. gada 28.
maijā (Ministru Kabinets, 2009), kurā vienotā kontaktpunktu principa koncepcijas
mērķi, uzdevumi un attīstības virzieni ir definēti ieviešanai administratīvo
institūciju vadībā;

-

Koncepcija par elektroniskiem identifikācijas kartiem Ministru kabinetā
apstiprināta 2010. gda 12. janvārī (Ministru kabinets, 2010a), kas paredz ieviest
elektroniskas identifikācijas kartes;

-

Elektroniskās pārvaldes attīstības plāns 2010-2013 (izskatīts 2010. gada 29. aprīlī
Valsts sekretāru sanāksmē) ir īstermiņa attīstības plānošanas dokuments
turpmākajiem trim gadiem izstrādāts, lai īstenotu informācijas sabiedrības
attīstības pamatnostādnēs 2006.- 2013. gadam (Ministru kabinets, 2010b), lai
turpinātu rīcības plānu e-pārvaldes attīstības jomā un nodrošinātu pēctecību
Elektroniskās pārvaldes attīstības programmas 2005-2009 (Report on Latvian
Economic Development, 2010).

Īstenojot informācijas sabiedrības mūžizglītību ir svarīgi atzīmēt Informātikas
programmu.
Lai uzlabotu iespējas iegūt un piemērot informāciju Latvijas sabiedrībā, Latvijas
Republikas Ministru kabinets apstiprināja un ieguldīja Valsts vienotā bibliotēku
informācijas sistēmas projektā 2001. Gadā. Galvenais mērķis Valsts vienotā bibliotēku
informācijas sistēmas projektā bija izveidot saskaņotu valsts un publisko bibliotēku
informācijas sistēmu, lai nodrošinātu iespēju bibliotēkām ne tikai vākt, saglabāt,

sistematizēt nacionālās kultūras un zinātnes vērtības un sniegt pieeju tām, bet arī izmantot
modernās

informācijas

tehnoloģijas

universālās

informācijas

pakalpojumiem

-

informācijas meklēšanā, nepieciešamo grāmatu, publikāciju, references materiālu un
dokumentu no Latvijas un starptautiskiem informācijas avotiem piegādē. Sakarā ar
pakāpeniski īstenoto projektu, bibliotēkas Latvijā ir kļuvusi par uzticamu e-apmācības
mūžizglītības jomā universālo informācijas pakalpojumu sniegšanas vietās Latvijā.
Bibliotēkas ir aprīkotas ar datoriem, interneta pieslēgumu un atbilstošu bibliotēku
informācijas sistēmu, tādējādi ļaujot reorganizēt bibliotēkas darbu un nodrošināt ne tikai
tradicionālos pakalpojumus, bet arī IT aplikāciajs: elektroniskais katalogs, multivides
resursu piegāde, meklēt informāciju Latvijas un starptautiskos informācijas avotos,
starpvalstu sadarbība, veidojot starpdisciplināru datu datubāzes un integrāciju. Liela
uzmanība, īstenojot projektu tika pievērsta bibliotēkas balstītu apmācību un personāla
apmācību,

lai

strādātu

jaunajā

sistēmā.

Tas

bija

viens

no

svarīgākajiem

priekšnoteikumiem, lai veiksmīgi nodrošinātu apmācību informācijas lietotājiem. Ir
izveidoti reģionālie mācību centri, lai veiktu mūžizglītības programmas reģionu
iedzīvotāju vajadzībām.
Citi Latvijas informācijas sabiedrības projektu piemēri:
-

Integrētās informācijas sistēmas Valsts nozīmes (Mega sistēma) ar Baltijas
Valdības datu komunikācijas tīkla dalību;

-

Elektroniskas dokumentācijas kopējā sistēma valsts pārvaldē;

-

Informācijas sistēma integrētā transporta sektorā (EDITRANS);

-

Valsts sociālās drošības sistēmas informatizācija;

-

Publiskā interneta pieejas punktu (PIAP) ar Sorosa fonda atbalstu;

-

Eiropas datoru vadības atļauja (European Computer Driving Licence (ECDL);

-

Reģionālās iniciatīvas, kā, piemēram, Vidzemes reģionā, Saldū, Ventspilī un
Rīgā.

Ir arī vairāki likumi un valdības noteikumi (Nissinen, 2002), piemēram,
-

Likums par elektroniskajiem dokumentiem un elektroniskajiem parakstiem
(Valsts ieņēmumu dienests, 2006);

-

Likums par valsts informācijas sistēmam (Saiema of the Republic of Latvia,
2002);

-

Likums par autortiesībām (ieskaitot noteikumus par tiesiskas aizsardzības datu
bāzi) (Saiema of the Republic of Latvia, 2000);

-

Telekomunikāciju likumu (The Highest Council, 2001);

-

Elektronisko tirdzniecības koncepcija (Ministru prezidenti, 2001);

-

Koncepcija par ID kartem (Ministru Kabinets, 2010a);

-

Koncepcija par valsts un pašvaldību elektronisko iegādi (Ministru kabinets, 2000).

1.2.

Izpētes mērķis

Galvenais izpētes mērķis ir diagnozēt vajadzībās un barjeri
-

e-mācīšanas nodrošināšanā, kas iesaista dalībniekus,

-

treneru nodrošināšanā ar atbilstošiem instrumentiem un kompetenciem
o ietekmēt uz mācību procesu,
o motivēt pieaugušos, un
o nodrošināt pieaugušos ar refleksijas iespējam.

1.

IZPĒTES METHODOLOĢIJA UN LĪDZEKĻI

Šajā ziņojuma daļā tiek iekļauti ka parādīts 4. attēlā
-

empīriska pētījuma dizains,

-

aptaujas rezultāti un

-

empīriska pētījuma secinājumi.
Empīriskais pētījums

Empīriska
pētījuma dizains

Aptaujas
rezultāti

Empīriska
pētījuma
secinājumi

4. attēls: Empīriska pētījuma elementi

Šā empīriska pētījuma dizains ietver kā liecina 5. Attēls šī empīriska pētījuma
-

mērķi,

-

jautājumu,

-

pētījuma bāzi un

-

metodoloģiju.
Empīriskais pētījums
Jautājums

Methodoloģija
Mērķis

Pētījuma bāze

5. attēls: Empīriska pētījuma dizaina elementi

Pētniecīskie jautājumi ir šādi: kādas ir vajadzības un šķēršļi
-

e-Mācīšanās nodrošināšanā, kas iesaista dalībniekus,

-

treneru nodrošināšanā ar pareiziem instrumentiem un kompetencēm?

Empīriskā pētījuma mērķis ir identificēt vajadzības un šķēršļus

-

- e-Mācīšanās nodrošināšanā, kas iesaista dalībniekus,

-

treneru nodrošināšanā ar pareiziem instrumentiem un kompetencēm?

Pētījumam izvēlēta interpretatīvā paradigma. Interpretatīvas paradigmas mērķis ir saprast
citas kultūras no iekšpuses, izmantojot etnogrāfiskas metodes, piemēram, neformāla
intervēšanu un dalībnieku novērošanu uc (Taylor & Medina, 2013. gads). Interpretatīvā
paradigma atbilst humānpedagoģijas būtībai, jo tā rada vidi ikviena indivīda attīstībai un
palīdz viņam pašam attīstīt savas potences (Luka, 2008). Interpretatīvā paradigma tiecas
izprast cilvēku pieredzes subjektīvo pasauli, ir virzīta uz apzinātu darbību – tādējādi
orientēta uz nākotni (Luka, 2008). Šīs paradigmas būtība aptver indivīdu pieredzi, viņu
ikdienas savstarpēju mijiedarbību (Luka, 2008). Tās mērķis ir izprast cilvēku darbību, kā
konkrētā parādība izpaužas noteiktā vietā, laikā un apstākļos, respektīvi, kā tā noris
konkrētā sociālā vidē (Luka, 2008). Interpretatīvo paradigmu raksturo arī pētnieka
praktiska interese par pētāmo jautājumu (Cohen, Manion, Morrison, 2003).
Interpretatīvās paradigmas izvēli noteica pētnieku praktiskās intereses pētījuma
jautājumā.
Salīdzinoša pētījumā izpētes veids (Phillips, 2006) tika piemērots arī attiecībā uz šo
empīrisko pētījumu. Salīdzinoša pētījumā izpētes veida mērķis ir radīt jaunas hipotēzes
un jautājumus (Phillips, 2006). Izpētes metodika ir (Phillips, 2006) parādīta 6. attēlā:
-

"Konceptualizācija" 1. posmā,

-

Izglītības parādību valstīs detalizēts apraksts, pilnu uzmanību pievēršot vietējām
kontekstām, proti, tās vēsturiskām, ģeogrāfiskām, kultūras, politiskas, reliģiskas
un lingvistiskas (uc) funkcijas 2. posmā,

-

Datu vākšana 3 posmā,

-

Paskaidrojums caur hipotēžu attīstību4. posmā,

-

Sākotnēju jautājumu atkārtota izskatīšana un piemērošana konstatējumiem citās
situācijās 5. posmā.

Izpētes posmi

2. Posms
Detalizēts
apraksts

1. Posms
Konceptualizācija
5. posms
Lietojums

3. Posms

Datu
vākšana

4. Posms

Paskaidrojums

6. attēls: Izpētes posmi

Kvalitatīvi orientēts empīrisks pētījums ļauj veikt tikai atsevišķo gadījumu analīzi
(Mayring, 2004). Turklāt atsevišķiem gadījumiem nav interese, tikai secinājumi un
pārskaitījumi, kurus mēs varam izdarīt no šiem respondentiem (Mayring, 2007).
Izvēloties atsevišķus gadījumus situācijas analīzei ietver izmantot informācijas orientētu
pētījumu bāzi, nevis nejaušo izlasi (Mayring, 2007). Tas ir tāpēc, ka vidējais gadījums
bieži vien nav bagāts ar informāciju. Turklāt, tas bieži vien ir vairāk svarīgi noskaidrot
dziļākos cēloņus aiz konkrētas problēmas un tās sekas, nevis aprakstīt problēmas
simptomus un cik bieži tie rodas (Flyvbjerg, 2006). Nejauši paraugi uzsverot
reprezentativitāti reti varēs ražot šāda veida ieskatu; tas ir vairāk piemērots, lai izvēlētos
to derīgumu dažus gadījumus.
E-mācīšanās dalībnieku trīs mērķgrupas tiek izpētiti projekta partnervalstīs:
- E-izglītojami vai lietotāji,
- E-mācīšanās sniedzēji vai skolotāji, un
- E- mācīšanās instruktoru vai treneri.
Respondenti tika identificēti, izmantojot trīsdimensiju respondents atlases matricu, lai
nodrošinātu pienācīgu līdzsvaru atbilstoši projekta partnervalstī, organizāciju un izglītības
grupā (e- izglītojamais, skolotājs vai treneris).
Pirmkārt, dokumentu izpēte (desk research) tika īstenota 2015. gada februārī.
Dokumentu pētniecība ir tirgus izpētes veids, kas ietver iegūtu un izpētītu informāciju, kas
jau pastāv un kurai ir viegli nokļūt, piemēram, uzņēmuma ieraksti, kas publicēts valdības

ziņojumiem, kā arī informāciju, kas ir avīzes, žurnāli, un internetā (Cambridge Vārdnīcas
Online). Dokumentu izpēte koncentrējās uz
-

e-mācību satura analīzi katrā partnervalstīs, šo e-mācības īstenošanas ceļs, kādi
instrumenti tiek izmantoti, kāda ir pasniedzēju loma, cik daudz ir iesaistīti skolēni,
kādi ir viņu uzdevumi izpildei,

-

forumu, tērzēšanu utt analīzi par e-apmācību īstenošanu citās iestādēs,

-

materiālu analīzi tīmekļa vietnē (blogi, diskusijas, viedokļi ar punktu),

-

pieejamo pasniedzējiem e-mācību materiālu analīzi.

Nākamais, fokusgrupu intervijas (Focus Group Intervija - FGI) tika veiktas. Tā aptvēra
grupu regulētas diskusijas ap pētniecības tēmam un treneru lomu e-mācību procesā.
Galvenās personas (profils tiks noteikts nākamajā solī) tika aicināti no vairākas sabiedrības
grupam, lai pieverst uzmanību pieaugušo neformālās izglītībai. Fokusa grupu intervijas
tika veiktas projekta katra partnera valstīs, ko atbalsta administratīvie darbinieki. Tas tika
darīts saskaņā ar scenāriju, ko vadošais partneris sagatavoto. Fokusa intervija bija balstīta
uz šādiem jautājumiem:
-

Vai un kā tiek e-apmācības formas tiek pamatoti uz metodiku, pieaugušo
izglītojamo teoriju (piemēram, Malcolm Knowles teoriju (Knowles, 1972) vai Kolb
pieredzi balstītu mācīšanos teoriju (Kolb, 1984))?

-

Kā tiek treneri sagatavoti?

-

Kā ir kvalitāte sniegta?

-

Kādas e-apmācības formas ierosinā pieaugušo grupas darbu?

-

Kāda daļa no e-mācību ietekmē dalībnieku iesaistīšanās?

-

Kad ir jauktā apmācības veids izmantots, kādus rezultātus tas dod?

-

Kā ir izglītojamo vajadzības izmeklēti pirms mācībam?

-

Vai un kā tiek invalidu vajadzības analīzēti?

Fokusa grupas intervijās tiek pētīts, kā zināšanas, un vēl svarīgāk, idejas, attīstas un
darbojas noteiktā kultūras kontekstā, kā arī izpētīt, kā tieši viedokļi ir būvēti (Kitzinger,
1995). Aplis sēdvietu parasti izmanto fokusa grupas intervijās (Krīgers, 2002). Fokusa
grupas parasti iekļaujr no pieciem līdz 10 dalībniekiem (Krīgers, 2002). Dalībnieku izvēle
fokusa grupas intervijam tika balstīta uz trim kritērijiem, kā attēlots 7. attēlā:
-

Dalībnieka zināšanas par konkrētu tēmu,

-

Dalībnieka kultūras atšķirības un izglītības daudzveidība (nodarbošanās, izglītība,
uc) un

-

Dalībnieka hierarhija grupā.

Kritēriji dalībnieku izvelei
Dalībnieka
zināšanas par
konkrētu tēmu

Dalībnieka
hierarhija
grupā

Dalībnieka kultūras
atšķirības un izglītības
daudzveidība

7. attēls: Kritēriji fokusa grupas intervijas dalībnieku izvelei
Dalībnieku skaits ir atkarīgs no fokusa grupas neviendabīguma: lielāks grupas
neviendabīgums, mazāk dalībnieku skaits (Okoli & Pawlovski, 2004). Tālāk, mazākas
grupas parāda lielāko potenciālu (Krueger & Casey, 2000). Tātad, trīs ir labs dalībnieku
skaits pētījumā (Lopez & Salmerón, 2011).
Vēlāk, individuālās padziļinātās intervijas (In-Dziļums Intervija - IDI) tika izmantoti.
Galveno respondentu profils tiks aprakstīts (bet starp tiem e-mācības sniedzēji, treneri, emācības / b-mācīšanās un e-mācības / b-mācības lietotāji), katram partnerim ir jāatrod
reprezentatīvus respondentus un intervē viņus. Pētījumā bija īpašs scenārijs, ko vadošais
partneris piedāvāja (pieņemts no GHK Consulting, 2014. gada 6-7 lpp.):
-

Katrs partneris sazinājās ar respondentiem viņu valstī. Kontaktinformācija
sākotnēji tika veikta, izmantojot e-pastu, īsi aprakstot intervijas fonu un saturu
kopā ar projekta akreditācijas vēstuli no projekta. Respondents varēja brīvi
izvēlēties piemērotu datumu un laiku intervijai. Gadījumā, ja nav atbildes
reakcijas, tika nosūtītas divas kārtas follow-up e-pastas, telefona zvans tika
ievietots arī, lai nodrošinātu, ka persona, kas ir saņēmusi lūgumu par interviju.

-

No vienas puses, padziļinātas intervijas ceļvedis noradīja, ka vienādas tēmas un
jautājumi tika iekļauti visās intervijās, bet, no otras puses, atstājot vietu tēmu
izpētei intervijas laikā. Intervijas tika plānotas ilgs aptuveni 20 minūtes, bet

lielākā daļa no tiem beidzās ilgst 30-35 minūtes. Katrā intervijas laikā, intervētājs
darīja piezīmes un ievadīja tiešsaistes datu bāzē kopīgajā sistēmā konsorcijai. Tas
ļāva intervēšanas procedūras standartizāciju un notiekošo zināšanu apmaiņu starp
trim iesaistītajām šajā projektā konsorcija partneriem.
-

Pēc intervijas pabeigšanas, datu bāzes vaicājums tika izmantots, lai ģenerētu
aptaujas reaģēšanas ziņojumus par šādām tēmām:
o Vai un kā tiek e-apmācības formas tiek pamatoti uz metodiku, pieaugušo
izglītojamo teoriju (piemēram, Malcolm Knowles teoriju (Knowles, 1972)
vai Kolb pieredzi balstītu mācīšanos teoriju (Kolb, 1984))?
o Kā tiek treneri sagatavoti?
o Kā ir kvalitāte sniegta?
o Kādas e-apmācības formas ierosinā pieaugušo grupas darbu?
o Kāda daļa no e-mācību ietekmē dalībnieku iesaistīšanās?
o Kad ir jauktā apmācības veids izmantots, kādus rezultātus tas dod?
o Kā ir izglītojamo vajadzības izmeklēti pirms mācībam?
o Vai un kā tiek invalidu vajadzības analīzēti?

Katra sanāksme un intervija tika dokumentēti (piezīmes vai ierakstus) un arhivēti.
Ziņojumus pētnieku komanda pēc tam tiek izmanto, lai veiktu padziļinātu analīzi, kuras
rezultāti tiek atspoguļoti šajā ziņojumā. Intervijas tika veiktas 2015. gadā februārī.
Visbeidzot, novērošana tika nodrošināta katrā valstī. Pētnieki novēroja vismaz vienu
tradicionālo izglītības pasākumu, proti, b-mācības kursa daļu. Novērošana tika veikta
saskaņā ar sagatavoto scenāriju.

2.

IZPĒTES REZULTĀTI
3.1. Dokumentu izpēte

Dokumentu izpētes mērķis ir analizēt
-

Pieejamu e-mācīšanās saturu Latvijā,

-

E-mācīšanās veida ieviešanu

-

Kādi instrumenti tiek izmantoti,

-

Kāda ir nozīme pasniedzējam,

-

Cik daudz studenti ir iesaistīti, kādi ir viņu uzdevumi darīt,

-

Dažādu iestāžu forumus, čatus,

-

Materiālus tīmekļa vietnē (blogi, diskusijas, viedokļi ar punktu),

-

E-mācīšanās pieejamus materiālus treneriem.

