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SOCIĀLĀS VIDES IETEKME UZ SKOLĒNA UZVEDĪBU

SOCIAL ENVIRONMENT’S INFLUENCE TO PUPIL’S 
BEHAVIOR

Mg.psych. Rita Orska
Rēzeknes Augstskola

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV 4600

Abstract.The interaction of a human and environment is reflected in interrelations of natural
environment, social environment and human life activities. Each environment influences a human
with its stressors causing both positive and negative emotions as well as stress with all its
consequences. Every person’s individual attitude towards stressors is of high importance; for one
person some situation can be a significant stressor, but other person will have a very calm attitude. 
If the level of irritation is very high, then cognitive skills weaken and it can cause impulsive
behavior. Frustration is one of numerous stimuli, which can provoke aggressive reactions, but not
aggressive behavior. Teenagers meet one most difficult age in their life. They try to find human
beings identity and social role in the society. Sometimes they find it, sometimes not. When people
feel insecurity and anxiety, they often try to reduce these feelings, for example, finding the object
and merging with it. It is possible to be identified with a friend or with an idiol (a sportsman, 
musician, etc.), with a book hero, politikal leader religious image or a “a negative identity” or to
meet an uncertain “diffusion of identity”. The teenagers group can help go through this crisis and 
understand the trend of events. Teenagers groups can have very many negative phenomena that are
connected with the protest against the adults world and self – demonstration. Most teenagers learn
to react to provocation with aggression. This skill is destructive. In order to control impulsive
behavior under stress, it is necessary to form constructive, non- aggressive habits. It would be
advisable to include in upbringing lessons a subject for teenagers about the essence of stress,
stressors, stress optimization techniques, to help to form an adequate attitude towards stressors.
Understanding oneself, one’s reaction and the world of emotions will cause more constructive
behavior, reduce the possibility of aggressive teenager’s behavior.

Keywords: teenagers, identity, social environment, stress, school alarm, behavior, aggressive
behaviour.

Skola ir vieta, kur mūsu bērni pavada ļoti lielu un būtisku savas dzīves daļu. Vai 
mūsu bērns mācību iestādē kļūst par harmoniski attīstītu, vispusīgi izglītotu un 
inteliģentu personību vai sevī ierāvušos, kompleksu nomāktu un uz apkārtējo pasauli 
niknu patērētāju? Tas ir jautājums, kas uztrauc it visus normālus vecākus, skolotājus 
un arī pašus skolēnus.

Izglītības galvenā funkcija mūsdienās ir atklāt katra bērna individualitāti, radīt 
apstākļus individualitātes attīstībai, nodrošināt domāšanas būtiskumu izglītības 
procesā, patstāvību, iniciatīvu, radošu pieeju gan domāšanā, gan darbībā. 

Liela loma skolēna individuālās personības attīstībā ir mācību iestādei, kurā 
pedagoģiskā procesa dalībnieki ir bērni, pedagogi un vecāki. Mācību iestāde ir 
sarežģīta sistēma, kuras labklājība ir atkarīga no katra komponenta saliedētas 
sadarbības, no plānošanas procesa atbilstības un nosacītības attīstībai, no skaidras un 
mērķtiecīgas izglītības iestādes stratēģijas izpratnes.

Parasti, kad apskata skolas vidi, vadās pēc diviem rezultātiem rādītājiem: skolas 
mikroklimats, jeb skolas psiholoģiskā vide un skolas fiziskā vide (1.att.).
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Katru no šiem rādītājiem raksturo noteikti kritēriji, pēc kuriem var izvērtēt 
skolas vidi. Skolas fiziskās vides kritēriji: skolas telpas un apkārtējā vide ietekmē 
skolēnu uzvedību pastarpināti. Sakopta vide vienmēr ietekmē cilvēku. Tā liek 
cilvēkam vairāk sekot savai uzvedībai, regulēt sevi, ir vēlēšanās saglabāt skaisto. 
Telpu šaurība arī ietekmē cilvēka uzvedību. Tas rada paaugstinātu stresa līmeni. 
Uzbudinājuma stāvoklī cilvēkam pašregulācijas spējas samazinās. Ja runā par otro 
rezultatīvo rādītāju skolas vidē – skolas psiholoģisko vidi, tad tā kritēriji tieši ietekmē 
skolēnu uzvedību. Turpmāk tekstā uzmanība tiks veltīta tikai diviem kritērijiem:
labvēlīga gaisotne un skolēnu uzvedība un disciplinētība.

1.attēls. Skolas vides rezultatīvie rādītāji

Katra cilvēka darbība ir personiski dispozicēta un situatīvi nosacīta; ārējie un
iekšējie rosinātājfaktori ir sociāli nosacīti atkarībā no apstākļiem. Atbilstoši
konkrētiem apstākļiem cilvēks izvēlas savu uzvedību. To nosaka personības iekšējās 
cēlonības izpausmes un socializācijas līmenis. Uzvedība pauž cilvēka attieksmi pret
lietām, procesiem, vērtībām. Šīs mijsakarības var apskatīt shēmā (2.att.).

SKOLAS VIDE

REZULTATĪVAIS RĀDĪTĀJS
SKOLAS MIKROKLIMATS

REZULTATĪVAIS RĀDĪTĀJS
SKOLAS FIZISKĀ VIDE

Kritēriji

1. Piederības apziņa un lepnums 
par savu skolu

2. Vienlīdzība un taisnīgums
3. Labvēlīga gaisotne
4. Skolēnu uzvedība un 

disciplinētība

1. Skolas telpas
2. Apkārtējā vide

Kritēriji
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      Izziņas komponents Viedoklis               Emocionālais komponents Griba

                                           ATTIEKSME
LOJALITĀTE                                                              PIEEJAMĪBA

EKSTREMALITĀTE                                                        JŪTĪGUMS PRET
       IZMAIŅĀM

PRETOŠANĀS                   NODOMS PĀRLIECINĀTĪBA
    SPĒJAS

     UZVEDĪBA

2.attēls. Uzvedības un attieksmes mijsakarības

Katram cilvēkam ir sava individuāla uzvedības un izturēšanās sistēma attiecībā
pret darbību, tās veikšanai nepieciešamo līdzekļu un formu izvēli. Individuālo
uzvedību ietekmē galvenokārt subjektīvie faktori: intelekts, vara, motivācija,
mīlestība, pašizolācija, padevība, drošība, izvairīšanās, kompromiss, uzspiešana,
brīvība, vērtīborientācija. Uzvedības organizācija ir socializācijas rezultāts, zinātnes,
kultūras un mākslas vēsturisks mantojums, kas pastāvīgi attīstās.

Uz jautājumu, kāpēc cilvēks izdara izvēles un rīkojas līdzīgi saviem senčiem,
atrod atbildi K.Jungs. Pēc viņa domām psiholoģiskais mantojums no iepriekšējām
paaudzēm atrodas cilvēka “kolektīvajā bezapziņā”, kas zināmā mērā tad arī nosaka
to, kā cilvēks rīkosies.

Pēc K.Junga viedokļa cilvēki izdara darbības izvēli tā, lai sekmētu individuāciju 
(pašattīstību). Izvēli lielā mērā nosaka tas, vai cilvēkam ir raksturīga ekstraversija vai
introversija. Ekstraverts savu uzvedību virza vairāk uz saviem interešu objektiem,
intraverts - uz paša iekšējo dzīvi, savu subjektu.