Jaunais mērķis Eiropas Savienības pieaugušo izglītības politikākas ir pārgājusi no
pilsoņiem uz darba ņēmējiem, kā arī kompetences attīstības modeli, kas aizgūts no
uzņēmumu sektora, ir izveidots kā jaunas politikas ceļvedis (Maniscalco, 2013.),
Ievērojama ir mācīšanās teoriju fokusa maiņa no kognitīvas koncepcijas uz veselumu
(Babajeva, 2012, 450. lpp). Daudz teorētiķu un praktiķu uzskata, ka pieaugušo izglītības
procesam ir komplicēta daba, vienlaikus paturot prātā, ka tas nav gala rezultāts, un jaunie
dati papildinās izpratni (Jarvis, 2006). Mācīšanās teoriju pāreja no kognitīvas uz
holistisku pieeju prasa izstrādāt pieaugušo izglītības jaunu koncepciju (Babajeva, 2012,
456. lpp). Pieaugušo jāuztver kopumā, kurš izzina, pārveidojot pieredzi caur miesas
sajūtu, dvēseles emocijām un prāta idejām, (Babajeva, 2012, 456. lpp). Šis kopīgas
pieredzes pārveidošana nodrošina lielu izpratni par to, kā palīdzēt pieaugušiem iegūt
jaunas prasmes un pielāgoties šajā arvien mainīgajā pasaulē (Babajeva, 212, 456.-457.
lpp).
Mācīšanās rezultātu pieeja pieaugušo izglītībā ietver biheivorisma un kognitīvistu teoriju
līdzsvarotu konstrukciju, kas aptvertu jēgpilnu, audzēkņu vērstu pieeju (Kuļšs, 2014a, 18.
lpp). Mācīšanās rezultāti tiek definēti kā skolēna integrētas zināšanas (ko studējošais
zina), prasmes (ko izglītojamais var darīt), un kompetenci (kā izglītojamais izmanto
zināšanas un prasmes), kā izglītības aktivitātes rezultāts (Kuļšs, 2014a, 35. lpp).

E-mācīšanās neformālās un informālās izglītība: Saskaņā ar Nodarbinātības valsts
aģentūras (Nodarbinātības valsts aģentūra - NVA) datiem, kā parādīts 8. attēlā vidējais
bezdarba līmenis ir 11,5% 2011. gada novembrī.

8. attēls: Bezdarba līmenis Latvijā 2011.gada novembrī
Salīdzinoši bezdarba zemākais līmenis ir Rīgas reģionā (8,5%), savukārt augstākais Latgales reģionā (19,7%). Saskaņā ar CSP datiem (2011. gada novembris), ir visvairāk
iesaistīti mūžizglītībā (neformālā izglītība) cilvēki, kuri ir Rīgas reģionā (34,6%), bet
vismazāk - Zemgales reģionā (9,6%), kā parādīts 1. tabulā.
1. tabula: Dalība pieaugušo izglītībā pa reģioniem (procentos). Avots: CSP
Reģions
Rīgas reģions
Pierīgas reģions
Vidzemes reģions
Kurzemes reģions
Zemgales reģions
Latgales reģions
LATVIJA

Neformālās izglītības procents
34.6
19.9
10.0
15.2
9.6
10.7
100.0

No piedāvātajiem kursiem, protams „Datoru lietošana” kursu informālajā izglītībā izvēlas
8.6%, un ar darbu saistītu izglītības aktivitātes - 7%. Tika organizēts Eiropas Sociālā
fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" apmācība bezdarbniekiem
"Apmācība bezdarbniekiem un darba meklētāiem". 2009. gadā neformālās izglītības
programmās 3669 bezdarbnieki ir pabeiguši datorzinātnes (bez priekšzināšanām) kursu
un 1370 - datorzinātnes (ar iepriekšējām zināšanām, īpašu apmācības programmu) kursu;
pirmajā pusē, 2011. gadā attiecīgi - 2242 un 842 bezdarbnieki (Informatīvais ziņojums
‘Par pamatnostādņu “Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2006.–
2013.gadam” īstenošanas gaitu”, 2011).
Kopēja piekļuve elektroniskajiem saturam un pakalpojumiem: tika izveidoti 446
publiska interneta pieejas punkti Latvijā. 2007. – 2013. gados tika plānots veicināt
piekļuvi internetam visiem, veicināt piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem un
informācijai dzīves kvalitātes uzlabošanai visiem. Līdz 2011.gada valsts aģentūra
Kultūras informācijas sistēmas (v/a "Kultūras informācijas sistēmas") tika uzlaboja
tehnisko infrastruktūru, tostarp bezmaksas bezvadu (Wi-Fi) interneta piekļuvi Latvijas
vietējo pašvaldību bibliotēkās. Vairāk nekā 870 Latvijas publiskās bibliotēkas un to
ārējās apkalpošanas punkti, kas iekļauti integrētā datu tīklā, kas nodrošina piekļuvi
bibliotēkas lietotājiem ne tikai aizsargātu tiešsaistes saturu, bet arī piekļuvi dažādām
valsts datu bāzēm un autortiesību materiālu, ir bez maksas bibliotēku lietotājiem.
Grāmatu un periodikas miljoni lappuses tika digitalizēts, kā arī ir izstrādāti digitālās
bibliotēkas tehniskā infrastruktūra un informācijas sistēmu komplekti. Sadarbībā ar ASV
Kongresa bibliotēka un UNESCO Pasaules digitālās bibliotēkas projektu, UNESCO
Pasaules atmiņa programmas Latvijas atmiņas institūciju starptautisko un nacionālo
reģistru objekti tika digitalizēti un publiskoti (Informatīvais ziņojums ‘Par pamatnostādņu
“Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2006.–2013.gadam” īstenošanas
gaitu”, 2011).
E-pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti: grūti iegūt informāciju par palīgtehnoloģiju
produktiem un iespējamiem tehnoloģiskajiem risinājumiem cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām. Tā kā trūkst informācijas un augstās izmaksas produktus, viens segments no
invalīdu iedzīvotāju nevar pilnībā gūt labumu, izmantojot datoru vai ir izslēgts no
informācijas sabiedrības. Sakarā ar arhitektūras barjeras (kāpnes, nav rampas vai / un

liftu) interneta piekļuves punktiem bibliotēkās un PIAPs vispār ir nepieejamas cilvēkiem
ratiņkrēslos. Lai atvieglotu piekļuvi informācijai par sociālā riska grupām, mājas lapas
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu ir pielāgotas cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām (iespēja mainīt teksta lielumu, lai lielāks un kompakto iespēja apskatīt
tīmekļa saturu (aprakstu vieglāk lasīt tēmas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)
(Informatīvais ziņojums ‘Par pamatnostādņu “Informācijas sabiedrības attīstības
pamatnostādnes 2006.–2013.gadam” īstenošanas gaitu”, 2011).
Bezmaksas mājas lapas konkrētām mērķa grupām: Dizaineri paši iesaistās dalīties
savā pieredzē ar citiem - viņi izstrādā materiālus un novieto tos mājas lapā. Šos
materiālus var izmantot reģistrētie lietotāji.
Portāls "Skolotājs" (Skolotāju virtuālā sabiedrība) tiek piegādāta 9. attēlā. Portāls
tika izveidots 2004. gada 4. oktobrī, kuru atbalsta Digitalais centrs Ventspilī un Microsoft
Latvia. Mājas lapas „skolotājs.lv” mērķis ir veicināt sadarbību un mijiedarbību starp
izglītības darbiniekiem - skolotājiem, skolu direktoriiem, izglītības iestāžu vadītājiiem, kā
arī padziļinātu izpratni par informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, lai uzlabotu un
attīstītu mācību procesu. Skolotajs.lv palīdz skolotājiem
-

apgūt un izmantot IKT prasmes, tādējādi paaugstinot skolotāju kvalifikācijas
līmeni,

-

veicināt pieredzes apmaiņu un

-

aktīvu īstenošanu iegūto informāciju.

Portāla lietotāji ir galvenokārt skolotāji, bet skolu administratori un citi izglītības
speciālisti arī var pievienoties. Portāls nodrošināja skolotājiem iespēju (Trapenciere,
Kārkliņa, Koroļeva, Rungule, Sniķere, 2005)
(A) atrast un lejupielādēt mācību materiālus, kurus viņi ražoja;
(B) publicēt vadlīnijas par studiju procesa un darba organizācijas vienkāršošanu
ārpus klasē;
(C) piedalīties portāla tiešsaites forumos, blogos utt, atbildēt uz anketu
jautājumiem;
(D) uzzināt par inovācijām mācību un ārpusstundu iespējām;
(E) izvērtēt un pilnveidot savas datorprasmes.

9. attēls: Mājas lapas “Skolotājs” (www.skolotajs.lv)
Domašanas pieejas (Thinking Approach (TA), kā parādīts 10. attēlā valodu mācīšanās
mērķis ir izglītojamo gan valodas gan domāšanas prasmju integrēta attīstība. Domašanas
pieejas projekts ir saistīts ar izglītības tehnoloģiju attīstību, kura ir nepieciešama tāda
veida mācīšanai un šo tehnoloģiju īstenošanas mehānismu dažādās izglītojamo grupās.

10. attēls: Domašanas pieejas mājas lapa (www.thinking-approach.org)

TETRIS kā parādīts 11. attēlā ir pieejams angļu, itāļu, vācu, latviešu, franču valodās. Šis
portāls ir starptautiska projekta „Problēmu risināšanas izgudrojumu teorijas mācīšana” /
„Teaching TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving)” skolās (un industrijās), ko
atbalstīja Eiropas Komisija Mūžizglītības programma.Vietne ietver dažādus materiālus
„Problēmu risināšanas izgudrojumu teorijas” mācīšanai, kā arī animācijas prezentācijas
par galvenajām idejām. TETRIS ir jauns veids, kā mācīt „Problēmu risināšanas
izgudrojumu teorijas”.

11. attēls: TETRIS mājas lapa (www.tetris-project.org/)

Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra Informācijas un Komunikāciju
Tehnoloģijas (IKT) Laiks ir demonstrēts 12. attēlā. Vietnes mērķis ir palīdzēt
skolotājiem atrast informāciju, e-resursus un citu skolotāju sagatavoto mācību materiālus,
kurus viņi var izmantot, lai uzlabotu mācīšanas un mācīšanās procesa kvalitāti.

12. attēls: Informācijas un Komunikāciju Tehnoloģijas (IKT) Laika mājas lapa
(ikt.jrpic.lv)

Interneta bibliotēka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) "CDI" Atlants.lv tiek
atspoguļota 13. attēlā. Mājas lapa piedāvā datubāžu pārskatu. Dažus jūs varat saņemt
bezmaksas, bet gandrīz visi ir par kādu cenu. Autortiesības tiek pilnībā ievērotas mājas
lapā.

13. attēls: Interneta bibliotēkas mājas lapa (www.atlants.lv)

Virtuālā mācīšanās
Muzeji, piemēram, Latvijas Dabas muzejs piedāvā dažādu izstāžu materiālus un virtuālās
ekskursijas kā parādīts 14. Attēlā. Virtuālā mācīšanās var būt arī saistīta ar piedalīšanos
mācīšanos. Dažāda vecuma un interešu pārstāvji var iesaistīties dabas izpētē.

14. attēls: Latvijas Dabas muzeja mājas lapa (virtuālā ekskursija)
www.dabasmuzejs.gov.lv/)

Latvijas Dabas fonda un Latvijas Ornitoloģijas biedrības Dabas Dati (Data of nature)
mājaslapa "Dabasdati.lv" tiek ilustrēta 15. Attēlā. Brīvprātīgajie var brīvi dalīties ar
saviem apsvērumiem par dabu, ievieto savus dabas fotogrāfijas, konsultēties, sniegt
komentārus un iegūt informāciju par sugām, kuros viņi ir ieinteresēti. Visa informācija ir
saistīta ar Latvijas kartes koordinētu sistēmu. To var izmantot zinātniskajam pētījumam,
pievienojot novērotas parādības aprakstu, visi dati precīzi izpaužas. Latvija, Īslande,
Lihtenšteina un Norvēģija atbalsta šo mājas lapu.

15. attēls: Dabas datu mājas lapa (www.dabasdati.lv)

Informālās mācīšanās resursi: World Wide Web nodrošina informālo mācīšanos visā
tās daudzveidībā. Informālās mācīšanās socializācijas virzienu sniedz sociālie tīkli
(piemēram, Grāmatvežu Klubs - ar profesionālās orientācijas, Cālis.lv - ar sadzīves
orientāciju, uc).
Cālis.lv ir norādīts 16. attēlā - pirmais Latvijas ģimeņu portāls. Informālā mācīšanās par
ģimenes jautājumiem. Interešu grupas, forumi par dažādām tēmām, spēles.

16. attēls: Cālis.lv mājas lapa (www.calis.lv)

Grāmatvežu klubs (Accountants’ Club), kā parādīts 17. attēlā piedāvā datu bāzes,
klubu dzīvi (Club Life), adrešu grāmatu (Address Book), saitu direktoriju. Pastāv iespēja
dzirdēt speciālista viedokli, kā arī piekļut un lejupielādet veidlapas, saņemt atbalsta
informāciju par to, kā reaģēt (rokasgrāmatu (Handbook).

17. attēls: Grāmatvežu klubs mājas lapa (www.vgk.lv/lv)

Sociālie tīkli: sociālie tīkli Latvijā ir plaši pieejami. Latvijā veidots portāls draugiem.lv.,
kā arī tādi tīkli kā Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, utt. tiek plaši izmantoti
sabiedrībā.

3.2 Focus grupas intervija
Fokusa grupu veido astoņi dalībnieki ieinteresēti pieaugušo izglītībā 2015. gada februārī.
Visiem aptaujātiem ir augstākās izglītības grādi dažādās zinātnēs. Četri respondenti bija ar
doktora grādu pedagoģijā. Viņu doktorantūras studijas tika vērsti uz pieaugušo pedagoģiju.
Tā kā izvēlēti respondenti ar dažādām kultūrām un dažādām izglītības pieejām, izlase bija
multikulturāla. Tādējādi grupa (vecums, studiju joma un darbu, dzimtā valoda, utt), ir
neviendabīga. Astoņu respondentu izlasē tika iesaistīti

-

projekta ietvaros Eiropas programmas īstenošanas Eiropas pieaugušo izglītības
jomā projektu vadītājs,

-

trīs neatkarīgi eksperti,

-

Baltijas studiju centra vadošais pētnieks,

-

Darba devēju konfederācijas (LDDK) pārstāvis,

-

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības pārvaldes skolotāju un
pieaugušo izglītības jomā pārstāvis,

-

Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas konsultants.

Lai saglabātu šī pētījuma informāciju konfidenciālu, respondentu vārdi un uzvārdi tika
kodēti šādi:
-

Vadītājam tika dots kods FG R1 (Focus Group 1. respondents),

-

Trīs neatkarīgi eksperti tika norādīti kā FG R2 (Focus Group 2. respondents), FG
R3 (Focus Group 3. respondents) un FG R4 (Focus Group 4. respondents),

-

Vadošais pētnieks - FG R5 (Focus Group 5. respondents),

-

Darba devēju konfederācijas (LDDK) pārstāvis - FG R6 (Focus Group 6.
respondents),

-

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis - FG R7 (Focus Group 7.
respondents),

-

Konsultants - FG R8 (Focus Group 8. respondents).

FG 1. respondents norādīja, ka nepieciešams nošķirt mūžizglītību un pieaugušo
izglītību. Plānošanas dokumentos pastāv zināma nekonsekvence starp mūžizglītību un
pieaugušo izglītību. Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014-2020 (turpmāk – IAP) ir
noteikts Mūžizglītības sistēmas pārvaldības un pakalpojumu īstenošanas modelis. FG 1.
respondents pieaugušo izglītība ir mūžizglītības komponente, kas atšķiras ar izglītojamo
vecumu, mācību metodēm, mērķgrupām, augstu elastību, lai atbildētu uz mainīgajām
darba tirgus prasībām un cilvēku vajadzībām, un nodrošina mācību procesa
nepārtrauktību, kas nozīmē saskaņotu rīcību starp formālo, neformālo un informālo
izglītību. Tā kā pieaugušo izglītība ir vairāk orientēta uz rezultātu, nākamajā plānošanas
periodā daudz tiks strādāts pie izglītības satura, veicinot pāreju uz mācīšanās rezultātos
balstītu izglītības piedāvājumu. Jebkurai sistēmai ir savs mūžs – sākums un beigas,
sistēmas dzīvotspēju skaidroja FG 1. respondents. Ja 90. gadi bija aktīvu meklējumu

laiks, kā veidot pieaugušo izglītību, un tas iezīmējās ar braucieniem uz citām valstīm,
pieredzes pārņemšanu, citu valstu atbalstu, kā rezultātā tapa pašvaldību mācību centri,
tautskolas un citas pieaugušo izglītības struktūras, tālāk notika attīstība, un rezultāti
pieauga, tad saistībā ar ekonomisko krīzi, teritoriālo reformu un citām izmaiņām attīstība
ir apstājusies, toties šobrīd ir daudz dažādu pieaugušo izglītībā iesaistīto – augstskolu
mūžizglītības centri, biedrības, vakarskolas, profesionālās izglītības kompetences centri,
privātās mācību iestādes. Pašlaik sistēmas uzdevums ir koordinēt ne tikai šo atsevišķo
„spēlētāju” darbību, bet arī veidot pieaugušo izglītības politiku. Izglītības un zinātnes
ministrija atbilstoši Pamatnostādnēm atbild par normatīvo aktu izstrādi, pieaugušo
izglītības politikas īstenošanas pārraudzības nodrošināšanu, finanšu piesaisti, sadales
principu ieviešanu un finanšu sadali, pamatojoties uz datu bāzi un pētījumu rezultātiem,
un veido starpinstitūciju sadarbības grupu. Savukārt katrā reģionā ir nepieciešama
ieviešanas darba grupa, kurā ietilpst Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), LDDK,
nozaru asociāciju pārstāvji un darba devēji. Labklājības ministrija (konkrēti – NVA) kā
līdz šim strādās ar bezdarbniekiem, veiks īstermiņa darba prognozes atbilstoši tūlītējam
pieprasījumam, rūpēsies par cilvēkiem (vecumā no 45+ un turpmāk, 55+ un turpmāk),
savukārt Ekonomikas ministrija nodrošinās specifiska darba veikšanai nepieciešamās
prasmes ar darba devēju aktīvu līdzdalību. Lai sistēma būtu efektīva, svarīgi paraudzīties,
kas notiek uz vietām, pārliecināts FG 1. respondents. Iegūtā pieredze liecina, ka labāki
rezultāti tiek gūti ar dažādiem sadarbības modeļiem. Tajās pašvaldībās un pieaugušo
izglītības institūcijās, kur pieaugušo izglītība sekmīgi attīstās, tiek darīts vairāk par
formālajām prasībām – tur tiek apzinātas iedzīvotāju konkrētās vajadzības un, balstoties
uz tām, veidotas jaunas iniciatīvas. FG 1. respondents uzsvēra, ka mums nav datu bāzes
ne par finansējumu, ne arī – kādu izglītības pakalpojumu mēs no tā iegūstam. Datu bāze
ir atskaites punkts, no kura varam spriest – kam vajag vairāk, kam mazāk un kam citādi.
Pamatnostādnēs netieši ir ietverti rīcības virzieni pieaugušo izglītībā, tomēr līdz 2015.
gadam vēl jāgaida izmaiņas likumdošanas aktos – kāds atbalsts, metodisks un finansiāls,
būs pieaugušo izglītotājiem. Patlaban tiek izstrādāts Ministru kabineta noteikumu
projekts, kurā ietverts atbalsts darba devējiem darbinieku izglītošanai un drošības
pasākumi (ugunsdrošība, darba aizsardzība), Latvijā neapgūstamās profesijas, darbinieka