A.Adlers ir pārliecināts, ka nav iespējams atrast divus cilvēkus, kas vienādi
vērtētu vienu un to pašu notikumu. Katrs cilvēks izvēlas pats, kādu pieredzi viņš gūst
no dotās situācijas. Cilvēku uztvere un izkropļo savu dzīves pieredzi atbilstoši savas
dzīves stilam. Uzvedības modeli nosaka cilvēka pieņemtā dzīves koncepcija - “dzīves
stils”. Visa cilvēka uzvedība pamatojas uz viņa centieniem sasniegt mērķi. Cilvēks
izmanto savas uzvaras un sasniegumus, lai nostiprinātu savas individuālās dzīves
nostādnes, kas paslēptas viņa bezapziņā.

Eksistenciālisti atzīst, ka cilvēka eksistēšanas pamats ir iedzimtība un liktenis,
taču atbilstoši šim pamatam cilvēki var brīvi radīt daudz ko, atbilstoši savai izvēlei.
E.Froms uzskata, ka cilvēkam ir fundamentāla izvēle – izvēlēties veselīgu un
produktīvu dzīvi, attīstot savas potences, vai izvēlēties bēgšanu no brīvības,
pakļaujoties citiem cilvēkiem, vai mēģinot pakļaut citus sev. Izvēli nosaka katram
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cilvēkam piemītošās vajadzības: vajadzība pēc savstarpējiem sakariem, pēc radošas
darbības, pēc drošības, pēc identitātes, pēc orientēšanās sistēmas, pēc stimulācijas.
Sakarā ar subjektīvi uztvertu nespēju sasniegt nozīmīgu mērķi un apmierināt savas
vajadzības rodas sasprindzinājuma stāvoklis - frustrācija, kas daž reiz izraisa cilvēkā
agresīvu uzvedību.

Savukārt K.Horneja vairāk uzsver neirotisko vajadzību spēcīgo ietekmi uz 
cilvēka uzvedības izvēli. Pēc viņas viedokļa uzvedības izvēli ļoti spēcīgi ietekmē
desmit neirotiskas vajadzības: vajadzība pēc pieķeršanās un atbalsta, pēc partnera,
pēc varas, pēc sociālās atzīšanas, apjūsmošanas, personiskiem sasniegumiem un
prestiža, pēc pašpietiekamības un neatkarības, pēc pilnības un nepieejamības.

Katram cilvēkam jāizlemj pašam, kādā pakāpē uzņemties atbildību par savām 
darbībām, vai ļaut, lai citi lemj viņa vietā, uzskata R.Meijs. Rodas konflikts starp
cilvēka vajadzību cīnīties par pašapzināšanās paplašināšanu, briedumu, brīvību,
atbildību un viņa tendenci palikt par bērnu vecāku vai to aizvietotāju aizbildniecībā.
Cīņa fokusējas ap mēģinājumiem iegūt autonomiju vai identitāti attiecībās ar
cilvēkiem, kuri šo varu pār cilvēku uztur.

Pēc S.Rubinšteina un D.Ļeontjeva - visu stimulu kopums: vajadzības, motīvi,
ideāli, mērķi, vērtību orientācija u.c., veido cilvēka uzvedības kopīgas tipiskas
tendences, viņa motivāciju, kas stimulē uzvedību, vada un organizē to, dod tai
personisko jēgu un nozīmību. Katra atsevišķa cilvēka uzvedību var prognozēt, zinot
viņa motivāciju.

Motivācijas jautājumus plaši pētījis ir I.Atkinsons. Pēc viņa domām, cilvēkam
var būt dominējoša tendence vadīt vai nu pēc sasniegšanas motīva vai pēc
izvairīšanās no neveiksmes motīva. Cilvēki, kas motivēti uz panākumiem, izvēlas
vidējas grūtību pakāpes vai nedaudz sarežģītākus mērķus, izvēlas aprēķina risku.
Cilvēkiem, kas motivēti uz neveiksmi, ir nosliece uz ekstremālām izvēlēm, vieni var
nereāli pazemināt, bet citi - nereāli paaugstināt savus mērķus.

Pēc darbības teorijas pieejas, cilvēks spēj mērķtiecīgi vadīt un plānot savu
darbību. To, kā cilvēks tiek galā ar grūtībām, raksturo griba. Tās pamatkomponentus
veido: mērķa apzināšanās un izvirzīšana, motīvu cīņa, lēmuma pieņemšana,
plānošana un izpilde. Motīvu cīņas gaitā konkretizējas darbības mērķis, kas realizējas
lēmuma īstenošanā. Lai lēmumu īstenotu, jāplāno izvirzītā uzdevuma sasniegšana,
jāizvēlas ceļi un līdzekļi lēmuma īstenošanai. Visa gribas akta norise ir saistīta ar
lielāku vai mazāku piepūli, enerģijas daudzumu, kas tiek patērēts, lai veiktu
mērķtiecīgu darbību vai atturētos no tās.

Dž.Rotters par uzvedības galvenajām determinantēm uzskata psiholoģisko
situāciju, aizdomu vērtību un pastiprinājuma gaidīšanu, t.i., gaidīšanu uz to, ka
aizdomām būs vieta dotajā situācijā.

Atbilstoši Dž .Rottera uzskatiem, dotajā situācijā katrai iespējamai alternatīvai
darbībai ir savs potenciāls. Tas ir atkarīgs no gaidīšnas spēka, ka uzvedība novedīs
pie pastiprinājuma, kā arī no pastiprinājuma vērtības dotajā situācijā. Panākumus gūst
tā darbība, kuras potenciāls ir augstāks. Dž.Rotters savos darbos norāda, ka viens un 
tas pats pastiprinājums (viens un tas pats vēlamais notikums) dažādiem cilvēkiem var
izsaukt dažādas reakcijas. Viņš ir ieviesis divus pastiprināšanas kontroles
pamatraksturojumus: iekšējais un ārējais lokuss. Pēc Dž.Rottera pieņēmumiem
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gaidīšanai ar iekšējo un ārējo kontroli ir neapšaubāmi kopējs raksturs, kas izpaužas
visās dzīves situācijās un iegūst personīgo dispozīciju raksturu.

Uzvedības izvēli, saskaņā ar sociālas izziņas teorijas pārstāvja A.Banduras
uzskatiem, nosaka kompleksa iekšējo spēku un vides ietekmju mijiedarbība. Viņš liek
akcentu uz kognitīvo determinanti un arī prognozēto rezultātu lomu. Izziņas līmenis
un saturs tiek uzskatīts par uzvedības izvēles īsto cēloni. A.Bandura uzskata, ka
cilvēka augsti attīstītie izziņas procesi ietekmē uzvedības intuitīvo un prognostisko
regulāciju, tai skaitā arī izvēli.

Pēc A.Banduras domām, cilvēki ārējos notikumus reprezentē simboliski un arī
savas problēmas viņi risina vairāk simboliski, īpaši tās aktualizējot vai iemiesojot
atvērtā mēģinājumu - kļūdu uzvedībā.

Tik daudzveidīgi psiholoģijā apskata uzvedību, kas savukārt norāda uz šī
jautājuma sarežģītību. Ja uzvedības jautājumu skata saistībā ar pusaudžu vecuma
īpatnībām, tad jautājums kļūst vēl komplicētāks.

Pusaudža vecumā izpaužas cilvēka identitāte vai tās meklējumi, sociālās lomas
meklējumi un tās atrašana vai neatrašana. Veidojas Es - tēls, kas no vienas puses
ietver priekšstatus par savu ķermeni, savām psihiskajām un morālajām īpašībām utt.,
bet no otras puses - sevis salīdzinājumu ar citiem. Ē.Eriksons apgalvoja, ka ES - tēls
ir dzīves pieredzes samierināšanās rezultāts, tiltiņš, kas saista cilvēka pagātni un
nākotni. ES spēks ir cilvēcisko pamatvērtību – cerības, uzticības, mīlestības, gudrības
u.c. – pakāpeniskas apgūšanas produkts. Bez tam Es var maskēties, slēpjot pretrunas
starp iekšējo pieredzi un ārējām prasībām.

Arī pašcieņas veidošanās ir saistīta ar Es attīstību. Pašcieņas veidošanos sekmē
pašvērtējums. Pētījumi liecina - jo augstāks pašcieņas līmenis, jo pozitīvāka ir ne
tikai izturēšanās pašam pret sevi, bet arī pret citiem. Jo augstāks ir pretenziju līmenis
pašam pret sevi un nav atbilstošu sasniegumu, jo lielāka ir iespējamība, ka pašcieņas
līmenis ir pazemināts

Liela loma adekvāta pretenziju līmeņa uzstādīšanā ir motivācijai, ieinteresētībai
sasniegt augstākus rezultātus. Motivācijas situāciju raksturo tieksme pēc patstāvības
un pašcieņas, konflikts starp reglamentiem un apkārtējo gaidām. Šis konflikts var
izraisīt diezgan mainīgas, impulsīvas, neparedzamas emocijas. Tas var izraisīt vai nu
agresīvu uzvedību vai izvairīšanos no konfrontācijas. Abos gadījumos uzvedībai ir
opozicionārs raksturs – tā ir pretošanās sociālās vides likumiem un noteikumiem.
Izvairīšanās gadījumā parādās tieksme neko neuzsākt kopā ar pieaugušajiem,
norobežošanās no tiem, ieraušanās sevī.

Ja pusaudzi pavada nemiers, trauksmainība, neskaidrība par savu vietu dzīvē un
starp cilvēkiem sabiedrībā, viņš var meklēt ar ko identificēties. Identificēšanās ir
saistīta ar kompensācijas reakciju, kad cilvēks savu nemieru un nedrošības izjūtu
samazina atrodot objektu, ar ko iztēlē identificēties, saplūst. Var saplūst ar kādu
draugu, ar kādu elku (sportisti, aktieri, mūziķi utt.), ar kādu grāmatas varoni, politisko
vadoni, reliģisko tēlu, grupu. Tādējādi samazinās nemiers un trauksmes izjūta,
pusaudzis jūtas drošāks. Ja darboties spējīgu, pozitīvu identitāti nav laimējies
sasniegt, tās vietā var izvēlēties “negatīvu identitāti” vai notiek baiļu apzīmogotā
“identitātes difūzija”, jūtot, ka savas identitātes izjūta arvien vairāk zūd. Identitātes
krīzes rezultātā pusaudzis var izvēlēties tādas lomas kā zaglis, reketieris, prostitūta,
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alkoholiķis, narkomāns utt. Un tā būs viņa identitāte. Ja cilvēkā izveidojas šī negatīvā
identitāte, tad tā ir ārkārtīgi noturīga. To ir ļoti grūti mainīt, jo cilvēks ir atradis
atbildi uz jautājumu “kas es esmu?” un “kāds es esmu?”. Bieži vien gan vecāki, gan
audzinātāji, gan dažādas sociālās institūcijas (policija, bāriņtiesa u.c.) to neapzinoties,
bīda pusaudžus uz šīs negatīvās identitātes pusi ar pārmērīgiem nosodījumiem,
bargām prasībām, visiem spēkiem kritizējot, nonievājot pusaudžu subkultūru,
uzspiežot savu viedokli.

Apskatot pusaudžu uzvedības grūtības būtiski būtu noskaidrot iespējamos
cēloņus konkrētajai rīcībai un tikai tad veidot darbības plānu uzvedības korekcijai. Šo
cēloņu klasifikācijas ir dažādas. Viena no izplatītākajām pievērš uzmanību sekojošām
lietām:

 Sociokulturālie iemesli - uzvedības iemesli saistās ar kultūras atšķirībām
tajā sociālajā vidē, kurā bērns audzis un attīstījies.

 Psihoafektīvie iemesli - uzvedības grūtības saistītas ar emocionālo traumu,
trauksmi, depresiju, temperamenta atšķirībām.

 Attīstības iemesli - katram attīstības gaita un temps ir individuāla.
 Kognitīvie iemesli - uzvedības grūtības saistītas ar īpatnēju bērna radošo

darbību un citām pozitīvām, apdāvinātam bērnam raksturīgām atšķirībām.
 Izglītības iemesli - uzvedības grūtības saistītas ar šī bērna mācīšanās stila

un spēju atšķirībām, bērns nevar realizēties mācību procesā.
Skolā no skolēna tiek gaidīts, lai viņš netieši pakļautos un piemērotos noteiktai

skolēna lomai, un visvairāk piemēroties spējīgie skolēni saņem vislielākās uzslavas
un visaugstāko novērtējumu. Neatlaidīgie, paļāvīgie, paklausīgie, tie skolēni, kuru
rīcība ir iepriekš paredzama, sadarboties spējīgie skolēni ir tie, kurus skolotāji
vislielākā mērā novērtē pozitīvi, ņemot vērā gan viņu akadēmiskās, gan sabiedriskās
zināšanas. Savukārt, skolotāju novērtējumi rāda, ka skolēni, kas demonstrē
problemātisku uzvedību skolā, noteikti tiek novērtēti kā mazāk precīzi, neatlaidīgi,
piemēroties un sadarboties spējīgi nekā citi skolēni. Šie rezultāti ļauj secināt, ka
mūsdienu skola praktizē uz piemērošanos balstītu pedagoģiju. Tas nesakrīt ar skaļi
deklarētajām idejām par to, ka skolai jāveido aktīvus, kritiskus, radošus, patiesus, ar
vēlēšanos iedziļināties un piedalīties nākamos sabiedrības locekļus.

Mūsu ikdienas dzīve sastāv no daudz dažādiem notikumiem. Tie varbūt gan
patīkami, gan mazāk patīkami, gan pavisam nepatīkami. Katrs no mums uz šiem
notikumiem reaģē citādāk, bet visos gadījumos notikumi rada stresu vai spriedzi.

Prāts vienlaikus var uztvert tikai pāris problēmu. Ja vienlaicīgi jātiek galā ar
daudzām vai kāda no tām saistīta ar sarežģījumiem, cilvēks kļūst nervozs.

Nervu sasprindzinājums pats par sevi nav slikts, jo tas rosina domu darbību,
saasina uztveri. Tomēr atsevišķos gadījumos tas mūs biedē, jo sākam pastiprināti
svīst, dreb ceļi utt. Ķermenis jūt, ka cilvēks netiek galā ar savām nepatīkamajām
domām un emocijām, tāpēc, sasprindzinot muskuļus, cenšas tās atvairīt.

Izmantojot Filipsa skolas trauksmes testu, Rēzeknes pilsētas un rajona atsevišķās
skolās 7.-12.klašu skolēniem tika noteikts stresa līmenis astoņos trauksmes faktoros. 
Pētījums tika veikts laika posmā no 2003.-2005.gadam, tajā piedalījās 427 skolēni. 
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Iegūtos rezultātus nevar vērtēt viennozīmīgi, jo stresa līmenis ir subjektīvs un
nepastāvīgs lielums.
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3.attēls. Vispārējās trauksmes skolā līmenis 7.- 12.klašu grupā

Vidēji apmēram 34% skolēnu ir paaugstināts trauksmes līmenis, bet 14%
respondentu tas ir augsts. Tas nozīmē, ka gandrīz pusei (48%) aptaujāto pusaudžu
emocionālais stāvoklis, saistīts ar dažādām iesaistīšanas formām skolas dzīvē, ir 
saspringts. Katrā klašu grupā stresa līmenis ir atšķirīgs, piemēram, 10.klašu grupā
stresa rādītāji ir visstabīlākie, bet 8.-7.klašu skolēniem ir paaugstināts stresa līmenis.