kompetenču pilnveide atbilstoši darba devēju vajadzībām, tai skaitā – pēc paša darbinieka
izvēles.
FG 2. respondents analizēja pieaugušo izglītības problēmas Eiropas izglītības
programmas pieaugušajiem kontekstā. Galvenais ir cilvēks, mums vajadzētu piekļūt
cilvēkam un problēmas risināt. Diemžēl līdzšinējās darbības pieaugušo izglītībā
neapstiprina šo apgalvojumu, gluži pretēji – „jo augstāk mēs paceļamies, jo mazāk
redzam cilvēku”, atzina FG 2. respondents. Izglītības un zinātnes ministrijas
organizētajos reģionālajos semināros un starpministriju forumos izskanējis, ka pieaugušo
izglītībā iesaistītajiem pusēm pietrūkst informācijas. Lai gan šobrīd ir pieejama NIID datu
bāze, tā tomēr ir pārāk sarežģīta, tāpēc būtu nepieciešama vienota datu bāze ar vieglāk
uztveramu informāciju divos līmeņos – profesionālajā līmenī un ikdienas lietotāja līmenī,
kā arī sadaļa „Pieaugušo izglītība” IZM mājaslapā. Pietrūkst arī vienotu datu (cik cilvēku
mācījušies, kāda bijusi mācību atdeve u.c.), lai objektīvi novērtētu pieaugušo izglītību.
Dati vienkopus nenonāk līdz IZM, turklāt ir jāspēj nodrošināt datu „caurspīdīgumu”, kā
arī Izglītības likumā aktualizēt pašvaldību atbildību par pieaugušo izglītību. Pašvaldībām
ir iespējams sasniegt IAP noteikto mērķi savā teritorijā, neatkarīgi no tā, kas nodrošina
izglītības pakalpojumu. Pastāv arī ar praksi saistītas problēmas. Bieži vien prakses
uzņēmumā ir formālas, un studenti pie uzņēmējiem neiegūst vislabākās iemaņas. To
zināmā mērā spētu atrisināt nodokļu atvieglojumi uzņēmējiem, kuri nodrošina savu
darbinieku profesionālo pilnveidi. Liela problēma ir garās formālās un neformālās
mācību programmas. Ar šīm „stīvajām” programmām nav iespējams reaģēt uz darba
tirgus pieprasījumu. Piemēram, Latvijā ir piecas metinātāja kvalifikācijas, kuras tiek
uzskatītas arī par piecām profesijām. Ja darba devējs vēlas, lai metinātājs prastu visus
piecus metināšanas veidus, kas būtībā ir ļoti līdzīgi, darba ņēmējam ir jāmācās ilgi un
dārgi. Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014-2020 plānots veikt grozījumus Izglītības
likumā, paredzot profesionālajā izglītībā modulārās sistēmas. Neformālajā izglītībā tas
pagaidām netiek plānots, tādēļ jāuztver kā ieteikums. Visvairāk ir izglītības kvalitātes
problēmu. Profesiju standartā līdz šim nav bijusi kategorija Pieaugušo izglītotājs – tā
parādās nākamajā Eiropas Savienības plānošanas periodā, tādēļ turpmāk ir jādomā, kā
izglītības procesā iesaistīt pieaugušo izglītotājus, norādīja FG 2. respondents, materiāli
stimulējot viņus un piedāvājot iepazīties ar citu valstu pieaugušo izglītības praksi. FG 2.

respondents vērsa uzmanību, ka līdz ar darbaspējīgo cilvēku skaita samazināšanos
Latvijā būtu nepieciešams paplašināt pieaugušo izglītības piedāvājumu. Tas attiecas
tiklab uz iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām, izglītību cietumos, kā arī uz migrantiem kā
potenciālo Latvijas darbaspēku. Arī iedzīvotāju grupai virs 55 gadiem Pamatnostādnēs
2014-2020 nav noteikts atbalsts. Vai nevajadzētu „iezīmēt” seniorus kā atsevišķu
mērķgrupu, paredzot viņiem speciālu valsts programmu no publiski pieejamajiem
līdzekļiem? jautāja FG 2. respondents. Patlaban pieaugušo izglītībā ienāk aizvien jauni
„spēlētāji”, un mēs neesam formulējuši šo institūciju lomu pieaugušo izglītībā. Ja,
piemēram, bibliotēkas māca datorprasmes vai pašvaldību Sociālo lietu pārvaldes – jaunos
vecākus, vai tā ir pieaugušo izglītība? Un – latviešu valodas kursi projektos bez maksas?
Senioru datorkursi?– šo jautājumu neieciešams aktualizēt un daudzveidīgajām neformālās
un informālās izglītības darbībām normatīvajos aktos ietvert skaidrojumu. Mūžizglītības
mērķos nav iekļautas modernās tehnoloģijas un atbalsta tīkli, kas ir pagaidām pilnībā
neizmantots resurss, sacīja FG 2. respondents un aicināja padarīt brīvi pieejamus ESF
projektos izstrādātos materiālus, ievērojot autortiesības. Tāpat ir svarīgi – kā turpmāk
popularizēt un pārraudzīt zinātni. Viens no darbības veidiem ir zinātnieku piedalīšanās
starptautiskajos pētījumos un dažādu nozaru attīstības un darbības rādītāju pārraudzības
ietekmes novērtēšana, problēmu analīze un kopīgā ziņojuma sagatavošana.
FG 3. respondents skatīja rīcību, kas nepieciešama Izglītības attīstības pamatnostādnēs
2014-2020 iestrādātā pieaugušo izglītības modeļa ieviešanai praksē. FG 3. respondents
atgādināja gan izglītības attīstības politikas virsmērķi 2014.-2020. gadam – „kvalitatīvu
un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts
izaugsmei” –, gan pieaugušo izglītības mērķi – līdz 2020. gadam panākt 15% iedzīvotāju
iesaisti pieaugušo izglītībā, kā arī izteica cerību, ka ar laiku mēs nonāksim līdz cilvēkam,
par kuru kontekstā ar IAP rūpējamies. Liels izaicinājums nākamajos gados būs
profesionālā izglītība, lai panāktu izglītojamo skaita proporciju 50:50 vispārējā izglītībā
un profesionālajā izglītībā un stiprinātu profesionālās izglītības iestāžu kapacitāti
pieaugušo izglītībā.
FG 4. respondents skaidroja finansējuma sadales principus un deleģējuma mehānismus.
Lielākā daļa pieaugušo izglītības pasākumu Latvijas valstī notiek ar publisko
finansējumu, privātā finansējuma ir ļoti maz. Sistēmā iesaistās gan publiskās personas

(valsts un pašvaldības, augstskolas), gan privātpersonas (izglītojamie, uzņēmumi un to
apvienības, NVO – darba devēju apvienības, profesionālās apvienības, arodapvienības
u.c.). Iepriekšējā plānošanas periodā publiskā finansējuma ir pieticis visiem. Turklāt
interesanti, ka šīs personas bieži uzstājas dažādās lomās – gan kā finansētāji, gan kā
programmu īstenotāji. Pieaugušo izglītībā tiek finansēti divi izglītības programmu veidi:
1) profesionālā izglītošanās (kvalifikācijas celšana, pārkvalifikācija un papildu
kvalifikācijas ieguve) un
2) garīgās un intelektuālās kapacitātes pilnveidošana (vispārējā izglītības līmeņa celšana
un interešu izglītība).
Pēc FG 4. Respondenta domām, neatgriezenisku ietekmi uz pieaugušo izglītības
finansēšanas un organizatorisko modeli ir atstājusi 2009. gada administratīvi teritoriālā
reforma. Līdz 2009. gadam Latvijā bija 41 novads, 424 pagasti, 50 rajona pilsētas, 7
republikas pilsētas, 26 rajoni (kopā 548 pašvaldības), pēc reformas – 109 novadi, 9
republikas pilsētas (kopā 118 pašvaldības). It kā viss kārtībā, tomēr realitāte ir cita. Kopš
90. gadu vidus ar pieaugušo izglītības publisko piedāvājumu nodarbojās rajoni, kuri pēc
reformas izzuda. Kādu daļu funkciju, protams, pārņēma plānošanas reģioni, taču lielākā
daļa novadu ir pārāk mazi, tiem nav kapacitātes, par ko tagad jāatbild reģioniem. Saistībā
ar nākamo plānošanas periodu tiek runāts par modeli 9+21+89, kas nozīmē, ka Eiropas
nauda tiks novirzīta uz attīstības centriem, aptverot 9 lielās pilsētas un 21 novadu, bet
pārējiem – valsts budžetā tiek solīts kompensācijas mehānisms, skaidroja FG 4.
respondents. Līdz ar to Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014-2020 iestrādātais
Mūžizglītības sistēmas pārvaldības un pakalpojumu īstenošanas modelis ir balstīts uz
aplamu pieņēmumu – 70% mūžizglītības un pieaugušo izglītības sistēmas finansējuma,
kas paredzēts nākamajā plānošanas periodā nozares attīstībai un darba devējiem
darbinieku attīstībai, tiek attiecināts nevis uz 9+21, bet uz visu Latviju. Ieteicamais
risinājums, FG 4. Respondenta skatījumā, publiskā finansējuma sadalē 2014.-2020.
gadam ir pašregulējoša sistēma. Saskaņā ar to pašvaldības apkopo datus, vērtē darba
tirgus vajadzības, izmaiņas pieprasījumā un iesniedz plānošanas reģionam; plānošanas
reģions apkopo, salīdzina un koordinē datus, kurus iesniedz vadošajai valsts iestādei;
vadošā valsts iestāde izstrādā kritērijus un administrē finansējuma sadali pašvaldībām;
pašvaldības organizē programmu īstenošanu. FG 4. respondents uzskata, ka pieaugušo

izglītības datu bāzei ir jābūt organiskai, pēc principa – aizgāja nauda, atnāca dati.
Problēmas ir statistikā – šobrīd statistika ir vērsta uz kvalitatīvajiem rādītājiem, un
absolūtajos skaitļos tā ir neprecīza. Minētā statistika galvenokārt domāta, lai novērtētu
tendences, bet, lai iegūtu kopainu, bez kvantitatīvajiem rādītājiem neiztikt, taču šo
rādītāju nav. Pieaugušo izglītības piedāvājuma īstenošanu publiska persona var
nodrošināt dažādos veidos: šo funkciju pilnībā vai kā papildu pienākumu uzticot
publiskas personas dibinātai izglītības atbalsta un/vai izglītības iestādei, pērkot
pakalpojumu

no

komercsabiedrībām,

atsevišķos

gadījumos

–

biedrībām

vai

nodibinājumiem un ar līgumu deleģējot šo funkciju šim mērķim dibinātai biedrībai vai
nodibinājumam. Taču, kā uzsvēra FG 4. respondents, problēmas nevar atrisināt,
pieaudzējot administratīvās struktūras. Plānošanas reģioni ir plānošanas institūcijas, un
šādā kapacitātē tie arī jāizmanto. „Bet mēs esam aizmirsuši brīnišķīgu lietu –
kooperāciju,” viņš norādīja. „Mazās pašvaldības varētu kooperēties, veidojot kopīgas
institūcijas, un tā atrisināt problēmas”.
FG 5. respondents uzsvēra, ka noderīga pieaugušo izglītībā var būt zinātnieku pieredze
Eiropas zinātnes projektos, jo mācīšanās tīkli ir arī sadarbības tīkli. Kopš 90. gadiem
sabiedrības izpratne ir virzījusies projām no uzskata, ka zinātne ir sabiedrībai pāri stāvoša
– tā virzījusies tuvāk izpratnei, ka zinātne ir daļa no sabiedrības un var kalpot dažādām
sabiedrības grupām – uzņēmējiem, nozarēm, pašvaldībām. Tas saskan arī ar Eiropas
Savienības inovāciju politiku. Kā atzina FG 5. respondents, „zinātne ir ar sabiedrību un
biznesu dziļi sasaistīta prakse”, un zinātnieki var piedāvāt ne tikai savas idejas, bet
praktiķu interešu sadursmēs – arī neitrālu sarunas platformu. Klasiskās pētnieciskās
formas, kad pētnieks atbrauc, iegūst informāciju, izanalizē, publicē vai ieliek datu bāzēs,
mūsdienās kļūst par praktiskām sadarbības formām. Un sadarbība ir jutīga līdzsvara
uztaustīšana starp zinātnes piedāvājumu un sabiedrības pieprasījumu, tādēļ svarīgas ir
abas puses – tas, ko uzņēmumi, pašvaldības spēj prasīt no zinātnes (kā tie formulē savu
pieprasījumu) un zinātnieku gatavība atsaukties uz to.
FG 6. respondenta skatījumā atvērts paliek jautājums par vienotu pieaugušo izglītības
kvalitātes monitoringu. Lai izveidotu pieaugušo izglītības kvalitātes sistēmu, vispirms
jāizveido vienota pieaugušo izglītības datu bāze, kā arī kontekstā ar kvalitāti jāpievēršas
pieaugušo izglītības pētījumiem. Bažas rada disonanse starp IAP ierakstīto – „kvalitatīva

un iekļaujoša izglītība personības attīstībai” – un finansējumu plānošanas reģioniem
indivīda vajadzībām (2% no kopējā finansējuma). Personības vajadzības lielā mērā paliks
cilvēka paša ziņā,” secina FG 6. respondents. Neapšaubāmi, prioritāte ir ekonomika, bet
vai mēs drīkstam aizmirst cilvēku vajadzības?
FG 7. respondents uzsvera, ka termiņš efektīvai pieaugušo izglītības sistēmas izveidei ir
2015. gads. Atšķirībā no iepriekšējā plānošanas perioda prioritāte pieaugušo izglītībā
2014.-2020. gadā būs nodarbinātie pieaugušie (25-54 gadi). FG 7. respondents uzskata,
ka ir vienots mērķis – sakārtot sistēmu, un šī sistēma katram ir zināma un saprotama.
Visām iesaistītajām ministrijām – IZM, LM un EM – ir sava loma, un mēs nepretendējam
uz citu jomu. Turklāt mēs nevaram nevienu piespiest domāt valstiski – tas ir cilvēka
apziņā. Ja kāds grasās „mētāt bumbiņas”, kas šobrīd ir diezgan raksturīgi, tam ir jāiet uz
futbola laukumu un ar to jānodarbojas tur. Ja mums ir vienota izpratne un kopīga
vienošanās, tad ejam!”
FG 8. respondents uzsvera, ka saskaņā ar pamatnostādnēs izvirzītajiem mērķiem un
uzdevumiem plānots sasaistīt nacionālās kvalifikācijas ietvarstruktūru ar Eiropas
kvalifikācijas ietvarstruktūru, attīstīt darba vidē balstītas mācības un praksi profesionālajā
izglītībā, izstrādāt jaunus vispārējās vidējās izglītības un profesiju standartus, kā arī
noteikt profesionālās kvalifikācijas pamatprasības. Lai to sasniegtu, tiks pilnveidots
normatīvais regulējums, paplašināts kvalitatīvs izglītības piedāvājums un nodrošināta
efektīva resursu, t.sk., finanšu, pārvalde esošās infrastruktūras iespēju robežās.

3.3. Individuālā padziļināta intervija (IPI)
Individuālās padziļinātās intervijas tika veiktas 2015. gadā februārī. Intervijas tika balstīti
uz šādām tēmām:
-

Vai un kā tiek e-apmācības formas tiek pamatoti uz metodiku, pieaugušo
izglītojamo teoriju (piemēram, Malcolm Knowles teoriju (Knowles, 1972) vai Kolb
pieredzi balstītu mācīšanos teoriju (Kolb, 1984))?

-

Kā tiek treneri sagatavoti?

-

Kā ir kvalitāte sniegta?

-

Kādas e-apmācības formas ierosinā pieaugušo grupas darbu?

-

Kāda daļa no e-mācību ietekmē dalībnieku iesaistīšanās?

-

Kad ir jauktā apmācības veids izmantots, kādus rezultātus tas dod?

-

Kā ir izglītojamo vajadzības izmeklēti pirms mācībam?

-

Vai un kā tiek invalidu vajadzības analīzēti?

Visiem aptaujātiem ir augstākās izglītības grādi dažādās zinātņēs. Četri respondenti bija
ar doktora grādu pedagoģijā. Viņu doktorantūras studijas tika vērstas uz pieaugušo
pedagoģiju. Tā kā tika izvēlēti respondenti ar dažādām kultūrām un dažādām izglītības
pieejām, izlase bija multikulturāla. Tādējādi grupa (vecums, studiju jomu un darbu,
dzimtā valoda, utt), ir neviendabīga. Četru respondentu izlase tika reprezentēta ar
-

izglītojamo no Calis.lv

-

skolotāju no Calis.lv,

-

treneri no Saliedet.lv,

-

neatkarīgo ekspertu.

Lai saglabātu šī pētījuma informāciju konfidenciālu, respondentu vārdi un uzvārdi tika
kodēti šādi:
-

izglītojamais no Calis.lv saņēma kodu IPI R1 (Individuālās padziļinātās intervijas
1. respondents),

-

skolotājs no Calis.lv tika dots kodu IPI R2 (Individuālās padziļinātās intervijas 2.
respondents),

-

treneris no Saliedet.lv tika norādīts kā IPI R3 (Individuālās padziļinātās intervijas
3. respondents),

-

neatkarīgs eksperts tika identificēts kā IPI R4 (Individuālās padziļinātās intervijas
4. respondents).