To nosaka daudz un dažādi apstākļi. Viens no tiem - pusaudžu tieksme pēc
pašcieņas un patstāvības, konflikts starp reglamentiem un apkārtējo gaidām. Šis
konflikts var izraisīt diezgan mainīgas, impulsīvas, neparedzamas emocijas. Tas var
izraisīt vai nu agresīvu uzvedību vai izvairīšanos no konfrontācijas. Abos gadījumos
uzvedībai ir opozicionārs raksturs – tā ir pretošanās sociālās vides likumiem un
noteikumiem. To pierāda arī iegūtie rezultāti A.Bassa un A.Darki testā par
agresivitāti. 7.-8.klašu skolēniem paaugstināti agresivitātes indeksa rādītāji ir verbālās
agresijas, negatīvisma un sakaitinājuma skalās.

Nosakot skolas trauksmes līmeni, uzmanību piesaistīja fakts, ka gandrīz visās
klašu grupās skolēniem ir izteikta savu rezultātu, rīcības, domu vērtējuma orientēšana
uz apkārtējo domām, trauksme vērtējuma dēļ, ko izdara apkārtējie, negatīva
vērtējuma gaidīšana. Tas norāda, ka skolēniem (69,3%) ir svarīgi būt pieņemtiem
sociālajā vidē, atrasties drošībā, apmierināt sociālās vajadzības. Apmēram 69%
aptaujāto tas rada lielu spriedzi. Vairāk izteikts stress ir vecākajiem pusaudž iem –
11.-12.klašu skolēniem. Daļēji to varētu skaidrot ar jauniešu identifikācijas jautājumu
risināšanu, personīgo morāles normu veidošanos. Spēja spriest augstā morāles līmenī
ir saistīta ar kognitīvo spēju pilnveidošanos. Taču augsta līmeņa morālie spriedumi ne
vienmēr atbilst tik pat augsta līmeņa morālajai uzvedībai. 
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4.attēls. Faktora “bailes no apkārtējo vērtējuma” stresa līmenis 7.-12. klašu grupā

Skolēnus, kuriem paaugstināts stresa līmenis, pēc uzvedības nosacīti var iedalīt
divās grupās: mierīga, klusa, pat nedroša un skaļa, bravūrīga, pat izaicinoša uzvedība.
Pēc novērojumu rezultātiem lielākā daļa skolēnu pieder pirmajai grupai. Lai gan ārēji
pusaudžu uzvedība ir mierīga, tomēr mācību stundās sekot līdzi spēj tikai apmēram
45%-50% respondentu. Varētu teikt, ka novērojama stresa somatizēšanās tendence,
stress izlādējas ķermenī, ārēji tā izpausmes ir maz pamanāmas.

E.Frīdenberga (E.Frydenberg) (5) apkopojusi pusaudžu uzvedības izpausmes
mājās, skolā un sabiedrībā, kuras novērojuši skolu psihologi un kuri kalpo kā stresa
indikatori. Apskatīsim tikai tos indikatorus, kuri ir novērojami skolā: dusmas, 
strīdēšanās, uzmanību piesaistoša uzvedība, lielīšanās, iebiedēšana, apjukums
problēmu risināšanā, nogurums, grūtības izpildīt darba prasības, kaušanās, cīņas,
“slaistīšanās apkārt”, nespēja iesākt jaunu uzdevumu, izolācija, attālināšanās,
nepiedalīšanās, neiesaistīšanās, vāja koncentrēšanās, izrādīšanās, ķircināšana,
apzināta stundu kavēšana, slimības. Protams, šie indikatori var parādīties dažādās
kombinācijās, dažādos veidos un ne vienmēr stresa situācijās.

Kā jau tika iepriekš minēts visās šajās izpausmēs jāņem vērā pusaudžu
vecumposma psiholoģiskās īpatnības, kuras var pastiprināt, paaugstināt spriedzes
līmeni. Galvenie faktori, kas ietekmē stresa līmeni, ir: 

 īpatnības, kas piemīt pusaudžu vecumposma krīzei;
 vērtības un likumi, kas valda pusaudžu subkultūrā;
 saskarsmes īpatnības ar pieaugušajiem;
 pusaudža dzimumpašapziņas veidošanās;
 pusaudža intelektuālās attīstības iespējas;
 ietekme uz pusaudžu emocionālo un gribas attīstību.
Visi minētie aspekti, savstarpēji mijiedarbojoties, vairāk vai mazāk ietekmē

katru pusaudzi atkarībā no katra skolēna individualitātes, apstākļiem ģimenē un skolā
un attiecībām ar pieaugušajiem un vienaudž iem.

Tradicionālās skolas vērtības - kreativitāte, izzināšana, aktīvs, darbīgs dzīves
veids, pusaudžu apziņā neiekļaujas kā vērtības. Lielākā daļa pusaudžu (sevišķi
jaunākie 12-15 gadīgie) ir pārliecināti, ka ar savu darbu un talantu nav iespējams
veidot savu “dzīves ceļu”, sasniegt noteiktu stāvokli sabiedrībā, materiālo labklājību.
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Tā viņi uztver šodienas realitātes. Te jāmin arī negatīvā pieredze, ko pusaudzis redz
vecāku dzīvē, kura biež i atgādina sacensības izdzīvošanā, kuru rezultātā vecāki ir
mūžīgi noguruši, uzbudināti, diezgan vienaldzīgi attiecībā uz bērna psiholoģiskajiem
pārdzīvojumiem, jo pārņemti ar saviem (personisko bezspēcību, uztraukumu par
rītdienu u.c.). Tas viss pusaudzī izsauc satraukumu, neapmierinātību ar sevi, pasauli.
Pusaudzis var dažādi reaģēt uz frustrāciju:

 pārvērtēt mērķus un izvirzīt citus;
 izmantot tiešo vai netiešo agresiju, lai vērstos pret šķērsli;
 meklēt citus līdzekļus, lai sasniegtu mērķi;
 atbrīvoties no spriedzes ar pārcelto agresiju pret nevainīgu cilvēku vai

objektu;
 nonākt depresijā un izmisumā.
Dž.Dollards (J.Dollard) (8) uzskatīja, ka agresija vienmēr ir saistīta ar cilvēka