IPI 1. respondents atklāja, ka savu pirmo augstāko izglītību ieguva vēl pavisam jauns –
studēja ekonomiku un pēc tam ilgus gadus strādāja bankā. Kad pirms pāris gadiem radās
iespēja izveidot savu biznesu, IPI 1. respondents saprata, ka viņa zināšanas ir pamatīgi
«apsūnojušas», bija pieradis pildīt vienveidīgus darba uzdevumus, bet privātā sektorā
zināšanām un prasmēm ir jābūt daudz plašākām – vienam cilvēkam jābūt gan personāla
vadītājam un mārketinga speciālistam, gan tulkam un pārdošanas menedžerim. Lietas, ko
vēlēja apgūt, bija daudz, tādēļ izvēlējos studēt universitātē – neklātienes studijās. Visus,

kas izvēlas līdzīgu studiju modeli, IPI 1. respondents velas brīdināt – tas nav vienkārši,
bet nav arī neiespējami. Ir ļoti precīzi jāplāno savs laiks, lai neciestu neviena no trīs
svarīgākajām lietām – nedz darbs un ģimene, nedz studijas. Brīžos, kad šķiet, ka
pienākumu ir par daudz, vajadzīga milzīga motivācija un pašdisciplīna, lai saņemtos un
pateiktu – viss, tagad es braucu uz lekcijām! Un svarīgākais laikam ir ieviest kārtīgu
plānotāju, kurā atzīmēti visi eksāmeni, referātu nodošanas termiņi, kā arī laiks, kad jāsāk
šiem darbiem gatavoties, un no šī plāna nekādā gadījumā nedrīkst atkāpties. Ja ģimene un
darba vieta atbalsta šīs studijas, un viņa gadījumā – tā bija, tad tā ir ļoti pozitīva un
bagātinoša pieredze. Studējot IPI 1. respondents ne tikai ieguvu visas nepieciešamās
zināšanas, bet atkal sajuta jauns, zinātkārs, aktīvs, katru jaunu informāciju uztvēru
kontekstā ar savu iepriekšējo darba pieredzi un jaunā biznesa plānošanu. Vai kursā
nejutos vecs? Nē, nemaz. Tas, ka semināros un lekcijās IPI 1. respondents varēja ar
jaunākajiem kursa biedriem padalīties ar kādu interesantu piemēru no praktiskās biznesa
vides, pamatīgi cēla viņa pašapziņu!
IPI 2. respondents uzsver, ka «Mūžu dzīvo, mūžu mācies» – šī dzīves patiesība
mūsdienās kļūst aizvien populārāka un augstskolu iestājeksāmeni sen vairs nav tikai
astoņpadsmitgadnieku privilēģija. Pieauguši cilvēki uzsāk studijas ne tikai tādēļ, lai
iegūtu jaunas zināšanas savā specialitātē, bet arī – lai sāktu dzīvē kaut ko pilnīgi jaunu vai
pievērstos dzīves aicinājumam, kas atklāts tikai pusmūžā. IPI 2. respondents uzskata, ka
iemesli, kādēļ cilvēki pieaugušā vecumā atkal aizdomājas par mācību, kursu vai studiju
nepieciešamību, ir dažādi. Iespējams, uzreiz pēc vidusskolas tika uzsākts darbs vai
mācību procesu pārtrauca bērniņa dzimšanas un audzināšanas process, bet varbūt agrāk
uzsāktās mācības tika pamestas, jo neatbilda patiesajam dzīves aicinājumam. IPI 2.
respondents stāsta, ka daudzi atsāk studijas, lai celtu kvalifikāciju, pārkvalificētos un
iegūtu jaunas zināšanas, kas ļaus paaugstināt konkurētspēju savā profesijā. Jebkurā
gadījumā – šī lēmuma pieņemšana un realizēšana nav no tiem vienkāršākajiem
uzdevumiem. Pieaugušam studentam ir labi jātiek galā ne tikai ar objektīviem apstākļiem,
piemēram, darba, ģimenes dzīves un studiju sabalansēšanu laika un finansiālā ziņā, bet
arī jāiztur liela psiholoģiska spriedze. Bailes no neizdošanās, mācīšanās grūtībām, citu
studentu un pasniedzēju attieksmes ir vieni no galvenajiem iemesliem, kas satrauc
potenciālos pieaugušos studentus. Tomēr šīm bažām nav pamata. Patiesībā, pieaugušiem

cilvēkiem studijās veicas daudz labāk nekā jauniešiem, kas tikko beiguši vidusskolu.
Pirmkārt, pieaugušie studenti reti kad studiju programmu izvēlas vieglprātīgi, tādēļ velta
mācībām lielu uzmanību un saprot, ka izcilu rezultātu var sasniegt tikai ar smagu darbu.
Būtisks pieaugušo studentu «bonuss» ir arī līdzšinējā dzīves pieredze, jo viņi daudz labāk
izprot studiju vielas teorijas un prakses saistību. Un vēl – ja pieaugušais students savu
studiju maksu sedz pats, tas noteikti ir papildus motivējošs faktors, lai vairāk
koncentrētos mācībām un izmantotu visu studiju potenciālu. Saprotams, ka šāda
motivējošu faktoru kombinācija reti kad atstāj ieguldīto darbu bez pamanāmiem
rezultātiem. Kad lēmums par studiju uzsākšanu ir teju pieņemts, bet izšķirošajam solim
trūkst pārliecības un drosmes, IPI 2. respondents norāda, ka var noderēt nedaudz
iedrošinošas statistikas, kas pierādīs, ka studijas pēc trīsdesmit ir pilnīgi normāla
parādība. Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju
departamenta pārskatā par Latvijas augstāko izglītību uzzinām, ka pagājušajā mācību
gadā Valsts augstskolās 7 % jeb 3602 studenti bija vecuma grupā no 29 līdz 39 gadiem,
bet virs 39 gadiem – 4% jeb 2120 studenti. Nepilna laika studijās procentuālie skaitļi ir
ievērojami lielāki. Valsts augstskolās studenti vecuma grupā 29–39 gadi ir 28% no
kopskaita, bet virs 39 gadiem – 11%. Tātad, studijas ir realizējams plāns jebkurā vecumā,
turklāt pieaugušiem studentiem ir vienlīdzīgas tiesības saņemt arī valsts atbalstu
studēšanai. Normatīvie akti neparedz vecuma ierobežojumu atbalsta saņemšanai – arī
gados vecāks students var pretendēt uz budžeta vietu, studiju kredītu, kas paredzēts
studiju maksas segšanai, kā arī studējošā kredītu, kas sedz pilna laika studentu iztikas
izdevumus (120Ls mēnesī). IPI 2. respondents domā, ka iekļaušanās kursa kolektīvā un
labs kontakts ar kursabiedriem ir svarīga studiju procesa daļa. Tieši tādēļ daudzi
pieaugušie studenti baidās, ka kursā jutīsies «vieni» vai uz jauno studentu fona izskatīsies
veci, dumji un viņiem trūks pašpārliecinātības. Šeit vietā ir teiciens, ka apkārtējie tevi
redz tādu, kāds tu jūties. Tev kā studentam jābūt sociāli aktīvam – jau pirmajās nedēļās
vajag iepazīties ar kursa biedriem, parunāties, aiziet kopā pusdienās. Ja cilvēks būs
bailīgs un vienmēr turēsies maliņā, tad visi viņu tā arī uztvers – kā dīvainu sievieti vai
vīrieti, kas baidās un izvairās no citiem. Atceries, ka sākumā visi kursabiedri ir viens
otram jauni! Atmet augstprātību vai bailes un uztver iepazīšanās procesu ar prieku –
uzturi kontaktu ar draudzīgākajiem kursa biedriem, lekcijās sēdi kopā ar citiem, iesaisties

diskusijās. Protams, to, ka tev nav astoņpadsmit gadu, nebūs iespējams izmainīt, tomēr
šajā faktā ir arī daudz ieguvumu. Ja parādīsi sevi kā gudru, zinātkāru un entuziasma pilnu
cilvēku, profesori un lektori būs par tevi sajūsmā, jo, atšķirībā no vieglprātīgajiem
jauniešiem, tu esi students ar pieredzi un lielu motivāciju mācīties. Profesoru attieksmi
pamanīs arī citi studenti, un centīsies ar tevi uzturēt komunikāciju, lai veidotu kopīgus
grupu darbus. Līdz ar to – tavas zināšanas un briedums kļūs par vienojošu faktoru un
attiecības ar kursabiedriem būs lieliskas. Viens no izplatītiem iemesliem, kādēļ sievietes
pārtrauc vai neturpina izglītību, ir bērniņa piedzimšana. Rūpes par bērnu paņem tik daudz
laika un enerģijas, ka doma par studijām bieži vien tiek vairākkārtīgi atlikta. Patiesībā,
tiklīdz bērns ir paaudzies, ja vien mamma pati to vēlas, viņa var atsākt studēt. Augstskolu
attieksme pret studējošām māmiņām ir pretimnākoša – dažas augstskolas nodrošina
mācību maksas atlaidi vai piedāvā daļu no kursiem apgūt neklātienē, citās ir izveidotas
speciālas bērnu istabas, kur profesionāļa klātbūtnē atstāt mazuli. Tomēr daudz svarīgāks
par izglītības iestādes atbalstu ir ģimenes atbalsts studijām. Ja kāds no vecākiem nolemj
uzsākt studijas, visa ģimene nonāk lēmumu trīsstūrī, cenšoties atrast vidusceļu starp
darbu (naudu), studijām un bērna audzināšanu. Pareizais risinājums ir balanss un
sadarbība. Lai kāds modelis netiktu atzīts par labāko, ir ļoti svarīgi, ka ikdienas
uzdevumu plānošanā un izpildē iesaistās abi vecāki un papildus tiek piesaistītas atbalsta
personas – vecvecāki, radinieki vai auklīte. IPI 2. respondents uzskata, ka iespēju
mācīties ir daudz, tāpēc īstās augstskolas un studiju programmas meklējumos noderēs
Akadēmiskās informācijas centra mājas lapā publicētais kopsavilkums par augstākās
izglītības iestādēm Latvijā. Turpat pieejams arī ērts studiju programmu meklētājs, kurā
pēc interesējošā atslēgas vārda var atrast visas akreditētās augstskolu studiju
programmas. Ja grūti izvēlēties prioritāro studiju virzienu, lūk, neliels padoms. Viena no
lieliskām iespējām studējot universitātē, ir tā, ka vienlaikus var apgūt ne tikai sev
interesējošo jomu, piemēram, tūrismu, vadības zinātnes, psiholoģiju, ģeogrāfiju vai
veselības aprūpi, bet papildus izvēlēties arī citu fakultāšu priekšmetus un gūt padziļinātas
zināšanas vēl kādā jomā. Varbūt tās būs ļoti praktiski pielietojamas zināšanas –
grāmatvedība un audits, e–biznesa kurss vai mārketinga pamati, bet varbūt šī ir iespēja
paralēli pamatstudijām realizēt kādu sen lolotu un, iespējams, neparastu sapni? Izvēle ir
patiešām liela – var beidzot iemācīties ķīniešu vai spāņu valodu, apgūt gleznošanu,

mūzikas terapiju un kino veidošanu vai iegūt praktiskas zināšanas pedagoģijā vai
psiholoģijā. IPI 2. respondents uzsver, ka viena no populārām izvēlēm kvalifikācijas
paaugstināšanai un jaunu zināšanu apgūšanai ir dažādu kursu un semināru apmeklējums,
un, rūpīgi sekojot līdzi aktualitātēm šajā jomā, var atrast gan kursus par ļoti
demokrātiskām cenām, gan bezmaksas seminārus. Piemēram, Nodarbinātības Valsts
Aģentūra (NVA) piedāvā bezmaksas apmācības iespējas ne tikai reģistrētajiem
bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bet arī īpašu Mūžizglītības programmu
strādājošiem un pašnodarbinātiem cilvēkiem. Lai papildinātu un pilnveidotu darbam
nepieciešamās prasmes un zināšanas, Nodarbinātības Valsts Aģentūra (NVA) piedāvā
apgūt svešvalodas, saskarsmes psiholoģiju, stresa menedžmentu, praktisko mārketingu,
uzņēmējdarbības specifiku un dažādus citus kursus. Ar Nodarbinātības Valsts Aģentūra
(NVA) Mūžizglītības pasākumu nodarbinātām personām izglītības programmu sarakstu
2013.gadam var iepazīties Nodarbinātības Valsts Aģentūra (NVA) mājas lapā. Pilna laika
un pat neklātienes studijas aizņem daudz laika, un nevar noliegt, ka tieši pieaugušiem
cilvēkiem laiks ir viens no resursiem, kura vienmēr ir par maz. Ko darīt, ja vēlies studēt,
bet nevari pamest darbu vai esi vienīgā, kas mājās aprūpē mazuli? Mūsdienu digitālajā
pasaulē ir attīstījušies dažādi veidi, kā studēt no mājām. Piemēram, ja studiju noslēgumā
vēlies saņemt diplomu un grādu, ir jāizvēlas augstskola, kas piedāvā e-studijas jeb
tālmācību. Tālmācības studijas notiek e-vidē un to priekšrocība ir tā, ka nav jātērē laiks
un līdzekļi, apmeklējot lekcijas klātienē, bet studēt var sev izdevīgā laikā. Tev
nepieciešamas dators un internets, kā arī liela disciplīna un motivācija, bet augstskolas
nodrošinās gan mācību materiālus, praktiskos uzdevumus un videolekcijas, gan
konsultācijas ar pasniedzējiem, pārbaudes darbus un pat attālinātu eksāmenu iespējas –
izmantojot web kameru. Ja «diploms kabatā» nav prioritāte un nepieciešamība, bet
iekšējās sajūtas «kliedz» pēc jaunām zināšanām un mācīšanās procesa, iespēju ir gana
daudz. Pirmkārt, internetā ir pieejami daudz bezmaksas videolekciju katalogi, kur var
atrast sev interesējošās studiju tēmas un klausīties pasaules izcilāko lektoru un profesoru
lekcijas.

Iedvesmai

izpēti

šīs

interneta

http://www.youtube.com/education?b=400,

vietnes:

kurās

http://videolectures.net/Top/,

pieejams

neskaitāms

daudzums

videolekciju angļu valodā. Bet, ja ar videolekciju klausīšanos ir par maz, vari pieteikties
kādam no kursiem bezmaksas e–augstskolās, kur varēsi ne tikai klausīties lekcijas, bet arī

pildīt pārbaudes darbus, saņemt novērtējumu un noslēgumā – arī augstskolas sertifikātu
par veiksmīgi apgūtu kursu. Piemēram, www.coursera.org piedāvā bez maksas apgūt
mēnesi līdz trīs mēnešus garus kursus no vairāk kā 50 pasaules augstskolām, tai skaitā,
prestižās Jēlas Universitātes kursus, kura ir viena no lielākajiem zinātnes un izglītības
centriem pasaulē. Iedomājies, vai tas nebūtu jauki – iegūt Jēlas Universitātes diplomu
pasaules finanšu tirgu vai romiešu arhitektūras kursā? IPI 2. respondents piedāvā
astoņus padomus pieaugušiem studentiem:
-

- Veiksmīga laika plānošana ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem, lai studijas
būtu veiksmīgas. Iegādājies lielu un pārskatāmu plānotāju, kurā atzīmē visus
veicamos darbus un apgūstamo studiju vielu. Katru nedēļu ieplāno noteiktu laiku
mācībām mājās. Tikai ar striktu disciplīnu tev izdosies sevi atkal pieradināt pie
ilgām mācīšanās stundām!

-

Atzīsti, ka tava dzīve studiju dēļ mainīsies un neprasi no sevis maksimumu.
Ģimenes dzīves, studiju un darba apvienošana paņem daudz enerģijas – atrod
laiku, lai atpūstos, relaksētos, pretējā gadījumā tu ātri «izdegsi». Studiju process
noteikti ietekmēs arī tavu tuvinieku dzīves, tādēļ aprunājies ar vīru, bērniem,
vecākiem un izstāsti, cik svarīgas tev ir studijas un viņu atbalsts.

-

Pirmās divas studiju nedēļas ir ļoti svarīgas un pirmās lekcijas nedrīkst kavēt!
Tieši pirmajās nedēļās visi pasniedzēji iepazīstina ar kursa prasībām,
noteikumiem un pārbaudes darbiem. Tāpat, šis ir labākais laiks, lai iepazītu visas
izglītības iestādē pieejamās atbalsta iespējas, iejustos jaunajā vidē, kā arī –
izveidotu kontaktu ar kursabiedriem un pasniedzējiem.

-

Esi sociāli aktīvs! Iepazīšanās ar kursabiedriem ir svarīga ne tikai no draudzēšanās
viedokļa, bet arī studiju kvalitātes nodrošināšanai. Tev ir nepieciešams savs
sociālais loks, ar kuru varēsi apspriest lekciju saturu un uzdevumus, kopīgi
izstrādāt grupu darbus, aizņemties nokavēto lekciju pierakstus vai uzdot kādu
jautājumu, ko neizproti.

-

Uzstādi reālistiskus mērķus! Visbiežāk pieaugušie studenti ierodas augstskolā ar
ļoti augstiem mērķiem un sagaida, ka viņu atdeve tiks novērtētā ar visaugstākajām
atzīmēm! Stop! Nevērtē savus panākumus tikai pēc atzīmēm. Mūsdienās studentu
konkurence ir sīva un vērtēšanas sistēma – strikta, un, ļoti iespējams, ka tavas

spējas domāt, analizēt un atcerēties jaunu mācību vielu gadu gaitā ir kļuvušas
vājākas. Augstiem mērķiem nav ne vainas, bet nedzen sevi depresijā, ja neesi
«desmitnieku karaliene».
-

Koncentrējies uz katra priekšmeta «kopējo bildi»! Mācību gada laikā var viegli
apmaldīties dažādās tēmās un detaļās, tādēļ visu laiku centies galvā paturēt katra
priekšmeta galvenās tēmas un meklē shēmas un kopsakarības, kā mazākas tēmas
iekļaujas kopējā studiju saturā.

-

Studiju procesa laikā jābūt gatavai meklēt un pieņemt palīdzību no citiem
cilvēkiem! Negaidi, ka lekcijās tev zināšanas «iebaros» kā ar karotīti – uzdod
jautājumus pati, konsultējies ar pasniedzējiem – tieši tādēļ viņi ir domāti!

-

Apbalvo sevi par sasniegumiem! Lai nezaudētu motivāciju studēt, regulāri
pārdomā, kādu mērķu vārdā uzsāki studijas un apbalvo sevi par katru nozīmīgu
sasniegumu šo mērķu sasniegšanā.

IPI 3. respondent atklāja, ka andragoģija, pieaugušo izglītībā lietots jēdziens, ko
definējis Malkolms Noulzs (Malcolm Knowles) (1972, 1975, 1978), pamatojas uz
pieņēmumu, ka pieaugušie vēlas mācīties. Pretstatā skolēniem, vairums pieaugušo spēj
izlemt, vai ierasties uz nodarbībām un palikt, vai atstāt nodarbību telpu. Andragoģija
balstās uz kognitīvo teoriju izmantošanu, kas aplūko zināšanu iegūšanu un ir
humānistiskākas, salīdzinot ar „motivācijas-reakcijas teorijām” (stimulus-response
theories), kas balstās uz to, ka rezultātu sasniegšanai nepieciešama uzvedības maiņa un
treniņš. Pavlovs, labi pazīstamais zinātnieks, kurš trenēja savu suni, lai tas siekalotos,
izdzirdot zvana zvanīšanu, pielietoja „motivācijas-reakcijas teoriju”. Turpretī kognitīvās
teorijas parasti uzsver, ka indivīdam jāmācās, pašam sevi motivējot.
Būtiskākais no Noulza atklājumiem ir tas, ka andragoģija (pieaugušo izglītība) atšķiras
no pedagoģijas (bērnu izglītības). Pieaugušie apzinās savas spējas un pieredzi un tiecas
aktīvāk iesaistīties mācīšanās procesā. Tāpat andragoģija ietver šādas iezīmes (Gouds
(Goad), 1982; Hansons (Hanson), 1981):
1. Mācīšanās ir process - pretstats virknei pabeigtu, nesaistītu posmu, - kas
vairumam cilvēku ilgst visu dzīvi.
2. Lai optimāli nodotu zināšanas, apmācāmajam aktīvi jāiesaistās mācību procesā,
tādējādi neesot tikai pasīvam informācijas uztvērējam.

3. Katram apmācāmajam jābūt pašam atbildīgam par savu mācīšanos.
4. Mācīšanās ir gan emocionāls, gan intelektuāls process.
5. Pieaugušie mācās darot; viņi vēlas būt iesaistīti. Neskatoties uz ieguvumiem no
apmācīšanas, pasniedzējam nevajadzētu demonstrēt konkrēta uzdevuma izpildi, ja
pieaugušais to spēj veikt, pat ja tas prasa ilgāku laiku.
6. Problēmām un piemēriem jābūt reāliem un apmācāmajiem būtiskiem.
7. Pieaugušie attiecina to, ko viņi mācās, uz jau zināmām lietām. Ieteicams iepazīties
ar apmācāmo kvalifikāciju un sniegt piemērus, kurus tie saprot, balstoties uz savu
pieredzi.
8. Ieteicamāka ir neformāla gaisotne. Centieni pieaugušajos iedvest bailes izraisa
aizvainojumu un saspīlējumu, kas kavē mācīšanos.
9. Dažādība rosina. Laba ideja ir mēģināt izmantot visas piecas apmācāmo maņas, jo
īpaši tos aspektus, kuri saistīti ar neirolingvistisko programmēšanu: vizuālo,
kinestētisko un dzirdes. Tempa maiņa un apmācību tehnikas maiņa palīdz novērst
garlaicību un nogurumu.
10. Apmācība ir sekmīgāka vidē, kurā abas puses ir ieguvēji un kurā apmācāmais
netiek kritizēts. Apmācību vides normas tiek apdraudētas, izmantojot testus un
novērtēšanas metodes. Apmācību mērķu izvērtēšana ir daudz efektīvāka.
11. Apmācību vadītājs ir pārmaiņu rosinātājs. Pasniedzēja loma ir sniegt informāciju
vai prasmes, vai arī radīt vidi, kurā iespējama pētniecība. Apmācāmā loma ir ņemt
to, kas tiek piedāvāts, un to pielietot tam piemērotā un vislabākajā veidā.
Pasniedzēja pienākums ir to veicināt. Apmācāmā pienākums ir mācīties.
IPI 3. respondents stāsta, ka 2006.gadā Salmans Kāns (Salman Khan) sāka radīt
Youtube videoklipus, lai palīdzētu savam brālēnam un citiem paziņām matemātikā skolā.
Dažus gadus vēlāk šos klipus skatījās miljoniem skolēnu un skolotāju. Tika nodibināta
Khan Academy, kura ir radījusi tukstošiem mācību video un izveidojusi programmatūru
skolēnu un skolotāju atbalstam. Šo video klipu priekšrocība ir iespēja tos apstādināt un
atkārtot, līdz izglītojamais ir sapratis domu. Attīstot tālāk šo pieeju, dažādās pasaules
valstīs tiek ieviests “apgrieztās klases” princips (Flipped Classroom) skolēni mājās
patstāvīgi apgūst mācību vielu ar video klipu un datorizētu kontroles jautājumu palīdzību.
Rezultātā skolotājam nav jātērē laiks stundā, lai izklāstītu saturu, bet iegūto laiku var

veltīt projektiem, motivēšanai un mērķtiecīgām konsultācijām. Cita parādība, kas maina
izglītības pasauli, ir plašā pieejamība brīviem pašmācību un tālmācību kursiem. Internetā
var atrast brīvus mācību resursus par dārzkopību, augstāko matemātiku, programmēšanu,
literatūru, astroloģiju, mašīnas remontēšanu vai gandrīz jebkuru citu interesējošo tēmu. Šī
attīstība sasniedza jaunu kvalitāti, kad pirms vairākiem gadiem virkne pasaules vadošo
augstskolu, piemēram, Berkeley University of California, padarīja pieejamus savu lekciju
ierakstus un izdales materiālus. Starplaikā miljoniem cilvēku pasaulē mācās brīvi
pieejamos augstskolu studiju kursus, ko piedāvā tādas vietnes kā Coursera un edX.
Pašlaik notiek aktīvs darbs pie šādā veidā iegūto zināšanu akreditēšanas, piemēram
Mozilla virzītais Open Badges Project. IPI 3. respondents uzsvera, ka no tālmācības
sākuma gadiem ir saglabājies uzskats, ka tā lielākajai daļai cilvēku ir nepiemērota
mācīšanās forma, jo process ir vientuļš un ātri zūd motivācija. Veiksmīgi īstenotos kursos
šī problēma ir lielā mērā atrisināta, pateicoties sociālajiem medijiem, diskusiju forumiem
un kopīgiem projektiem, kas ļauj studentiem veidot globālu kopienu. Izmantojot jaunās
tehnoloģijas, lai analizētu, kā miljoniem cilvēku mācās kādā Khan Academy vai Coursera
kursā, dod jaunus ieskatus, kas strādā un kas nestrādā mācību procesā. Sasaistot šos datos
balstītos secinājumus ar aktuālajiem neirozinātnes atklājumiem, veidojas jauns zinātnisks
pamats mācīšanas efektivitātes celšanai. IPI 3. respondents uzskata, ka paralēli šīm
lielajām pārmaiņām izglītības pasaulē, arī pieaugušo izglītības pakalpojumos pastāv
plašas iespējas likt lietā jaunās tehnoloģijas mācību satura un formas pilnveidei. Bet
joprojām nereti izskan jautājums, kāpēc man kā pasniedzējam izmantot e-mācības? IPI 3.
respondents uzskicē kāpēc izmantot brīvi pieejamus rīkus, kas
-

ļauj mācības padarīt interesantākas,

-

veicina patstāvīgu mācīšanos,

-

sekmē to pieejamību,

-

nodrošina satura aktualitāti un

-

ada iespēju to sasaistīt ar dalībnieku reālajām vajadzībām,

-

sekmē dalībnieku aktīvu līdzdalību un dalīšanos savā pieredzē,

-

dod iespēju uzturēt kontaktu ar dalībniekiem pirms un pēc mācībām,

-

mācību laikā atbrīvo laiku diskusijām un saturu padziļinātai izpratnei,

-

ļauj integrēt pasaules vadošo ekspertu atklājumus un atzinumus un paver
dalībniekiem iespēju mācīties sev tīkamā veidā un laikā.

IPI 3. respondents atklāja četrus scenārijus, kā e-mācības var papildināt tradicionālo
mācību procesu:
1. Vienvirziena komunikācija:
a. Piemērs pielietojumam:
i. Pašmācība;
ii. papildinājums lekcijām.
b. Galvenie plusi:
i. Visi materiāli pieejami vienā vietā;
ii. dalībnieks var mācīties sev pieņemamā tempā, laikā un vietā;
iii. pasniedzējam ērti izsekot un administrēt katra veikumu.
c. 1. solis:
i. E-vidē ievietots materiāls un uzdevuma apraksts, kurā sniedz
instrukcijas, kas dalībniekiem jādara ar šo materiālu.
ii. Materiāls var sastāvēt no: Pasniedzēja rakstiem, prezentācijām
(pdf, html), audio failiem, video failiem, foto attēliem, saitēm uz
citām interneta vietnēm u.c.
d. 2. solis:
i. Dalībnieks iepazīstas ar materiālu (sev izdevīgāvietā un laikā).
e. 3. solis A:
i. Dalībnieks aizpilda testu vai izpilda uzdevumu.
ii. Var veidot pilnībā “automatizētus” testus, t.i.dalībnieks pēc atbilžu
iesniegšanas saņem informāciju par pareizām / nepareizām
atbildēm, sasniegto punktu skaitu vai atgriezenisko saiti par
veikumu bez pasniedzēja līdzdalības.
f. 3. solis B:
i. Testa vietā var izmantot tiešsaistes vai bezsaistes uzdevumus.
ii. Bezsaistes uzdevumā dalībniekam jāaugšupielādē fails no sava
datora e-vidē, piemēram, Word dokuments vai Powerpoint
prezentācija.

iii. Tiešsaistes uzdevumā dalībnieks raksta atbildi teksta redaktorā, kas
iekļauts e-vidē.
iv. Abos variantos pasniedzējs var sniegt atgriezenisko saiti, lūgt
atkārtoti iesniegt atbildi un dot atzīmi.
2. Iesaistīšana:
a. Piemērs pielietojumam:
i. diskusija;
ii. dalīšanās pieredzē;
iii. ideju ģenerēšana.
b. Galvenie plusi:
i. ir laiks pārdomāt savu nostāju un formulēt savu attieksmi;
ii. iepretī klātienes mācībām, “kautrīgie” dalībnieki var iesaistīties
procesā.
c. 1. solis:
i. pasniedzējs ir sagatavojis aktivitāti, kas rosina dalībniekus uz
pārdomām vai liek viņiem iedziļināties kādā jautājumā, piemēram:
ii. tests, kurš liek reflektēt savu pieredzi vai aptauja, kurā jāizvēlas sev
pieņemamāko variantu.
d. 2. solis:
i. ir izveidots diskusiju forums, kurā dalībnieki aizstāv savu viedokli,
kritizē citu izvēles vai ģenerē idejas,
ii. pasniedzējs ieņem moderatoru lomu, t.i. uzdod jautājumus,
strukturē diskusiju pavedienus, apkopo saturu u.tml.
3. Projekts:
a. Piemērs pielietojumam:
i. patstāvīgs darbs;
ii. pētījumi;
iii. reāla produkta radīšana.
b. Galvenie plusi:
i. e-vidē pieejamie rīki palīdz organizēt darbu;

ii. pasniedzējs var izsekot katra dalībnieka individuālam veikumam,
kā arī visu grupu darbībai;
iii. e-vidi var izmantot rezultātu prezentācijai.
c. 1. solis:
i. pasniedzējs ir sagatavojis aktivitāti, kas rosina dalībniekus uz
pārdomām vai liek viņiem iedziļināties kādā jautājumā, piemēram:
ii. tests, kurš liek reflektēt savu pieredzi vai aptauja, kurā jāizvēlas sev
pieņemamāko variantu.
iii. dalībnieki darbojās grupās.
iv. vņiem tiek uzdots patstāvīgs darbs. Piemēram:
- Izveidot interneta vietni kā atbalsta resursu citiem
darbiniekiem;
- veikt kādu pētījumu vai izstrādāt risinājumu kādai reālai
problēmai.
d. 2. solis:
i. dalībnieki paši organizē savu darbību:
- e-vide kalpo kā vieta, kurā notiek dalībnieku darbība
- tērzētava ļauj tiešsaistē komunicēt vienam ar otru;
- diskusiju forumus var lietot ideju ģenerēšanai un problēmu
apspriešanai;
- visus darba materiālus var augšupielādēt vienā vietā,
- wiki dokumentā dalībnieki vienlaikus strādā pie kopīga
plāna;
- var radīt jaunas tīmekļa lapas rezultātu prezentēšanai u.c.
ii. pasniedzējs ir pieejams kā konsultants.
4. Prakses izpēte, refleksija:
a. Piemērs pielietojumam:
i. pieredzes apkopošana;
ii. pieredzes sasaiste ar citu pieredzi un teoriju.
b. Galvenie plusi:
i. iespēja komunicēt vienam ar otru un apmainīties pieredzē;

ii. spēcīgs instruments, lai rosinātu uz refleksiju un padarīt to
pielietojumu.
c. 1. solis:
i. dalībnieki saņem uzdevumu, kas liek viņiem reflektēt savu rīcību.
Piemēram:
- novērot savu uzvedību, atrodoties svešā vidē;
- apkopot savu pieredzi, stažējoties darbā;
- formāts var būt dienasgrāmata, pasniedzēja sagatavoti
jautājumi, audio intervija utt.
d. 2. solis:
i. dalībnieki izmanto e-vidi, lai dalītos ar savu pieredzi un pārdomām.
Piemēram:
- izmantojot blogu kā savu dienas grāmatu;
- augšupielādējot intervijas audio failus;
- tiešsaistē aizpildot pasniedzēju jautājumus;
- veidojot foto galeriju utt.
e. 3. solis:
i. e-vide var kalpot kā vide, kur dalībnieki sazinās viens ar otru,
piemēram diskusiju forumos daloties ar materiāliem.
ii. pasniedzējam tā ir iespēja uzturēt saiti ar dalībniekiem laika
posmos, kad nenotiek klātienes mācības, piemēram, lai iepazītu ar
jaunumiem, sniegtu papildus instrukcijas u.tml.
IPI 3. respondents stasta par
-

Pieejamību:
-

Programmatūrām un aplikācijām var būt nozīmīgs jautājums, kurām
platformām tās ir pieejamas. Cilvēki šodien lieto atšķirīgas tehnoloģijas,
piemēram viedtālruņiem plaši izplatītas ir iOS un Android platformas, bet
tradicionālo datoru pasaulē ievērojami palielinās Apple un Chromebook datori.

-

Liela problēma e-mācību pasaulē ir "lielo" valodu dominance. Ja risinājumam
jābūt lietojamam vai pielāgojam latviešu valodā, strauji sarūk pieejamo rīku
klāsts.

-

Programmatūras ilgtspēju un atvērtību:
-

Internetā ir atrodami daudz atraktīvu e-mācību risinājumu, piemēram, testu
veidošanas aplikācijas, prezentācijas veidošanas programmas vai kompleksi
valodu mācīšanas risinājumi. Pirms iegulda laiku un naudu šādā pakalpojumā,
ir jāpatur prātā, ka pastāv risks, ka tas pēc pāris gadiem būs bankrotējis,
pārpirkts, mainīta lietošanas politika vai pārveidots tā, ka vairs neatbilst
vajadzībām. Pirms sāk nopietni izmantot kādu pakalpojumu, ir jāizpēta, kādā
veidā un formātā var atgūt savus datus, ja izlemj atteikties no šī pakalpojuma
vai tas beidz pastāvēt. Atvērtā pirmkoda risinājumi, kas nepieder vienam
uzņēmumam bet tiek uzturēti no dažādām ieinteresētām personām, bieži vien ir
ilgtspējīga alternatīva dažādiem slēgtiem risinājumiem.

-

Citiem izaicinājumiem un šķēršļiem:
-

Būs jāmācās, lai kvalitatīvi apgūtu izvēlēto tehnoloģiju.

-

Lielākais šķērslis jauno tehnoloģiju ieviešanā mācību procesā ir paši
pasniedzēji, kuri bieži vien nevēlas mainīt ierasto pasniegšanas veidu vai
nezina kā jaunās tehnoloģijas lietderīgi likt lietā.

-

Mācību iestādēm, kuras vēlas nopietni pieķerties e-mācībām, ir vēlams to darīt
plānveidīgi un sistemātiski, paredzot līdzekļus ne tik vien tehnoloģiju
ieviešanai, bet arī pasniedzēju un lietotāju apmācībai un atbalstam.

-

Pieejamais informācijas un e-rīku skaits ir neaptverams un tas nepārtraukti
mainās.

-

Daudzi krāšņi risinājumi pavedina pasniedzējus vairāk uzmanības pievērst
formai nekā saturam.

IPI 3. respondents uzskata, ka daudz vēl skar mācīšanas un mācīšanos efektivitāti. IPI
3. respondents pauda viedokli, ka skolotājiem vēl ir ko uzzinātu, lai izmantotu rīkus
kvalitatīvi. Galvenā barjera tehnoloģiju pielietojumā ir skolotāji, tāpēc kā viņi nevēlas
mainīt mācīšanas stilu vai arī nezina, kā izmantot jaunās tehnoloģijas. Izglītības iestādēm
būtu jāatbalsta skolotājus ar apmācību, kā integrēt jaunās tehnoloģijas e-procesā.
Informācija un instrumenti e-vidē nepārtraukti mainās un pārveidojas, kas padara
pasniedzēju jaunu tehnoloģiju izmantošanu vel sarežģītāk. Daudzi krāšņi risinājumi
pavedina pasniedzējus vairāk uzmanības pievērst formai nekā saturam. Tāpēc e-

apmācības skolotājiem vajadzētu pievērst lielāku uzmanību saturam, nevis formai. Tālāk
IPI 3. respondents atklāja vairāku rīkus
-

- komunikacijā: var atšķirt starp risinājumiem, kas nodrošina sinhronu
komunikācija – tātad cilvēki sazinās tiešsaistē, kā tas notiek telefona sarunā, un
risinājumiem, kas nodrošina nesinhronu komunikāciju, kā tas notiek sarakstē pa
pastu:
o Skype: Skype nodrošina balss, teksta un video sazināšanos. E-mācībām
tas piedāvā dažas interesantas papildus iespējas, piemēram, datora ekrāna
parādīšanu, failu apmaiņu un konferenču zvanu. Skype ir visiem zināms,
tas ir daudzu gadu garumā pārbaudīts risinājums un tas darbojas uz visām
platformām. Konferenču zvaniem zvanu kvalitāte mēdz būt nestabila. Arī
Google piedāvā līdzīgu pakalpojumu, bet nav nepieciešams instalēt
atsevišķu programmatūru: Google Hangouts.
o Ekrāna kopīgošana: ir daudzas programmas, kuras ļauj citiem cilvēkiem
tiešsaistē rādīt savu datora ekrānu, piemēram, lai rādītu prezentāciju vai
apmācītu datora lietās. Citas programmas iet soli tālāk un ļauj citam
cilvēkam piekļūt savam datoram, piemēram, lai tajā novērstu kādu
problēmu. Izcils produkts šajā jomā ir Teamviewer, kuru nekomerciālos
nolūkos var lietot bez maksas.
o Tērzētavas: Ne tik tālā pagātnē modē bija tērzētavas (chatrooms), kuros
cilvēki tiešsaistē sarakstijās. To funkciju lielā mērā ir pārņēmuši sociālie
tīkli, kā piemēram, Facebook vai Google Hangouts.
o Forumi: Nesinhronās komunikācijas klasiskais risinājums ir diskusiju
forumi, kuros uzdot jautājumus, dalīties pieredzē vai apspriestu kādu
jautājumu. Vairums e-mācību vietnēm ir iekļauta foruma funkcija bet
pastāv arī daudzi alternatīvi piedāvājumi internetā, piemēram, Google
Groups. Forums var būt ļoti veiksmīgs komunikācijas kanāls e-mācību
procesā, jo tas ļauj cilvēkam atbildēt sev ērtā laikā, arī “klusie” dalībnieki
iesaistās un saturs bieži vien ir kvalitatīvāks, jo cilvēks ir apdomājies
pirms savas domas izteikšanas. Diemžēl dzīve liecina par to, ka vairums
forumu netiek aktīvi izmantoti un tie pārtop par “kapsētām”. Lai

dalībnieki aktīvi izmantotu forumu, jāveic liels moderēšanas darbs un
jānodrošina, ka tur ir atrodams cilvēkus interesējošs saturs, kurš regulāri
mainās un papildinās. Komunikācijā starp kolēģiem forums var būt labs
risinājums, ar kuru aizstāt nepārskatāmas e-pastu diskusijas, jo nodrošina,
ka visas domas pieejamas vienviet un papildus pastāv iespēja tās
sastrukturēt un vadīt.
o Īsziņas: Jau 90to gadu beigās Londonā tika mēģināts apmācīt
bezpajumtniekus ar īsziņu (SMS) palīdzību. Mūsdienīgākas alternatīvas
īsziņām ir dažādas viedtālruņu aplikācijas, piemēram WhatsApp un
Twitter. Ņemot vērā, cik daudz cilvēku izmanto šādu komunikācijas formu
savā ikdienā, noteikti var atrast interesantas iespējas to likt lietā mācību
nolūkos.
o Sociālie mediji: Zinot, ka vairums cilvēku mūsdienās lieto sociālos
medijus, ir acīmredzami, ka arī tām var būt nozīmīga vieta savstarpējai
komunikācijai. Var atrast citus radošus pielietojumus mācību nolūkos,
piemēram, dalībnieki var kopīgi radīt savu Facebook , Pinterest vai
Springpad lapu, kurā dalās ar fotogrāfijām, resursiem un citiem
atradumiem. Jāņem gan vērā, ka daļu cilvēku rūp privātums un dara viņus
piesardzīgus pret šāda veida vietnēm.
-

Resursi: Ja ir svešvalodas zināšanas, nav laikam nekā, ko internetā neatrast. Šeit
esmu apkopojis dažas e-mācību kontekstā nozīmīgas attīstības.
o Open Education Resources (OER): Open Education Resources ir brīvi
mācīšanās resursi, kurus jebkurš lietotājs var izmantot savām vajadzībām.
OER kustība ir salīdzinoši jauna, bet nav šaubu, ka tā strauji attīstīsies. Šo
resursu struktūra, saturs un kvalitāti ir svārstīgi, tāpēc jāparedz laiku to
izpēti. Gribas piebilst, ka šādas kustības strādā divos virzienos – cilvēki
var ņemt tur pieejamos materiālus, bet vēlams, arī dalīties ar saviem
resursiem vai iesaistīties to pilnveidē un tulkošanā. Ievadot meklētājā
terminu “OER”, atvērsies liels skaits vietņu. Labs meklējuma sākuma
punkts varētu būt OER Commons.