frustrāciju. Taču citu zinātnieku pētījumi to neapstiprināja. Pēc L.Berkovica 
(L.Berkowitz) atziņām – frustrācija ir viens no daudzajiem stimuliem, kurš var
provocēt agresīvas reakcijas, bet nerada agresīvu uzvedību, te drīzāk var runāt par
gatavības agresīvai rīcībai radīšanu. D.Zillmans (D.Zillmann) pierādīja, ka jebkurš
iekšējā satraukuma stāvoklis, arī uzbudinājums, spēj paaugstināt agresīvo aktivitāti.
Izziņa un uzbudinājums ir cieši savstarpēji saistīti, tie ietekmē viens otru visa ciešanu
procesa gaitā. Ja uzbudinājuma līmenis ir ļoti augsts, tad samazinās izziņas darbības
spējas un tas var radīt impulsīvu uzvedībuTas nozīmē, ka kognitīvo procesu
dezintegrācija rada agresijas aiztures traucējumus. Vēl viens interesants aspekts
D.Zillmana teorijā ir tas, ka uzbudinājums no viena ierosinātāja var uzklāties (var būt
pārnests) uz cita ierosinātāja uzbudinājumu, tādā veidā pastiprinot vai pavājinot
emocionālo reakciju spēku. Tomēr agresija var parādīties arī tad, ja frustrējošo
apstākļu nav (7). Savukārt sociālās iemācīšanas teorija aplūko agresiju kā uzvedību,
kas iegūta iemācīšanās ceļā. Cilvēka paša pieredze un novērojumi par citu
panākumiem, izmantojot agresiju, parāda, ka agresija reizēm ir izdevīga. Atbilstoši
sociālās iemācīšanās teorijai agresijas būtības izpratne pamatojas uz to,

 kā agresīvās uzvedības modelis tika apgūts;
 kādi faktori provocē agresijas izpausmi;
 kādi apstākļi nodrošina agresīvās uzvedības modeļa nostiprināšanos (6).
Tiek uzskatīts, ka agresīvas uzvedības modeļi un reakcijas tiek apgūtas un

nostiprinātas gan ar netiešu līdzdalību agresijas situācijās, gan arī agresijas pasīvas
novērošanas rezultātā. Agresīvas uzvedības veidošanās ir komplicēts process

Uzvedības izvēli, saskaņā ar sociālās izziņas teorijas pārstāvja A.Banduras 
(A.Bandura) uzskatiem, nosaka iekšējo spēku un vides mijiedarbība. Izziņas līmenis
un saturs tiek uzskatīts par uzvedības izvēles īsto cēloni. Cilvēka augsti attīstītie
izziņas procesi ietekmē uzvedības intuitīvo un prognostisko regulāciju, tai skaitā arī
izvēli.

Cilvēks pats var palīdzēt sev nomierināties stresa situācijā, ir jāzina stresa 
optimizēšanas paņēmieni. Skolā un ģimenē jāveicina dzīvesveids, kas palīdz
relaksēties, atgūt emocionālo līdzsvaru un nav vajadzības izmantot agresīvu
uzvedību. Pieaugušajiem jāiemācās optimizēt savu stresa līmeni, lai tādējādi
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netraumētu pusaudžus, mācītu ar savu paraugu tikt galā ar sasprindzinājumu.
Pusaudžu izpratne par sevi, savu reakciju pārzināšana, emociju pasaules izpratne
veidos konstruktīvāku uzvedību, mazinās agresīvas uzvedības iespējamību.

Cilvēka un vides mijiedarbība izpaužas dabas vides, sociālās vides un cilvēka
dzīves darbības mijsakarībās. Katra no šīm vidēm iedarbojas uz cilvēku ar saviem
stresoriem, izraisot gan pozitīvus, gan negatīvus pārdzīvojumus, radot stresu ar visām
no tā izrietošajām sekām. Ļoti svarīga ir katra cilvēka individuālā attieksme pret
stresoriem.

Mūsu pašreizējā izglītības sistēmas metodes daudziem bērniem laupa pašapziņu. 
M.H.Popkins (1983) konstatē, ka ja kāda ievērojama un tev nozīmīga persona patērē
daudz laika, klāstīdama, ko tu dari nepareizi, tu sāc ticēt, ka esi drīzāk nepareizs nekā
pareizs. Kļūst grūtāk kaut ko darīt pareizi, jo tik daudz uzmanības jāpievērš kļūdām
un neizdarībām. Ja visu laiku skolotājs norāda skolēnam uz viņa kļūdām, tas rada
vislielāko šķērsli skolēna attīstībai. Daudzi skolēni dzīvo bailēs, jo domā, ka nevarēs
būt tik labi, cik no viņiem gaida, turpretī citi atsakās cīnīties tāpēc, ka nespēj izpildīt
izvirzītās prasības. Sociālā attīstība šajā “lomā saistās ar saskarsmi, skolotājs ir
„nozīmīgais cits”, kurškļūst par galveno autoritāti.

Skolotāja attieksmes nozīmīgums zēnam un meitenei ir atšķirīgs. Spēcīgs
stimuls zēnam ir apziņa – “es saprotu, es varu!”, savukārt meitenēm – kā viņu darbu
novērtēs citi. Sociālie motīvi zēnam nav tik svarīgi - arī skolotāja vērtējums, tik
nozīmīgs meitenei, bet zēnam nešķiet būtisks. Zēni ir jūtīgāki un emocionāli vieglāk
ievainojami nekā meitenes. Viņus daudz vieglāk pazemot, nokaitināt gan ar
neuzmanīgiem izteikumiem, gan ar attieksmi, un viņu bravurīgā uzvedība ir tikai
aizsargbruņas jūtīgai dvēselei. Zēnam daudz svarīgāka nekā meitenei ir skolotāja
attieksme - ja tā ir nelabvēlīga, viņam veidojas nepatika pret mācīšanos kopumā.
Tātad, ja zēns saka, ka skola viņam riebjas, iespējams, negatīvo emociju cēlonis
meklējams attiecībās ar skolotāju. Var parādīties aizsargreakcija - tā kā mācoties viņš
vērtīgs nejūtas, tad šo izjūtu mēģina gūt destruktīvā ceļā.

Diemžēl pusaudžu vidū nereti ir vērojamas ne tikai labas attiecības, bet arī
dažādas fiziskas un psiholoģiskas vardarbības izpausmes, kuras angļu valodā sauc par 
“bullying”, bet latviešu valodā tulko gan kā iebaidīšana, gan ņirgāšanās. Var lietot arī
jēdzienu skolas mobings. Mobings ir parādība, kad viena vai vairākas personas ilgāka
laika periodā tiek pakļautas sistemātiskai, negatīvai rīcībai un attieksmei no
līdzcilvēku puses. Šāda negatīva rīcība izraisa sāpes un ciešanas verbālā, fiziskā,
psiholoģiskā veidā. Mobings pastāv gan lauku, gan pilsētas skolās - gan lielās, gan
mazās. Skolā visbiežāk mobingu uzsāk vienaudž i, taču gadās, ka pie tā vainīgi ir paši
skolotāji, kas pret kādu skolēnu pauž negatīvu attieksmi. Mēdz būt arī tā, ka par
mobinga upuri kļūst pats skolotājs.

Visbiežāk mobings tiek praktizēts starpbrīžos un pēc stundām. Skaidrs, ka tad
tuvumā nav pieaugušo, kas spētu iejaukties vai novērst radušos situāciju. Informācija
par lielāko daļu mobinga gadījumu parasti nenokļūst līdz skolas personālam, un 
skolēniem pašiem lielākoties ir jārisina problemātiskā situācija.

Ja kāds no klases tiek izstumts vai ignorēts, tad var runāt par atstumšanu vai
klusuma mobingu. Ar izstumto neviens nerunā, nevēlas draudzēties, pret viņu izturas
tā, it kā viņa nemaz nebūtu. Šis mobinga veids visbiežāk ir satopams vecāko skolēnu
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vidū. To ir grūti atklāt, jo no ārpuses izskatās, ka viss ir kārtībā. Taču, ja pavēro
tuvāk, tad kļūst skaidrs, ka skolēns nejūtas piederīgs pie kolektīva.