o Creative Commons: Turpinot brīvo resursu tēmu, vērts pieminēt Creative
Commons kustību, kas cenšas radīt alternatīvu tradicionālai, neelastīgajai
autortiesību sistēmai. Tā ļauj autoram precīzi norādīt, ko drīkst un ko
nedrīkst darīt ar viņa materiāliem, piemēram, ka to drīkst izmantot tikai
nekomerciāliem nolūkiem un tos nedrīkst mainīt. Creative Commons
mājaslapa ir arī labs izejas punkts, ja meklē brīvus attēlus vai citus mediju
produktus. Diemžēl Latvijā šai sistēmai nav likumiska spēka, bet ir
cilvēki, kas pie tā strādā.
o Podraidījumi: Podraidījumi (podcasts) ir audio ieraksti, kurus var
klausīties tiešsaistē vai lejupielādēt savā datorā vai telefonā. Ir dažādas
aplikācijas, kuras ļauj abonēt atsevišķus radījumus, kuri tiks automātiski
lejupielādēti noteiktajā laikā. Ieskatoties podraidījumu direktorijas,
piemēram, Learn Out Load Podcast-Directory vai Podcastdirectory.com
redzēsi, ka pieejamais tēmu un raidījumu klāsts ir milzīgs, padarot to par
interesantu mācīšanas un mācīšanos resursu.
o Youtube: Miljoniem cilvēku dienu dienā lieto Youtube, bet vairums
cilvēku neapzinās, ka tas ir izcils mācīšanās resurss, kur par gandrīz
jebkuru jautājumu atrast video instrukcijas. Īso klipu formāts padara to par
ideālu resursu, ko iekļaut savās mācībās.
-

Saturs:
o Domu kartes aplikācijas: Domu kartes metode ir izcils instruments satura
ģenerēšanai, apkopošanai un strukturēšanai, piemēram, konspektēšanai,
plānošanai vai prezentēšanai. Izmantojot šim nolūkam planšetdatoru vai
stacionāro datoru, process var likties mazāk radošs, bet ir arī lieli
ieguvumi, piemēram, nekad neaptrūksies vietas, var ērti pārvietot saturu
un rezultātu var eksportēt dažādos formātos. Freemind ir spēcīgs atvērtā
koda risinājums. Ja grib vizuāli glītāku rezultātu, iesaku Simplemind , kas
pieejams par nelielu maksu kā mobilo iekārtu aplikācija un kā datora
programma.
o Prezi: Pēdējos gados Prezi ir kļuvis par populāru alternatīvu
“garlaicīgajām” Powerpoint prezentācijām. Rezultāts var būt atraktīvs, bet

ja neuzmanās, tas arī var būt haotisks un mulsinošs. Arī jāņem vērā, ka
Prezi saturu nevar eksportēt uz citiem formātiem, ja neskaita pdf. Tātad, ja
šis produkts kaut pārtaps par maksas pakalpojumu vai beigs pastāvēt,
nebūs labi):
o Web lapas: Ir kļuvis salīdzinoši vienkārši radīt savu mājaslapu, blogu vai
sociālā mediju lapu. Tā ir iespēja pasniedzējam padarīt pieejamo
informāciju, dalībniekiem publicēt savu veikumu vai radīt publiski
pieejamu projektu.
-

E-grāmatas: Pašlaik (2014. gada sākumā) e-grāmatas latviešu valodā nav plaši
izplatītas, pat bībele joprojām nav pieejama e-grāmatas formātā. Par spīti tam arī
šeit aiz vien lielākam cilvēku skaitam ir e-grāmatu lasītājs vai aplikācija, kas ļauj
to darīt telefonā vai planšetdatorā. Ja gribi pats radīt savu e-grāmatu, piemēram,
lai dalītos ar mācību materiālu, ieskaties Sigil, kas ir brīva programmatūra, ar
kuras palīdzību radīt e-grāmatas epub formātā. “Mākoņu glabātuves”, kā
piemēram, Dropbox, ļauj vienviet padarīt pieejamos failus. Viena no iespējām, ka
to izmantot mācību procesā, ir izveidot kopīgu mapi, kurā katrs dalībnieks ievieto
savus kursa darbus vai citus resursus. Risinājumi, kā Google Drive vai Zoho, iet
soli tālāk, jo failu glabāšana ir papildināta ar tiešsaistes ofisa aplikāciju, ļaujot
vairākiem cilvēkiem vienlaikus strādāt pie tā paša dokumenta. Līdzīgs princips
darbojas “wiki” dokumentiem: Wiki ir programmatūra, kas ļauj ērti radīt
kompleksus dokumentus, piemēram, instrukcijas vai zināšanu datubāzes.
Slavenākā wiki vietne ir vikipēdija, bet ir dauzi citi noderīgi resursi, kas izmanto
šo tehnoloģiju. Var ieskatīties bloga rakstā Best Educational Wikis of 2011, lai
gūtu priekšstatu par dažiem šāda veida vietnēm izglītības jomā. Populāra vietne
jauniešu vidū ir Harry Potter Wiki, kurā ir radītas vairāk nekā 11.000 lapu
(salīdzinājumā: Vikipēdijas latviešu versijā ir 52.000 rakstu).

-

Projekta platformas: Ir pieejamas īpaši sadarbībai un projektu darbam radītas
vietnes, kā piemēram Ning (maksas), Clinked (maksas) un OpenAtrium (brīva
programmatūra).

-

Aktivitates:

o Spēles un testi: Ir neskaitāmas vietnes ar spēlēm un testiem, ko izmantot
mācīšanās nolūkiem, piemēram, testi, krustvārdu mīklas un iegaumēšanas
treneri. Viens no pirmajiem šāda veida risinājumiem bija Hot Potatoes,
kurš gan starplaikā izskatās morāli novecojis un ir nākuši vietā vizuāli
atraktīvāki produkti.
o Gamification: Jauna parādība, kas strauji gūst popularitāti, ir spēļu
elementu pārnešana uz darba un mācīšanas vidi, lai veicinātu cilvēku
ieinteresētību un motivāciju. Pastāv īpaši šim nolūkam radītas vietnes,
piemēram Bunchball, bet spēļu elementus var ieviest mācību procesā arī
bez papildus tehnoloģijām, piemēram, izsludināt balvas par aktīvu
līdzdalību, sastādīt aktīvāko dalībnieku līderu sarakstu, mācību vielu
sadalīt pa līmeņiem, kurus dalībnieki sasniedz, vai sadalīt dalībniekus pa
komandām un organizēt sacensības starp tām.
o Serious games: Ar serious games apzīmē spēles, kuras ir radītas
nopietniem nolūkiem. Tās ir attīstījušās kā atsevišķs žanrs izglītības un
spēļu pasaulē. Labu ieskatu piedāvā ES projekts Serious Games Network.
o Simulācijas:Datora simulācijas ļauj atdarināt reālas problēmas virtuālā
pasaulē, ļaujot cilvēkiem trenēties un attīstīt savas prasmes drošā vidē.
Viens no pionieriem šajā jomā ir ASV armija, kas izmanto datora spēles
gan zaldātu rekrutēšanai, gan apmācīšanai. Simulāciju izveide ir dārgs un
laikietilpīgs process, tāpēc šāds risinājums ir interesants pirmām kārtām
lielām organizācijām. Pastāv brīvas alternatīvas, piemēram,
OpenSimulator un Second Life, kas ap 2005. gadu bija ļoti populāra
virtuālā pasaule. Daudzas mācību iestādes meklēja ceļus, kā šo vidi
izmantot mācīšanas nolūkiem. Atsevišķi centieni vēl ir dzīvi, piemēram,
ES projekts IVY pēta iespējas to izmantot tulku sagatavošanas procesā.
-

Mācīšanās platformas: Moodle un citas kursu pārvaldīšanas sistēmas (angliski
Course Management Systems) ir e-vides, kas radītas mācību un mācību procesa
pārvaldīšanai. Tajās ir iekļauts plašs rīku klāsts, ko pasniedzējs var izmantot
mācībām, kā arī tiek nodrošinātas iespējas pārvaldīt dalībniekus un administrēt

mācību procesu. Latvijā pēdējos gados vairums organizāciju izvēlas tieši Moodle
programmatūru, jo tā ir brīva, latviskota un nodrošina plašu funkciju klāstu.
IPI 4. respondents uzsvera, ka mūžizglītība ir cilvēka potenciāla attīstība pastāvīgi
atbalstošā sociālo attiecību procesā, kas sekmē visu vecumu iedzīvotāju personisko
pilnveidi, attīsta darba dzīvei un pilsoniskajai līdzdalībai nepieciešamās zināšanas,
prasmes un attieksmes (Powley, Kennedy, Childs, 2005). IPI 4. respondents veica
pētījumu par pieaugušo izglītības galvenajiem fomam 2014. gadā. Izpēte ietvēra 76
iestādes, 179 pieaugušo izglītības dalībniekus, kā arī 383 jaunieši. Izpētē atklājās, ka
tradicionālā veida mācīšanās dominē kā parādīts 2. tabulā.
2. Tabula: Pieaugušo izglītības galvenas fomas
Forma
Tālmācība, izmantojot mācību
materiālanosūtīšanu pa pastu
Tālmācība, izmantojot e-vidi
(lieto tiešsaistes vainesaistes
datorus)
Traditionālā mācīšanās

Organizācijas viedoklis
14%

Dalībnieku viedoklis
7%

19%

15%

46%

60%

IPI 4. respondents atklāja sarakstu ar populārākajiem kursem pieaugušo izglītībā
Latvijā:
-

Svešvalodās (38%),

-

Sporta aktivitātes (35%),

-

Psiholoģija (32%),

-

Kultūra (28%), un

-

Datoru (27%).

IPI 4. respondents konstatēja, ka E-apmācības šķēršļi ir saistīti ar studentu labsajūtu
jaunā mācību situācijās, kurus ietekmē šādi faktori:
-

Motivācija kā indivīda atvērtība konkrētiem jēdzieniem, kā arī vēlme veicināt
dziļākus tīkla savienojumus;

-

Emocijas kā no ietekmējošiem faktoriem, kas ievieš citus mezglus un punktu
sadalījumu zvīņas uz tīkla elementiem. Emocijas un personas jūtas spēlē svarīgu
lomu, kā persona vērtības mezglu un ļauj klātbūtni pretrunīgas perspektīvas;

-

Pieredze kā katalizators, gan apgūstot jaunas mezglu un veidojot savienojumus
starp esošo mezgliem. Pieredze ir arī būtisks aspekts tīkla radīšanu. Liela daļa
cilvēku mācīšanās nāk ar pieredzi ar neformālu līdzekļus - darba vietas, dalību
projektos, komunikācija forumos, skype, tērzēšanu utt.

Saskaņā ar IPI 4. respondenta viedokli, e-mācībās galvenais uzsvars ir uz palīdzību
studentiem, kas piedalās kursos,
-

saprast un asimilēt kursa saturu,

-

pabeigt uzdevumu kursa piedāvātaja laikā,

-

noskaidrot šaubas vai pārpratumiem,

-

palīdzēt viņiem jebkurā akadēmiskajā problēmā un

-

motivēt viņus veiksmīgi pabeigt kursu.

Tāpēc, konsultācijas netiek organizētas kā lekcijas, bet kā savstarpējās saziņas darbības,
kurās studenti var būt tieša vai tiešsaistes kontakta ar pasniedzējiem un saņemt konkrētas
atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Laikā starp komunikatīvo darbību, tiek organizētas
diskusijas par jautājumiem, kas attiecas uz saturu īpašos moduļos, piedaloties Latvijas
pedagogiem, skolotājiem arī no citām izglītības iestādēm, kā arī ārvalstu skolotājiem.
Dažos gadījumos apguves process no moduļa aktuāliem jautājumiem tiek piedāvātas
mini-lekcijas ar gan latviešu skolotāju gan ārvalstu skolotājiu tiešsaistes tulkošanu.
IPI 4. respondents bija ieinteresēts pieaugušo izglītības stratēģijas izstrādē. IPI 4.
respondents piedāvāja pievērst uzmanību
-

Līdzsvaram starp kursa pieprasījumu un piedāvājumu,

-

Sadarbībai ar darba devējam,

-

Sagatavošanas programmam, kas ļauj audzēkņiem nemācīties līdzīgām tēmām
iepriekš iemācījušies.

IPI 4. Respondents arī rekomendēja
-

Elastīgi veidot piedāvājumu, izstrādājot jauniem izaicinājumiem un situācijām
atbilstīgu kompetenču apguves pieaugušo izglītības (PI) programmas/kursus,
pamatojoties uz darba tirgus piedāvājumu un sadarbojoties ar uzņēmējiem/darba
devējiem.

-

Pilnveidot institūcijas sadarbību ar dažādām organizācijām
starptautiskā/valsts/pašvaldības/organizāciju/indivīda līmenī.

-

Attīstīt neformālās izglītības piedāvājumu, orientējoties uz dažādu mērķgrupu
vajadzību apmierināšanu modulārā principa pieejā, pamatojoties uz humānisma
atziņu par cilvēkcentrētu mācīšanos.

-

Pilnveidot daudzveidīgu mācību metožu izmantošanu. Mācības īstenot gan
tradicionāli, gan modernās formās, piemēram, tālmācībā, vakara kursos, mācību
apļos, paaudžu mācībās, eksternātā, pēc iespējas intensīvā laika skalā, efektīvi
sadarbojoties ar uzņēmējiem un akcentējot praktisko darbu -darba vidē balstītas
mācības, kas paredz ciešu teorētisko mācību un reālās darba vides sasaisti.

-

Apzināt pieaugušo pedagogu kvalifikācijas kritērijus, piemērojot/pielīdzinot
iespēju, ka profesionālās nodarbības var vadīt atbilstošās industrijas vai
pakalpojumu kvalificēts speciālistsar lielisku un mūsdienīgu reālu ražošanas/
uzņēmējdarbības darba pieredzi un pasaules redzējumu bez pedagoga izglītības,
piedāvājot viņa prasmes pieaugušo izglītošanā attīstīt ar pastāvīgas profesionālās
pilnveides palīdzību.

-

Attīstīt dažāda veida mācību resursu (mācību metodisko materiālu, e-materiālu,
atvērto izglītības resursu (AIR), tiešsaistes kursu “mūku” –MOOC (Massive Open
Online Courses), mobilo mācību klašu, mācībām nepieciešamo aprīkojuma u.c.)
nodrošinājumu.

-

Tā kā Latvijas izglītības sistēmā pieaugušie iedzīvotāji nav atzīti kā plašākā
izglītības mērķa grupaun tai bieži vien nav adekvāta pieaugušo izglītības (PI)
piedāvājuma, kas nodrošinātu cilvēku līdzdalību darba tirgū un sabiedrībā,
vajadzētu paaugstināt cilvēku motivāciju izglītoties un iegūt labu izglītību,
uzskatot mūžizglītību kā vērtību.

-

Stiprināt principu - Augstāks izglītības līmenis - Nodarbinātība: augstāks
ieņemamais amats - Augstāks ienākumu līmenis.

-

Institūcijām gan formālās, gan neformālās pieaugušo izglītības (PI) līmenī vairāk
pielāgoties cilvēku vajadzībām. Piedāvāt iespēju mācīties individuālā režīmā un
tempā, iespējams, mainot Valsts līmenī gala pārbaudes saturu un vērtēšanas
sistēmu. Iespējams, PI varētu izmantot formālajai kvalifikācijai vajadzīgās
zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu un apstiprināšanu ar citādām
vērtēšanas metodēm, kas atšķirtos no tradicionālajiem skolas eksāmeniem. Šāda

vērtēšana varētu ietver portfolio metodi, demonstrāciju, simulāciju vai
novērojumus.
-

Uzmanība pievēršama gan ekonomiski aktīvajiem, gan neaktīvajiem
iedzīvotājiem, tai skaitā cilvēkiem no sociālās atstumtības riskam pakļautām
iedzīvotāju grupām
o cilvēkiem bez pamatizglītības un ar zemu pamatprasmju līmeni,
o personām ar funkcionāliem traucējumiem,
o mājsaimniecībai piesaistītiem ekonomiski mazaktīviem cilvēkiem,
o pensijas un pirmspensijas vecuma cilvēkiem.

-

Ieteicams aktualizēt trešo demogrāfiskā ceturkšņa vecuma grupu 50-74 gadi, kas
vēl arvien var būt ekonomiski aktīva. Latvijā pieņemts uzskatīt, ka ekonomiskā
aktivitāte jau noslēdzas vecumā no 65+, kā arī Izglītības attīstības pamatnostādņu
projektā 2014.-2020.gadam vecuma grupai virs 55+ vispār netiek piešķirta nekāda
prioritāte.

3.4. Novērošana
Šis daļa ir vērsta uz akadēmiskās angļu valodas studiju ar e-mācības īstenošanas
lietojumu, lai attīstītu skolēnu komunikatīvo kompetenci. Pētījums rāda potenciālo
attīstības modeļi, kurā procesa soļi ir saistīti pēc loģiskas ķēdes: akadēmiskās angļu
valodas studiju īstenošanas sagatavošanas posms → akadēmiskās angļu valodas studiju
īstenošanas 1. posms → akadēmiskās angļu valodas studiju īstenošanas 2. posms →
akadēmiskās angļu valodas studiju īstenošanas 3. posms.
Katrs akadēmiskās angļu valodas studiju īstenošanas posms tiek aprakstīts.
Pirmkārt, akadēmiskās angļu valodas studiju sagatavošanas posms, kuru izstrādāja
Surikova (Surikova, 2007, 118. lpp.), tiek orientēts uz akadēmiskās angļu valodas studiju
dizainu, lai īstenotu akadēmiskās angļu valodas studijas, kuru mērķis ir attīstīt skolēnu
komunikatīvo kompeteni. Akadēmiskās angļu valodas studiju kurss tiek uzskatīts par
dinamiskas attiecības starp pedagogiem, studentiem, zināšanam un konteksti (Portelli,
Vilbert, 2002, 36. lpp). Akadēmiskās angļu valodas studijas tiek fokusētas uz zināšanu

kopējas konstruēšanas un veidošanas iespējām, nevis uz zināšanām, kad tikai izglītotājs
nogādā zināšanas vai vienkārši students izveido zināšanas (Portelli, Vilbert, 2002, 39.
lpp.).
Akadēmiskās angļu valodas studiju mērķis tiek skatīts programmas mērķu ietvaros, kuri
uzsver izglītojamo sagatavošanu izmantot akadēmisko angļu valodu reālās dzīves
situācijās. Turklāt, absolventam ir iespēja turpināt viņa / viņas akadēmisko attīstību
izvēlētajā jomā vai citās saistītās jomās formālā pieaugušo izglītībā. Akadēmiskās angļu
valodas kurss
-

Veicina izglītojamo pētnieciskas panākumus,

-

Atbalsta sagatavošanu starptautiskām programmām Eiropas Savienībā,

-

Veicina tālāku specializāciju izvēlētajā nozarē un mācīšanās mākslīgi radītā vidē.