Pētījumi Norvēģijā un Lielbritānijā ir pierādījuši, kla cīņa pret vardarbību ir
vissekmīgākā tad, ja:

 tajā iesaista visu skolas kopienu;
 rada skaidru sapratni par to, kas ir vardarbība un ko ar to darīt;
 rezultātā tiek izskaidrota vardarbības novēršana un pretdarbības sistēma.
Šis jautājums vēl jārisina un jāpēta, jāveic liels izskaidrojošs darbs sabiedrībā.
Skola var gan pozitīvi, gan negatīvi ietekmēt skolēnu labsajūtu un attīstību.

Labvēlīgs skolas psihosociālais klimats un pozitīvi vērtējama skolas fiziskā vide
veicina skolēnu psiholoģisko un fizisko, kā arī sociālo labklājību. Savukārt negatīva
skolas psihosociālā vide izraisa stresu un tam sekojošus veselības traucējumus,
mazāku apmierinātību ar dzīvi kopumā, vājākas skolas sekmes.
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Abstract. Renewal of Latvia’s National independency and all of the following events, namely 
joining the European union, have brought the opinion and comprehension of the society’s 
democratization and ability to create a real humanitarian society, that can not be imagined without 
the process of integration into the country, which, in its turn, requires a particular level of 
education and understanding from the whole society. The main emphasis is that every human being 
has its right to be a competent member of society with respect to his age, ethnic belonging, mental 
and physical features. According to mentioned, a child having development disorders has an equal
freedom in each procedure of society including educational acquisition.

The main aims of integration deal with the chance that is given to everybody without 
reference to person’s health defects’ characteristics and its causes in order to adapt oneself to 
every single social and economical sphere to the utmost. Furthermore, they are given the chance to 
gain independence, namely to obtain greater self- dependence. These people should be active and 
take part in these processes in order to get rid of the secondary role in the society. Society has to 
adapt to the coping with special needs for those people as well. Integration includes necessity to 
avoid as much as possible the creation of special instances and the environment of different 
conditions for the people with special needs, although it has an importance in the case when there 
is not possibility to achieve the result. 

Environment and its influence have quite an important role in the child’s with special needs 
successful development of self- confidence. The characteristics of the surrounded area, peers help 
to acknowledge himself exactly in this environment. The positive or negative attitude formed 
towards oneself influences youngsters’ attitude to their own actions, their mistakes, success and 
distant goals. Children with special needs get used to be different while staying in an isolated and 
specific place. This is even promoted by stereotypes that dwell in society as well as by parents’ 
attitude towards the situation. Child’s self- dependence suffers the most. Moreover, self- appraisal 
becomes lower, motivation for further actions and development of personality disappears step by 
step. The fact, that special school’s certificate cannot guarantee person’s condition and 
competitiveness in the labour market, is widely conventional, though they do live among us after the 
graduation. The result of the integration procedure does not depend only on education institution, 
that has started the process, but also on the success of involvement of other local institutions’ 
specialists, making united support system for integration schools.

This has got to be considered when starting the process of integration in a particular 
education institution division. The support system has to be created in the level of an area, district, 
town, department, and school, exploring the most valuable, most experienced potential that has 
been involved. Thus everyone who takes part in the process could help others. 

Unfortunately, we can not say that we have advantageous environment for people having 
development disorder both at national and at local authority level. Following aspects prove it quite 
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obviously: death and illnesses rate higher among the people who have limited action abilities, than 
those who do not have any physical or mental difficulties. People with development disorders have
difficulties with using different social services and bodies that are ordinary accessible for other 
citizens. Adults having disability has lower income. Quite a widespread segregation of these people 
exists - they cannot have leading positions, besides they are quite rarely represented in social life.

The foundation of each relationship is respect, namely, to respect others in all possible fields, 
to respect their inner ant outer diversity, their personal talents, taking into account aptitude, and 
their various investments in social life. The integration of people with special needs in the society is 
necessary for society to express itself, and for creating the proper values orientation. Teachers as 
well as parents should regard integration as a real mainstreaming, not only see it as a matter of 
fact. It is quite easy to admit a child with special needs to ordinary education institution, but it takes 
pains to make him feel good, to feel adherent and understood.

Key words: development disorders, integration environment, integration school.

Ar katru paaudzi mūsu sabiedrība kļūst izglītotāka un humānāka. Arī mūsdienu 
izglītības pirmais atslēgas vārds ir humanitāte. Šī jēdziena saturu atsedz citi pakārtoti 
jēdzieni, tādi kā laipnība, personiskais drošums, sabiedriskums, tolerance, 
pašnoteikšanās. Humānās izglītības centrā atrodas bērns kā garīga būtne. Notiek 
pāreja uz vērtīborientētiem jeb Es – orientētiem mērķiem. Skolotāja pienākums ir 
veidot vidi, kas dotu iespēju katram bērnam attīstīt visus dotumus viņam piemērotā 
tempā un laikā, vidi, kas veicina skolēna izaugsmi, uztur skolēna zinātkāri, vidi, kas 
motivē, ļauj izbaudīt intelektuālas atklāsmes un darbošanās prieku. (33) 

Pārmaiņu procesi sabiedrībā prasa arī no jauna definēt pedagoģiskos mērķus. 
Skolotājiem jāsagatavo savi skolēni jaunai - salīdzinot ar iepriekšējām paaudzēm-
arvien nedrošākai nākotnei, it īpaši runājot par cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām, 
kurā daudzos gadījumos būs nepieciešams arī vairākas reizes mainīt profesionālās 
perspektīvas, jāstāsta arī tas, ko nozīmē bezdarbs un kā jārīkojas šādās situācijās. (37)

Latvijas jaunās paaudzes sagatavošana turpmākai patstāvīgai dzīvei sarežģītajā, 
tik mainīgajā šodienas un rītdienas sabiedrībā ir svarīgs un atbildīgs uzdevums. Kādi 
un kā mūsu bērni ieies lielajā pasaulē, daļai skolēnu būs atkarīgs tieši no iegūtās 
izglītības kvalitātes un gatavības turpināt izglītību visu dzīvi, bet daļai skolēnu – no 
prasmes zināšanas pielietot praktiski, no apgūto iemaņu kvantitātes un kvalitātes. 
Latviešu nacionālās pedagoģijas pamatlicējs Atis Kronvalds norāda, ka katrs skolēns 
ir savādāks un skolotājam ir svarīgi izprast kāpēc tā ir: katrs kaut vēl būtu mazs 
gados, daudz ko jau piedzīvojis. Bērniem jādzīvo pilnvērtīga un pienācīga dzīve tādos 
apstākļos, kas viņam nodrošinātu cieņu, veicinātu pašpaļāvību un atvieglotu aktīvu 
piedalīšanos sabiedrības dzīvē.

Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošana un tam sekojošie procesi - iestāšanās 
Eiropas Savienībā, Latvijā ienesusi domu un izpratni par sabiedrības 
demokratizācijas un humānas sabiedrības veidošanas iespējām, kas nav iedomājama 
bez integrācijas procesa, kas prasa visas sabiedrības izglītotību un sapratni, uzsverot 
to, ka katram cilvēkam, neatkarīgi no viņa etniskās piederības, vecuma, fiziskajām un 
garīgajām īpatnībām ir tiesības būt pilntiesīgam sabiedrības loceklim. Līdz ar to 
visiem, arī bērnam ar attīstības traucējumiem, ir vienlīdzīgas tiesības visās 
sabiedrības norisēs, tai skaitā arī izglītības ieguvē.
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Demokrātiskā sabiedrībā pret katru indivīdu izturas kā pret unikālu būtni, kura 
var dot vērtīgu ieguldījumu. Patiesā demokrātijā attieksme pret katru pilsoni ir 
vienāda un katram ir iespēja pilnā mērā piedalīties kopējā sabiedrības dzīvē. Pakāpe, 
līdz kādai sabiedrības dzīvē var piedalīties cilvēki ar īpašām vajadzībām, ir 
demokrātijas indikators. Kad bērns ar speciālām vajadzībām tiek izglītots kopā ar 
bērniem, kuriem nav attīstības traucējumu, ko praksē pazīst kā integrāciju, bērniem 
tiek sniegta līdzvērtīga iespēja tikt atzītiem uz vienlīdzības pamatiem, neskatoties uz 
viņu kognitīvo, fizisko, sociālo vai emocionālo problēmu.