Tādējādi akadēmiskās angļu valodas kursa mērķis ir uzlabot izglītojamo komunikatīvo
kompetenci angļu valodā aktīvai līdzdalībai starptautiskajās pētniecības pasākumos.
Akadēmiskās angļu valodas kurss tiek orientēts uz izglītojamo sociālas pieredzes
paplašināšanu vispārējā angļu valodā, akadēmiskā dzimtā valoda, angļu valodā
akadēmiskiem mērķiem un dzimtā valodā, proti, pieredze
-

sociālajā mijiedarbībā vispārējā angļu valodā, akadēmiskā dzimtā valodā, angļu
valodā akadēmiskiem mērķiem un dzimtā valodā un

-

izziņas darbībā vispārējā angļu valodā, akadēmiskā dzimtā valodā, angļu valodā
akadēmiskiem mērķiem un dzimtā valodā.

3. tabula parāda sociālas mijiedarbības un izziņas darbības pieredzes koncēpcijas mācību
programma, kuru izstrādāja Surikova (Surikova, 2007, p. 118) un tika papildināta ar
izpratni par ārējo un iekšējo perspektīvu sistēmas attīstības, kvazi-koncepciju un
vispārēju angļu valodu, akadēmiskā dzimtā valodu, angļu valodu akadēmiskiem mērķiem
un dzimtu valodu, lai izstrādātu akadēmiskās angļu valodas kursu.

3. tabula: Sociālas mijiedarbības un izziņas darbības pieredzes koncēpcijas
mācību programma adaptēta no Surikovas (S. Surikova, 2007a, p. 118)
Mikro-grupu mācīšanās fāze

Mācīšanās fāze

Vienaudžu mijiedarbība,
akadēmiska attīstība,
daudzveidīgās atvērtas akadēmiskās problēmsituācijas,
katra izglītojama sociālas pieredzes vispārējā angļu valodā,
akadēmiskā dzimtā valodā, angļu valodā akadēmiskiem mērķiem
un dzimtā valodā iespējas būvēt, novērtēt un pašnovērtēt

Refleksijas funkcijas

Pamatnosacījumi

Mācīšanas fāze
Efektīva akadēmiskā vide,
sistēma un sistemātiska
vienaudžu mijiedarbība,
iekšējo un ārējo
perspektīvu sistēmas
pilnveidošana,
katra izglītojama sociālas
pieredzes vispārējā angļu
valodā, akadēmiskā dzimtā
valodā, angļu valodā
akadēmiskiem mērķiem un
dzimtā valodā iespēju
uzlabošana
Zinātniska
un
akadēmiska
koncēpcija
Frontālā darbība
Inter-personiskais dialogs
Hipotēzes formulēšana
Vispārēja
angļu
valoda
un
akadēmiska dzimtā valoda

Sociālo mērķu un
sociālas mijiedarbības
plānošana, izveide un
organizēšana
Lēmumu
pieņemšana
Ārēja izvērtēšana

Kvazi-koncēpcija

Spontāna koncēpcija

Vienaudžu mijiedarbība
Studiju kultūru dialogs
Hipotēzes pārbaude
Angļu valodā akadēmiskiem
mērķiem
Kopējais mērķis, sadarbības
plānošana un organizēšana

Individuālā darbība
Individuālais iekšējais dialogs
Rezultātu izvērtēšana
Dzimtā valoda

sociāla Lēmumu kopēja pieņemšana
Savstarpēja izvērtēšana
pašizvērtēšana

Individuālais mērķis, individuālā
plānošana un organizēšana

Lēmumu individuālā pieņemšana
un pašizvērtēšana

Turklāt angļu valodas akadēmiskiem mērķiem kurss kā daļa no „Sociālās mijiedarbības
un izziņas darbības pieredzes” mācību programmas ir īstenota trīs posmos, pamatojoties
uz nosacījumu vienotību, kā norādīts 3. tabulā. Skolotāja, vienaudžu aktivitāte un katra
izglītojama darbību tiek īstenota noteiktā secībā angļu valodas akadēmiskiem mērķiem
katrā posmā kā daļa no „Sociālās mijiedarbības un izziņas darbības pieredzes” mācību
programmas kā noteikts 3. tabulā.
Angļu valodas akadēmiskiem mērķiem īstenošanas 1. posma mērķis bija drošā vidē
visiem izglītojamiem. Lai nodrošinātu drošu vidi, sociālas mijiedarbības konstruktīva
būtība un tās organizatoriskie noteikumi gan skolotāji, gan izglītojamie izskata. Turklāt
skolotājs uzzināja izglītojamo vārdus (McCarthy, 2004, 38. lpp). Šis angļu valodas

akadēmiskiem mērķiem posms tika organizēts frontālajā veidā, lai iesaistītu izglītojamus
piedalīties pētījumos akadēmiskiem mērķiem angļu valodā. Frontāla metode iekļauja
iepazīšanos ar e-platformu NiceNet vidē (www.nicenet.org), lai atbalstītu izglītojamus
iepazīšanā ar e-platformas ar skolotāja palīdzību angļu valodas akadēmiskiem mērķiem
pirmajā posmā. Turpmāk izglītojamie izmanto savas zināšanas un prasmes darbā ar eplatformu NiceNet vidē (www.nicenet.org), lai nodarboties ar mācību materiāliem.
Turklāt, tādu metožu izmantošana, piemēram, komunikāciju spēles un informācijas plaisa
aktivitātēs, uzsvēra izglītojamu iepriekšējas pieredzes svarīgumu un nodrošināja
izglītojamiem ar iespējām meklēt dažādas informācijas avotus un metodem apkopot
iegūtu informāciju. Lai nodrošinātu drošu vidi katram izglītojamam angļu valodas
akadēmiskiem mērķiem 1. posmā, skolotājs ņēma vērā izglītojamo labsajūtu (Holmes,
2005), izskatu un ķermeņa valodu (Kincāns, 2002).
Prezentācijas sagatavošana, kuru izveidoja Buckmaster (Buckmaster, 2004, 1. lpp.) kā
informācijas plaisa aktivitāte tiek analizēta sīkāk. Izglītojamo spēja uzstāties ar referātiem
akadēmiskiem mērķiem angļu valodā, ir viens no gaidāmajiem kursa rezultātiem.
Prezentācijas sagatavošana, kuru izveidoja Buckmaster (Buckmaster, 2004, 1. lpp.) kā
informācijas plaisa aktivitātes mērķis ir specializēta izglītojamo trenēšana brīvi un precīzi
uzstāties ar referātiem akadēmiskiem mērķiem angļu valodā ar uzsvaru uz lasīšanas,
rakstīšanas, klausīšanās un runāšanas, uzdodot un atbildot uz jautājumiem, meklējot
informāciju, lietojot Web 3.0, ja nepieciešams. Angļu valodas akadēmiskiem mērķiem
sagatavošanas posms paredz e-pasta ar uzdevumu sūtīšanu izglītojamiem. Prezentācijas
sagatavošana kā informācijas plaisa aktivitāte tiek organizēta šādā procedūra:
1. posma mērķis bija lūgt izglītojamus nolasīt uzdevumu un apspriest uzdevumu visā
grupā. Nebija grūtības saprast uzdevumu, jo izglītojamiem bija līdzīgi pasākumi, kad viņi
bija par skolēniem vidusskolā.
2. posms paredz, ka izglītojamie īsteno uzdevumu individuāli un / vai mijdarbībā kopā ar
vienaudžiem. Ja nepieciešams, viņi meklēja nezināmus vārdus tulkošanai ar Web 3.0
lietojumu, lai pabeigtu dotos teikumus: Angļu valodas akadēmiskiem mērķiem studijas
tiek organizēti datorklasēs, kuros bija interneta pieslēgums. Dalībnieki dalījās ar
pieejamiem Web 3.0 resursiem ar prieku.

3. posmā izglītojamiem jadalās pieredzē ar grupas dalībniekiem par teikumu pārkārtošanu
un pabeigšanu. Izglītojamiem izdevās pabeigt teikumus, bez jebkādām grūtībām. Tomēr
izglītojamo teikumu numerācija tika dota dažādās kombinācijās.
4. posmā izglītojamo rezultāti tiek salīdzināti ar citu izglītojamo secinājumiem. Visiem
izglītojamie bija izpalīdzīgi un draudzīgi pašreizējā posmā: ja tur bija grūtības rast
priekšstatu par teikumu pārkārtošanu, izteiksmi vai vārdu, izglītojamie varētu saņemt
nepieciešamo palīdzību no vienaudžiem vai skolotāja. Novērojums atklāja, ka vārdu
kārtība, papildu vārdi ietvēra dažus sarežģījumus konkrētajiem izglītojamiem. Skolotājs
izmanto šādus veidus, kā labot kļūdas un kļūdas:
- mājiens,
- Pārformulēšana un
- Atkārtošana.
5. posms tiek veltīts katra izglītojama uzdevuma pabeigšanai klasē. To izglītojamie veica
ar interesi: izglītojamie atkārtoti jautaja dažus jautājumus. Piemēram, viņi bija
ieinteresēti, vai teikums „Tartu Universitātes Senāta vārdā es sveicu jūs ikgadēja
sanāksmē” tiešām ir otrais no sešām teikumiem vai teikums „Šorīt es vēlos izklāstīt mūsu
stratēģiju lai paplašināt Eiropas Savienības partneru sarakstu” ir noteikti piektais.
Angļu valodas akadēmiskiem mērķiem īstenošanas 2. posms tiek paredzēts atklātas
akadēmiskas problēmsituācijas izglītojamo analīzei un risinājumu meklēšanai. Šis angļu
valodas akadēmiskiem mērķiem īstenošanas posms tiek orientēts uz izglītojamo darbību
mijdarbībā ar vienaudžiem. Izglītojamo aktivitātes iekļauj šādas metodes ka apmaiņu
formas, proti, lomu spēles, simulācijas, dialogi, gatavas sarunas un diskusijas, arī ar
nosacījumu (Laiveniece, 2000, 121. lpp). Tie paši materiāli tiek sagatavoti visas grupas
izglītojamiem, tāpēc ka materiāli ir vienādi bet mācīšanās stils un iespējas ir atšķirīgi
katram izglītojamam (Maslo, 2006, 30. lpp).
Lai gan izglītojamie sagatavo lomu spēles, simulācijas vai dialogus, skolotājs atstāja
klasē uz dažām minūtēm, lai ļautu izglītojamiem sākt uzdevumu patstāvīgi.
Sagatavota runa par izglītojamiem interesantu tēmu tiek sīkāk analizēta, jo izglītojamo
spēja uzstāties ar referātiem akadēmiskiem mērķiem angļu valodā bija viens no
gaidāmajiem rezultātiem. Sagatavota runas par izglītojamiem interesēnto tēmu mērķis ir
specializēta izglītojamo trenēšana brīvi un precīzi uzstāties ar referātiem akadēmiskiem

mērķiem angļu valodā ar uzsvaru uz lasīšanas, rakstīšanas, klausīšanās un runāšanas,
uzdodot un atbildot uz jautājumiem, meklējot informāciju, lietojot Web 3.0, ja
nepieciešams. Sagatavošanas posms ietvēra
-

E-pasta sūtīšanu izglītojamiem ar uzdevumu sagatavot prezentāciju angļu valodā
par izglītojamiem interesantu tēmu angļu valodas akadēmiskiem mērķiem kursa
sākumā,

-

Precizēšna, vai izglītojamie var strādāt ar PowerPoint programmu, bet pārbaude
notiek angļu valodas akadēmiskiem mērķiem kursa,

-

Angļu valoda akadēmiskiem mērķiem klasi ar uzsvaru uz sekmīgu prezentāciju
akadēmiskiem mērķiem angļu valodā, kas ietver diskusiju par prezentācijas
mērķiem,

struktūru,

materiāliem,

to

kārtība,

PowerPoint

programmas

izmantošanu,
-

Izglītojamo uzstāšanās ar prezentācijam par veiksmīgu Skolas vadītāju ar Web 3.0
un PowerPoint programmas izmantošanu.

Sagatavota runas prezentācija tiek organizēta šādā procedūra:
1. posms tika vērsts uz izglītojama prezentāciju viņa / viņas vienaudžem par izglītojamam
interesēntu tēmu ar Web 3.0 un PowerPoint programmas izmantošanu. Izglītojamie
palīdz viens otram tehniskajā jomā, iepazīstinot ar PowerPoint programmas izmantošanu,
ja tur ir dažas problēmas ar tehnisko aprīkojumu, proti,
-

PowerPoint programmas jaunā versija netiek piemērota izglītojama prezentāciju
klasē, salīzinot ar PowerPoint programmu pieejamu datorklasē,

-

Prezentāciju pārvietošana no izglītojama datora uz klases datoru, utt,

-

Prezentācijas failu atvēršana atšķiras no pieejamajām programmām klasē, un

-

Atkārtoti savienot projektoru no klases datora uz privāto datoru, utt.

2. posms paredz izglītojamo pārslēgšanos no runātā un klausītāju un darbības
atkārtošanu.
3. posms tiek veltīts diskusijām par izglītojamo prezentācijas. Diskusija atklāja, ka
izglītojamiem tālāka prezentāciju praksē būtu jāņem vērā
-

Akadēmisko terminu izruna: izglītojamie zina, ko nozīmē termins, tomēr viņi
nevērš lielu uzmanību termina izrunai,

-

Akadēmiskas prezentācijas laika rāmis ir 10 minūtes, savukārt gandrīz katra
izglītojama prezentācija paņēma 15-20 minūšu laiku,

-

Akadēmiskās prezentācijas slaidu limits ir 10 slaidi, savukārt izglītojamie
sagatavoja 12-25 slaidus uzsvērot satura nozīmi,

-

Likt tikai atslēgas vārdus vai frāzes uz slaida, nevis veselu teikumu vai tekstu,

-

Neverbālās komunikācijas aspektus:


izglītojamo izvietojuma un attāluma robežās publiskajā zonā prezentācijas
laikā, turpretī daži izglītojamie stāvēja pie klases sienas,



mainīt sav balss tempu,



kairinošs nervu ieradumus, piemēram, viņa / viņas pirkstus caur viņa / viņas
matiem vai noklikšķinot uz pirkstiem vai pildspalvu, utt,



nestāvēt ar muguru prēt auditoriju, lai izlasītu prezentācijas tekstu no ekrāna uz
sienas,

-



nedrīkst šķērsot viņa / viņas rokas un



ieskatīties viens otram acīs,

Sūtīt atbildi uz jautājumu pēc prezentācijas, ja nav iespējas atbildēt uzreiz,
piemēram, prezentācija ilgsts ilgāku laiku, nekā paredzēts.

Angļu valodas akadēmiskiem mērķiem īstenošanas 31. posms uzsvēr izglītojamu
pašregulāciju ar rezultātu novērtējuma un pašnovērtējuma procesa izmantošanu.
Neskatoties uz to, ka lekcija nesakrit ar angļu valodas akadēmiskiem mērķiem studijām,
izglītojamie prezentēja savu pašnovērtējumu katra klases beigās. Pašnovērtējums veidoja
trīs šādi jautājumi:
1. Kāda ir Jūsu attieksme pret angļu valodas akadēmiskiem mērķiem studijam
šodien?
2. Ko jūs esat iemācījušies angļu valodas akadēmiskiem mērķiem studijās?
3. Kā jūs varat izmantot šīs zināšanas savā akadēmiskajā jomā?
Šis angļu valodas akadēmiskiem mērķiem studiju posms tiek organizēts individuālā
veidā.
Tomēr izglītojamie atklāja gatavību dalīties savā pieredzē, kas iegūta klasē, pēc katras
klases. Turklāt izglītojamie uzsvēra iespēju (Ilyinska, 2004, 92.-93. lpp., 95. lpp)
-

Redzēt lietas no dažādām perspektīvām,

-

Ražot jaunu organizāciju no pazīstamiem komponentiem un

-

Veidot jaunas idejas, padarot sakarības starp vecam idejam.

Angļu valodas akadēmiskiem mērķiem īstenošanas 3. posms identificēja veiksmīgākos
mācīšanas un mācīšanās metodes, kā parādīts 4. tabulā, lai uzlabotu izglītojamo
komunikatīvo kompetenci.
4. tabula: Angļu valodas akadēmiskiem mērķiem studiju posms un veiksmīgākas

mācīšanas un mācīšanās metodes
Fāze
1. faze
Mācīšana
2. fāze
Vienaudžu mācīšanās

3. fāze
Mācīšanās

Darbības zona
Zinātniskas un akadēmiskas
koncēpcijas un
Frontālā darbība
Kvazi-koncēpcija un
Vienaudžu darbība

Spontāna koncēpcija un
Individuālā darbība

Veiksmīgākas mācīšanas un mācīšanās
metodes
Komunikācijas spēles,
Informācija plaisa aktivitātes
Dialogs,
Lomu spēle,
diskusija,
simulācija:
konference and video-konference,
disputs,
seminars and
projekt;
sagatavota runa
pašvērtējums

Šajā daļa apraksta skolotāja ieguldījumu skolēnu komunikatīvās kompetences attīstībā
angļu valodas akadēmiskiem mērķiem studiju īstenošanā ar e-mācīšanās lietojumu.

4. IZPĒTES ATRADĪJUMI
Datu apkopojošā satura analīze (Mayring, 2004) pieļauj ieskicējot secinājumus par
-

pētījuma rezultātiem, un

-

labas prakses aprakstu (kursi, kuros iesaistīti dalībnieki, pasniedzēju rīkus, kurus
gatavo tālmācībai un brīviem mācīšanās resursiem.

Šādi pētījumu secinājumi tika uzsvērti
-

Sakarā ar Eiropas iedzīvotāju un darbaspēku novecošanu, neseniem ekonomikas
lejupslīdiem, darba tirgū elastības palielināšanu, dalība pieaugušo mūžizglītības
mācīšanās ir stabili iekļauta politisko darba kārtībā Eiropas Savienības
(Maniscalco, 2013. gadā), tostarp Latvijā.

-

Neformālās pieaugušo izglītības e-mācības Latvijā tiek ievietoti Latvijas
mūžizglītības koncepcijā, kas apvieno humānisma un ekonomisko pieeju personības attīstības saistībā ar kvalifikācijas celšanu un pārkvalifikāciju kopā ar
formālo, neformālo un informālo izglītību inovāciju un uzņēmējdarbības
integrētā perspektīvā (Birziņa, 2012.).

-

Pieaugušo izglītībā Latvijā pieaugušo izglītības politika tiek veidota nevis
individuālas darbības koordinēšana.

-

Jaunais mērķis Eiropas Savienības pieaugušo izglītības politikā, tostarp Latvijā ir
pārvietots no iedzīvotājiem uz darba ņēmējiem, un kompetences attīstības
modelis plaši lietots uzņēmumu sektoraā ir izveidots kā jaunas politikas virziens
(Maniscalco, 2013.).

-

Ņemot vērā pētniecības "politizēšanu" (Roger, 2002) tostarp pieaugušo izglītībā
Latvijā, politiko dokumentu definīcijas (Kuļšs, 2014b, 141) tiek izmantoti.

-

Neformālās un informālās izglītības atzīšana (Ekonomiskās sadarbības un
attīstības organizācija, 2010) ir sācis pieaugušo izglītībā Latvijā.

-

Jauna koncepcija kas uzskata pieaugušo kopumā, kurš izzina, pārveidojot
pieredzi caur miesas sajūtu, dvēseles emocijām un prāta idejām, (Babajeva,
2012, 456. lpp) ir nepieciešama, jo mācību teoriju uzmanības centrā ir maiņa no
kognitīvas pieejas uz holistisko pieeju (Babajeva, 2012, 456. lpp).