Jebkura bērna personības veidošanos ietekmē vide. Starp cilvēku un vidi pastāv 
noteikta, stingra mijiedarbība, kas visos laikos ir būtiski ietekmējusi cilvēka 
personību. Vides jēdziens sastāv no četriem savstarpēji saistītiem elementiem:

 dabas vide (visa dzīvē daba, arī biosfēras regulēšanas mehānismi, arī 
daudzveidīgās augu un dzīvnieku valsts sugas, kuras sastopamas uz zemes);

 cilvēka radītā vide (tā ir cilvēku koncentrēšanās vietu infrastruktūra, kurā 
ietilpst gan ēkas, gan transports, ģimenes mājas, skolas, zemes);

 sociālā vide (cilvēku savstarpējās attiecības kopienā vai valstī, kā arī 
attiecības starp valstīm);

 iekšējā vide (nozīmē kā cilvēka kā personības fiziskā, garīgā, ekonomiskā 
un intelektuālā līmeņa sakārtotība un līdzsvars). (31)

Cilvēks pilnvērtīgi var attīstīties tikai sociālajā vidē, pārņemot apkārtējās 
sociālās vides pieredzi, tiek apgūtas zināšanas, attieksmes, prasmes, veidojas vērtību 
orientācijas uzvedība, bērns apgūst sociālās lomas. (36)

Nozīmīgākie priekšnosacījumi veiksmīgām mācībām, skolēnu saskarsmes 
kultūras un vērtīborientācijas attīstībai ir mācību vide, kas skolēnam ļauj sajust un 
noticēt tam, ka viņi paši var izdarīt daudz, labvēlīga un optimistiska gaisotne stundās, 
kas rada drošības un aizsargātības izjūtu un sniedz iespējas katram bez bažām 
mēģināt, kļūdīties, mācīties no savām un citu kļūdām. (24)

Pedagoģe D.Iļiško atzīmē, ka labvēlīgu vidi bērna attīstībai veido:
 pozitīvs emocionāls atbalsts;
 visu sajūtu maksimāla nodarbināšana pasaules apguvē;
 darbošanās prieks;
 no stresa brīva gaisotne;
 stundās izmantojamo tehnoloģiju daudzveidība;
 kognitīvās, afektīvās un psihomotorās jomas attīstīšanas nodrošināšana;
 skolēna kā pētnieka aktīvas pozīcijas nodrošināšana mācību procesā;
 skolēns izvēles iespējas. (18)
Jebkurā valstī, attieksmē pret bērniem un cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, 

var izšķirt četras fāzes:

Norobežošanās (segregācijas) fāze. Šajā fāzē raksturīgi, kad apkārtējie cilvēki 
izvairās, mēģina turēt kaut kur atsevišķi cilvēkus ar speciālām vajadzībām, novēro 
viņus un izmanto.

Saglabāšanas fāze. Raksturīgas rūpes un žēlastība, tiek veidotas slēgtas iestādes, 
kur radīti nepiemēroti apstākļi.
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Rehabilitācijas fāze. Šajā gadījumā cilvēki ar speciālām vajadzībām ir aprūpēti, 
viņiem tiek nodrošināti apmācīti un kompetenti cilvēki, kas tālāk apmāca cilvēkus 
izmantot savus esošos resursus, apmāca tikt galā ar sevi tik labi, cik tas iespējams.

Integrācijas fāze. Sabiedrība arvien vairāk piemērojas, tā kļūst par „sabiedrību 
visiem,” kur valda līdzjūtības un kopības vara.

Vēsturiski Latvijā izveidojušās un ilgus padomju okupācijas gadus pastāvējušas 
divas izglītības sistēmas: vispārējās un speciālās. Līdz ar Latvijas valstiskās 
neatkarības atjaunošanos valstī, Latvijas izglītības likuma pieņemšanu 1991.gadā un 
tā stāšanos spēkā ar 1998.gadu, ar 1999.gada Vispārējās izglītības likuma, kurš 
paredz, ka speciālajai izglītībai jārada iespējas un apstākļi skolēniem ar speciālajām 
vajadzībām iegūt izglītību jebkurā izglītības iestādē atbilstoši viņa veselības 
stāvoklim, spējām un attīstības līmenim, stāšanos spēkā, kā arī iegūstot informāciju 
par speciālās izglītības stāvokli un tendencēm ES un attīstītākajās pasaules valstīs, 
aktualizējas jautājumi par problēmām, kas saistītas ar bērnu, kuriem ir speciālas 
vajadzības, segregāciju, tiek iepazīta un atbalstīta ideja par bērnu ar speciālajām 
vajadzībām iekļaušanu jeb integrēšanu vispārējās izglītības iestādēs, izprotot 
integrāciju kā procesu, kura mērķis ir iesaistīt bērnu ar speciālām vajadzībām 
vispārizglītojošās skolas dzīvē - gan mācību procesā, gan arī sociālajā dzīvē, norādot, 
ka šiem skolēniem - ar speciālām vajadzībām - vispārējās izglītības iestādēs ir 
nepieciešama īpaša uzmanība, prasmīga pedagoģiski psiholoģiska palīdzība, atbilstoši 
izvēlēta metodika, labestīgs un saudzējošs mikroklimats, apzinoties, ka vienlīdz 
svarīgi, lai pats izglītības process un skolas vide veicinātu dialogu un sekmētu 
sadarbību. Bet pats galvenais – zinošs un saprotošs skolotājs. Tāds skolotājs, kurš 
zina skolēnu ar garīgās un / vai fiziskās attīstības traucējumiem vecuma un attīstības 
īpatnības, korekcijas un rehabilitācijas darbu, mācību priekšmetu metodiku.

Integrēšana - process, kurā cilvēki ar funkciju traucējumiem piedalās 
sabiedriskajā dzīvē kopā ar citiem, saņemot nepieciešamo personisko atbalstu, viņi 
tiek iekļauti sabiedrībā. (5) Integrācija ir pastāvīgs un dinamisks savstarpējās 
adaptācijas process, kurā no vienas puses ir cilvēks ar attīstības traucējumiem, kas 
dzīvo saskaņā ar savām iespējām, vēlmēm un izvēli, bet no otras puses - sabiedrība, 
kurai ir jāsniedz atbalsts un jānodrošina iespēju vienlīdzība. Integrācijas procesa 
pamatā ir abpusēja izpratne, ka vienatnē sasniegt mērķi ir neiespējami, sadarbības 
iespēju apzināšanās un realizācija, t.i. iespēja aktīvi piedalīties visos sabiedrības 
dzīves darbības virzienos, iekļauties sociālajās struktūrās, kas ir saistītas ar dažādām 
dzīves darbības sfērām.