-

Ir problēma ar mācību materiāliem, kas atrodas valsts valodas neformālās
pieaugušo izglītībā Latvijā. Jaunākie mācību materiāli ir pieejami ārvalstu
starptautiskajās valodās, ko izmanto neformālās pieaugušo izglītībā. Mācību
materiāli valsts valodā, ir jāatjaunina, pēc kāda laika, jo šiem mācību materiāliem
nokļūt vecmodīgs, un tāpēc, kā arī izmantojami neformālās pieaugušo izglītības,
tostarp e-mācības. Bet sakarā ar vairākām problēmām, piemēram, laiks, finanšu
utt. mācību materiāli valsts valodā netiek bagātināti.

-

Nav informācijas par skolotāju apmācību, kuri ir iesaistīti neformālās pieaugušo
izglītībā Latvijā un e-mācīšanās neformālās pieaugušo izglītības attīstībā Latvijā.
Tas nozīmē, ka skolotāji uzlabo savu pedagoģisko kvalifikāciju, rīkojoties
saskaņā ar savu atbildību pret savu līdzdalību neformālās pieaugušo izglītībā
Latvijā
o iegūstot savas zināšanas un kvalifikāciju formālā augstākā izglītībā Latvijā,
un
o piedaloties vietējos un starptautiskos apmācību kursos, semināros utt ko
atbalsta vietējās un starptautiskajas iestādēs.

Labas prakses apraksts ietver
-

Kursus, kas nodarbojas dalībniekus,

-

Rīkus treneriem lietošanai tālmācībā un

-

brīvi mācīšanās resursus.

Tā kā nekā vairāk saturs ir specifisks, jo vairāk audzēkņiem ir noderīguma un motivācijas
(Jordānija, 1997, 252. lpp.). Šādi kursi iesaistīta dalībniekus


problēmu risināšanas izgudrojumu teorija (TRIZ) mācīšanās mācību iestādēs un
nozarēm, ko atbalsta Eiropas Komisija saskaņā ar Mūžizglītības programmu,



dažādu izstāžus virtuālās ekskursijas, ko piedāvāja muzeji, piemēram, Dabas
muzejs Latvijā. Virtuālā mācīšanās ir saistīta ar piedalīšanos mācībās. Dažāda
vecuma un interešu pārstāvji var iesaistīties dabas izpētē.

Rīki treneriem, kas sagatavo skolotājus izmantot tālmācību:
-

Mācību kursa laikā E-mācību platformas, piemēram, Moodle ir labi pieņemti starp
apmācības kursa dalībniekiem.

-

Komunikācijas nolūkos neformālo pieaugušo izglītībā šādi rīki ir lietoti

o Skype un Google Hangouts, kas nodrošina balsa, teksta un video
mijiedarbību, desktops sarakstes partnerim, failu apmaiņa, konferences
zvanus,
o Dalīties ar ekrānu, piemēram, TeamViewer,
o Čats Facebook vai Google Hangouts,
o Nesinhronās forumi, piemēram, Google grupas,
o Sms piemēram, WhatsApp un Twitter,
o Sociālās medijas, piemēram, Facebook, Pinterest vai Springpad,
o Atvērtie izglītības resursi (OER), kur Commons ir sākuma punkts,
o Creative Commons, kas parāda, kā izmantot materiālus saskaņā ar
autortiesību likumu,
o Podcasts, kas ir audio ieraksti, ko var lejupielādēt uz datoru vai mobilo
tālruni,
o Youtube, kas piedāvā video instrukciju daudziem jautājumu, utt.
Brīvi izglītības resursi Latvijā iekļauj veido


Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra mājaslapa IKT laiks (ikt.jrpic.lv) ar
mērķi palīdzēt skolotājiem atrast informāciju, e-resursus un citu skolotāju mācību
materiālus, kurus var izmantot, lai uzlabotu mācīšanas un mācīšanās procesa
kvalitāti.



Ziņojumu datu bāze interneta bibliotēkā Atlants.lv SIA "CDI".



Latvijas Dabas fonda un Latvijas Ornitoloģijas biedrības mājaslapa Dabas Dati
"Dabasdati.lv", kurā brīvprātīgajie var brīvi dalīties ar saviems apsvērumiem par
dabu, ievietot savas fotogrāfijas, konsultēties, komentēt un saņemt informāciju par
sugām, kuros viņi ir ieinteresēti. Visa informācija ir saistīta ar Latvijas kartes
koordinētu sistēmu. To var izmantot zinātniskajam pētījumam, pievienojot
novērotas parādības aprakstu, lai visi dati precīzi izpaužas. Latvija, Īslande,
Lihtenšteina un Norvēģija atbalsta šo mājas lapu.



Socializācija tika organizēta caur sociāliem tīkliem, piemēram,
o Grāmatveži Club - ar profesionālo orientāciju; tā piedāvā datu bāzes, Club
Life, Address Book, saites direktorijas. Pastāv iespēja saņemt atzinumu no

speciālista, kā arī lejupielādes veidlapas un saņemt atbalsta informāciju par to,
kā reaģēt (rokasgrāmatu).
o Cālis.lv - ar sadzīves orientāciju, utt.
Eksāmeni neformālās pieaugušo izglītības e-mācības ietvaros var veikt izmantojot šādas
programmas kā Hot Potatoes.
Izglītojošiem mērķiem, šādi atvērti resursi tiek iekļauti skolotāju izglītības saturā
-

Bunchball un nopietna spēle tīklā, kā arī

-

Simulācijas, piemēram,
o OpenSimulator un
o Second Life.

5.

SECINĀJUMI

Apkopojošā satura analīze (Mayring, 2004) no datiem liecina fragmentarismu
-

Neformālā pieaugušo izglītībā kopumā un

-

E-mācīšanos un arī skolotāju tālākizglītībā neformālās pieaugušo izglītībā
Latvijā.

Tādējādi arī kvalificētam personālam, proti, skolotāji / pasniedzēji / treneri / utt ir
nepieciešams atbalstīt pieaugušos ar mācīšanos, tostarp e-mācīšanos.
E-mācīšanas neformālajā pieaugušo izglītībā Latvijā ir vērsta uz kompetences attīstību,
proti, mācīties mācīties kompetenci (Birziņa, 2012).
e-Resursu veidu dažādošana latviešu valodā, kā arī audzēkņu apmācība, kā tos pielietot
neformālās pieaugušo izglītībā Latvijā būtu jāpalielina, neraugoties uz to, ka mūsdienās
daudzi projekti Latvijā ir vērsti uz e-resursu piegādi.
Vēl viens secinājums paredz
-

Jaunais mērķis Eiropas Savienības pieaugušo izglītības politikākas ir pārgājusi no
pilsoņiem uz darba ņēmējiem, kā arī kompetences attīstības modeli, kas aizgūts
no uzņēmumu sektora, ir izveidots kā jaunas politikas ceļvedis (Maniscalco,
2013), kā arī

-

Personības attīstības saistībā ar kvalifikācijas celšanu un pārkvalifikāciju kopā ar
formālo, neformālo un informālo izglītību inovāciju un uzņēmējdarbības
integrētā perspektīvā (Birziņa, 2012).

Abi mērķi, proti, Eiropas Savienības pieaugušo izglītības politika, kā arī personības
attīstība Latvijā, atbalsta Eiropas Savienības izglītību un apmācību uzņēmējdarbībā.
Uzņēmējdarbība atvieglo mūsdienu sabiedrības kopumā labklājību un ilgtspējību mūsdienu
ekonomikā, jo uzņēmējdarbībai ir divējādā nozīme (Ahrens, Zaščerinska, 2014),
piemēram,
-

No sociālā viedokļa, uzņēmējdarbība veicina inovatīvas un konkurētspējīgas
sabiedrības attīstību, un

-

No individuālā viedokļa, uzņēmējdarbība veicina indivīda nodarbināmība un
karjeras iespēju.

E-mācīšanai neformālajā pieaugušo izglītībā ir jākoncentrēties uz e-mācīšanos ar ebiznesa, e-komercijas lietošanu, utt.
Jāpalielina mācību materiālu ražošanu nacionālajās valodās.
Secinājums ir tāds, ka ir maz izglītības / apmācību sistēmu pieaugušo izglītības
profesionāļiem visā Latvijā, un pat vēl mazāk tiem, kas var pārveidot savu piedāvājumu,
lai tas būtu piemērots jaunājam vajadzībam. Bieži vien, treneri ņem šo atbildību un
pārvalda savu profesionālo pilnveidi formālās un neformālās izglītības procesā.
Nepieciešamība veikt šos kompetences redzamu ir reāla, un tas ir realizēts caur nacionālo
vērtēšanas sistēmu un novērtēšanas instrumentu.
Therefore, documentation and evaluation of both trainers’ as well as adult learners’
competences acquired in formal, non-formal or informal learning contexts have to be
promoted.
Tāpēc, kompetenču atzīšanas dokumentēšanu un novērtēšanu gan treneriem, gan pieaugušo
audzēkņiem formālās, neformālās vai neformālās apmācības kontekstos, ir jāveicina.

6. REKOMENDĀCIJAS
Šīs izpētes ietvaros apmācības ieteikumi ir izstrādāti pedagogiem, kuri ierosina emācīšanos neformālās pieaugušo izglītībā. Apmācības iteikumi skolotājiem kuri ierosina
e-mācīšanos neformālās pieaugušo izglītībā attiecas uz šādām jomām, parādītam 16.
zīmējumā, kā
-

Apmācības sagatavošana,

-

Apmācības saturs,

-

Apmācības metodoloģija,

-

Mācību metodes,

-

Mācību līdzekļi.

Skolotāju apmācība
Apmācības
sagatavošana

Mācību līdzekļi
Apmācības
saturs

Mācību
metodes

Apmācības metodoloģija

16. Attēls: Skolotāju apmācības nozares neformālās pieaugušo izglītībā
Apmācības sagatavošana ir jāiekļauj
-

Apmācību kā vienota formālā, neformālā un informālā pieaugušo izglītība kā to
paredz Eiropas Savienības skolotājiem, kuri darbojas neformālās pieaugušo
izglītības ietvaros, ,

-

ņemot vērā pētniecības "politizēšanu" (Roger, 2002), definīcijas saskaņā ar
Eiropas Savienības politiku izglītībā (Kuļšs, 2014b, 141),

-

apmācības skolotājiem, kuri darbojas neformālajā pieaugušo izglītībā,
sertifikācija un kvalificēšana atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.

Mācību materiālus valsts valodās pedagogu apmācībai, kuri sniedz e-mācības
neformālajā pieaugušo izglītībā, ir jānodrošina.
Lai paplašinātu mācību materiālu ražošanu nacionālajās valodās, apmācības saturam
vajadzētu ietilpt
-

Tiešsaistes vārdnīcas,

-

Tiešsaistes tulkotājus,

-

Tiešsaistes plašsaziņas līdzekļus, un

-

Citi saistītie rīķus.

Galvenā uzmanība mācību saturā būtu jāliek uz
-

E-Business,

-

E-komercija,

-

Enterprise 2.0 vai pat 3.0,

-

E-pārvaldes pilsoņiem utt.

Eksāmenus e-mācību ietvaros neformālās pieaugušo izglītībā tiek veikti, izmantojot šādas
programmas kā Hot Potatoes vai tamlīdzīgi.
Izglītojošiem mērķiem, šādas spēles tiek iekļauti skolotāju izglītības saturā
-

Bunchball un nopietna spēle tīklā, kā arī

-

Simulācijas, piemēram,
o OpenSimulator un
o Second Life.

Apmācības metodika būtu jābalsta uz jaunu koncepciju, kas uzskata pieaugušo kopumā,
kurš izzina, pārveidojot pieredzi caur miesas sajūtu, dvēseles emocijām un prāta idejām,
(Babajeva, 2012, 456. lpp), jo mācību teoriju uzmanības centrā ir maiņa no kognitīvas
pieejas uz holistisko pieeju (Babajeva, 2012, 456. lpp).
Apmācību metodem ir jānodrošina dažādas metodes, ko piemēro kompetenču attīstības
modeli e-apmācībās, piemēram, kurus darbinieki izmanto kādā noteiktā jomā. Jāatzīmē,
ka metode ir definēta kā mācīšanas un mācīšanās veids (Karapetjana, 2008, 26. lpp.).
Līdz ar to, metodes apmācību kursos skolotājiem, kas darbojas neformālās pieaugušo
izglītībā, ir jākoncentrēties uz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, tīmekļa
tehnoloģijas lietošanu, utt.

Mācību līdzekļiem ir jābūt saskaņā ar priekšmetu specifiku e-mācībās, kas nozīmē erīkus, kas nepieciešami noteiktā priekšmetā, piemēram,
-

E-Business,

-

E-komercija,

-

Enterprise 2.0 vai pat 3.0,

-

E-pārvaldes pilsoņiem utt.
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8. Glosārijs (alfabētiskā kārtībā)
Dokumentu izpēte (desk research) ir izpētes veids, kas ietver iegūtu un izpētītu
informāciju, kas jau pastāv un ir viegli nokļūt, piemēram, uzņēmuma ierakstos, kas
publicēta valdības ziņojumos, kā arī informācija laikrakstos, žurnālos, kā arī internetā
(Cambridge Vārdnīcas Online, 2015b).
e-Audzēknis ir persona, kas bagātina viņa / viņas pieredzi, izmantojot datorizētu
mācīšanos.
e-Izglītība ir speciāli organizēti studiju kursi, kurā šādas informācijas un sakaru
tehnoloģijas izmanto metodiski pamatoti veidā - telekomunikāciju un datoru tīkli,
multimediju CD-ROM, kā arī radio un televīzijas pārraidēm, audio / video ierakstu,
interaktīvā TV un citas tehnoloģijas (pamatnostādnes Mūžizglītības politikas 2007-2013,
2009: 4).
e-Mācīšanas (saīsinājums no elektroniskā mācīšanas) ir jumta termins, kas attiecas uz
visiem mācību, izglītības un mācību veidiem, kas norisinās digitālā vidē, piemēram,
dators vai mobilais tālrunis.
e-Mācīšanas NAV datu bāze, kurā students atradīsiet visu informāciju. Mācīšanas
vienmēr skolotaja vadītais process kopā ar citiem studentiem, izmantojot pieejamus
drukātus un interaktīvus materiālus (Birziņa, 2012).
e-Resursi ir jebkādas informācijas avots elektroniskā formātā pieejamais tiešsaistē,
ieskaitot bibliogrāfiskas datu bāzes, elektroniskās uzziņas literatūru, meklētājprogrammās
pilnteksta kolekciju, digitālo kolekciju datu un datu kopas, individuālas e-grāmatas un
individuālas e-žurnālos, utt.
e-Rīks ir datora vai tīmekļa lietošana, kura paredz uzdevumu vieglāku izpildi
(Wictionary, 2015).
Formālā izglītība ir hierarhiski strukturēta izglītības sistēma, hronoloģiski šķirot no
pamatskolas līdz universitātei, ieskaitot, papildus vispārējiem akadēmiskiem pētījumiem,
dažādas specializētas programmas un iestādēs pilna laika tehniskās un profesionālās
izglītības (Coombs, Prosser Ahmed, 1973).
Informālā izglītība ir patiesi mūžizglītības process, kurā katrs indivīds iegūst attieksmi,
vērtības, prasmes un zināšanas no ikdienas pieredzes un izglītojošo ietekmi un resursus
savā vidē - no ģimenes un kaimiņiem, no darba un spēlēt, no tirgus vietā, bibliotēka un
masu mediji (Coombs, Prosser, Ahmed, 1973).
Izglītības process ir mērķtiecīgi organizēts vai spontāniskais individuālais process
studentu individuālās pieredzes (zināšanu, prasmju un attieksmju) uzlabošanai,
pamatojoties uz izziņas procesu (Ahrens, Zaščerinska un Andrejeva 2013, 35. lpp.).

Izglītības tālmācība ir izglītības ieguves neklātienes formas paveids, kuru raksturo īpaši
strukturēti mācību materiāli, individuāls mācīšanās temps, īpaši organizēts izglītības
sasniegumu novērtējums, kā arī dažādu tehnisko un elektronisko saziņas līdzekļu
izmantošana (Izglītības likumu, 1999-2011 ).
Izpētes "politizēšana" (Roger, 2002) ir izglītības definīcijas izmantojamas saskaņā ar
izglītības politikas dokumentiem (Kuļšs, 2014b, 141).
Mācīšana ir mērķtiecīgi organizēts kopīgais process pedagoga pieredzes apmaiņas
(zināšanu, prasmju un attieksmju) ar studentiem (Ahrens, Zaščerinska un Andrejeva,
2013., 35. lpp.).
Mācīšanas tālmācība ir speciāli plānots, organizētas patstāvīgas mācības, kuras atbalsta
padomdevēji un konsultanti (Lifelong Learning Policy 2007-2013, 2009: 5).
Metode ir mācīšanas un mācīšanās veids (Karapetjana, 2008, 26. lpp.).
Metodoloģija ir principu, prakses un procedūru sistēma, kuru piemēro kādā konkrētā
zināšanu nozarē (Karapetjana, 2008).
Neformālā izglītība ir jebkura organizēta izglītojoša darbība ārpus izveidota formālās
sistēmas - vai viņi darbojas atsevišķi vai kā svarīga iezīme kādai plašākai aktivitātes - tas
ir paredzēts, lai kalpotu identificējamiem mācību mērķiem (Coombs, Prosser, Ahmed,
1973).
Neformālā izglītība (neformālā izglītība) - ārpus formālās izglītības organizēta
izglītojoša darbība, kas papildina formālo izglītību, nodrošinot iegūšanu par prasmēm un
spējām un attīstības vērtēšanas sistēmas nepieciešamo sociāli un ekonomiski aktīva valsts
pilsonim, lai varētu iekļauties sabiedrība un darba tirgus) (pamatnostādnes Mūžizglītības
politikas 2007-2013, 2009: 5).
Pieaugušais ir persona, kas sasniegusi 15 gadu vecumu, kas pēc pārtraukuma turpina
vispārējo vai profesionālo izglītību (formālo, neformālo) (pamatnostādnes Mūžizglītības
politikas 2007-2013, 2007).
Sajauktas mācīšanas ir mācīšanas un e-mācīšanas kombinācija (Zaščerinska & Ahrens
2013, 293. lpp.).
Sajaukts izglītības process ietver sevī sajaukto mācīšanu, sajaukto savstarpēju
mācīšanos un sajaukto mācīšanos (Zaščerinska & Ahrens, 2013, p. 294).
Saturs ir faktu, principu, teoriju, praksi (Komisija Eiropas Kopienu, 2006, 16. lpp.) un
koncepciju (Žogla, 2001, 4. lpp.) ķermenis.
Skolotājs ir persona, kas dalās sava pieredzi ar citiem.

Treneris (coach) ir persona, kuras uzdevums ir iemācīt cilvēkiem uzlabot sporta vai
mācību priekšmeta prasmes (Cambridge Vārdnīcas Online, 2015a).
Treneris (trainer) ir persona, kas māca prasmes cilvēkiem vai dzīvniekiem, un sagatavo
tos darba, darbību vai sportā (Cambridge Vārdnīcas Online, 2015c).
Trenēšana ir process, mācīšanās prasmes, kas jums jādara noteiktu darbu vai darbības
(Cambridge vārdnīcas Online, 2015d).
Web tehnoloģijas ir interneta tehnoloģijas un to lietojums.