Kā atzīmē H.Gudjons, integrācijas ideja izvirza vispārēju jautājumu par 
pedagoģijas sabiedrisko virzību: vai nu konkurences sabiedrība, kurā galvenais 
pārsvarā ir individuālā karjera, vai arī solidāra sabiedrība, kurā pilnīgi pašsaprotama 
ir vieta ikvienam cilvēkam, kaut arī viņš pilnībā nespēj izpildīt visas prasības. (16)

Integrāciju var analizēt, izmantojot šādas daudzveidīgas definīcijas:
 fiziska integrācija personai ar pavājinātām funkcijām paver iespējas dzīvot 

tajā pašā fiziskajā vidē, kas pieejama citiem. Tad izjūt normālu dienas, 
nedēļas un gada ritmu, kā arī dzīves ciklu. Fiziska integrācija nozīmē, ka 
cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem mājokļi tiek izvietoti parastos 
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dzīvojamos rajonos, ka ir iespēja strādāt normālās ražošanas uzņēmumu 
telpās, un brīvā laika pasākumi noris visai sabiedrībai pieejamā vidē;

 funkcionāla integrācija apliecina, ka personai ar funkcionāliem 
traucējumiem sabiedrībā var būt iespējas darboties kopā ar citiem. Katram 
cilvēkam, kam ir funkcionālie traucējumi, vajadzētu saglabāt izdevību 
iemācīties izmantot viņam nepieciešamos apkārtējās vides apstākļus un 
struktūras – restorānus, viesnīcas, veikalus, peldbaseinus, vilcienus, 
autobusus, sporta centrus, parkus, muzejus utt.

 integrācija ģimenē cilvēkam ar garīgās attīstības traucējumiem cieši saistīta 
ar izteiktāku un arvien pieaugošu pastāvīgo vajadzību pēc kopdzīves ar 
viņiem svarīgām personām.

 Integrācija grupās nosaka līdzdalību dažādās sociālās grupās skolā, dienas 
nodarbībās un darbā, kā arī draugu lokā, apvienībās un interešu klubos.

 Integrācija sabiedrībā izpaužas pilsoņa tiesībās un saistās ar katra 
likumīgajām garantijām nodrošināt savas vajadzības un pieņemt lēmumus.

 Organizatoriskā integritāti veido organizatoriskas formas un 
administratīvās struktūras, kas palīdz un atbalsta cilvēku. 

 sociālā integrācija – sociālo grupu un institūciju piemērošana jaunai sociāli 
kulturālai videi, kur notiek vērtību sistēmu saskaņošana, darbības veidu 
saskaņošana, kopīgu institūciju izveidošana. (Psiholoģijas vārdnīca 134.lpp) 
Tā cilvēkam nozīmē iekļaušanos normālā sabiedrībā un, neraugoties uz 
viņam piemītošajiem trūkumiem, tapšanu par pilnvērtīgu sabiedrības 
locekli. (10)

Integrācijas mērķi balstās uz to, lai dotu iespēju cilvēkam, neatkarīgi no 
veselības traucējuma rakstura un iemesliem, maksimāli iekļauties sociālajā un 
ekonomiskajā dzīvē, kā arī iegūt neatkarību, kas nozīmē pēc iespējas lielākas 
patstāvības iegūšanu. Lai atbrīvotos no otrā plāna lomas sabiedrībā, šiem cilvēkiem 
pašiem vajag aktīvi piedalīties šajā procesā, kā arī sabiedrībai ir jāpiemērojas šo 
cilvēku īpašo vajadzību apmierināšanai. Integrācija sabiedrībā nozīmē arī to, ka 
nepieciešams pēc iespējas izvairīties no speciālu iestāžu un stāvokļa radīšanas 
cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, lai gan tam ir nozīme tikai tajā gadījumā, ja ar 
citu līdzekļu palīdzību sasniegt rezultātu ir neiespējami.

Pedagoģe I.Luste uzskata, ka „integrācijas mērķis ir indivīda iekļaušana 
sabiedrībā, balstoties uz bērnu ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā, uz šīs 
integrācijas perspektīvu. Integrācijas perspektīva balstās uz trijiem nosacījumiem-
sabiedrisko, sociālo un indivīda perspektīvu. Visi šie nosacījumi savā starpā ir saistīti 
un ietekmē viens otru. Atdalot kaut vienu no tiem, nav iespējams sasniegt rezultātu…
Tieši valsts izglītības un sociālajai sistēmai būtu jābūt tām, kas ar likumu nosaka 
integrāciju, tās mērķus un ceļus.” (5)

Personām, kam ir attīstības traucējumi, ir tādas pašas vajadzības kā pārējiem 
cilvēkiem: vēlme dzīvot kopā ar savu ģimeni, rūpēties pašam par sevi, pārvietoties 
(mājās un apkārtnē), izglītoties; rūpēties par savu mājokli, strādāt, piedalīties 
sabiedriskajā dzīvē, bet tās papildina īpašas, ar attīstības traucējumiem saistītas, 
vajadzības. Grūtības šo vajadzību realizācijā var būt saistītas ar daudziem faktoriem, 
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un tajā skaitā arī ar nesavlaicīgu vai nepietiekamu atsevišķu psihes funkcionālo 
sistēmu veidošanos un darbību, ko izraisa pamatā divi galvenie iemesli:

• nelabvēlīga vide, kurā aug bērns (sarežģījumi ģimenes attiecībās, slikti 
dzīves apstākļi, kaitīga ekoloģiska iedarbība, nepietiekama socializācija, 
nelabvēlīga skolas vide);

• bērna smadzeņu nobriešanas specifika (atsevišķu smadzeņu daļu 
nevienmērīga attīstība, kaut nelielas atšķirības to darbībā).

Integrācija - patstāvīgs un dinamisks savstarpējās adaptācijas process, kurā no
vienas puses ir cilvēks ar attīstības traucējumiem, kas dzīvo saskaņā ar savām 
iespējām, vēlmēm un izvēli, bet no otras puses sabiedrība, kurai ir jāsniedz atbalsts 
un jānodrošina iespēju vienlīdzība. Integrācijas procesa pamatā ir abpusēja izpratne, 
ka vienatnē sasniegt mērķi ir neiespējami, sadarbības iespēju apzināšanās un 
realizācija, t.i. iespēja aktīvi piedalīties visos sabiedriskās dzīves darbības virzienos, 
iekļauties sociālajās struktūrās, kas ir saistītas ar dažādām dzīves darbības sfērām. 
(25)

Speciālisti konstatējuši, ka bērnu ar īpašām un speciālām vajadzībām integrācija 
vislielākās grūtības rada tieši pieaugušiem. Bērns, redzot atšķirīgo, jautā un, saņēmis 
uz savu jautājumu konkrētu atbildi, pieņem to kā normu. Līdz nonākšanai sabiedrībā 
bērns neinteresējas par to, kas ir normāli un kas nav, kas ir skaisti un kas nav. Viņš 
jūtas laimīgs tāds, kāds ir, un, tikai sastopoties ar sabiedrības nosodošo attieksmi, 
bērns sāk pievērst uzmanību tam, vai viņš atbilst vai neatbilst apkārtējo vērtību 
kritērijiem. Patiesībā pieņemt vai noraidīt atšķirīgo bērns mācās no pieaugušiem. (4) 

Pieredze radā, ka bērnu ar attīstības traucējumiem veiksmīgai integrācijai 
vispārizglītojošas mācību iestādēs ir svarīga sociālpsoholoģiskās adaptācijas norise. 
Pēc zviedru speciālo pedagogu domām, skolas vecuma bērniem un pusaudžiem ar 
funkcionāliem traucējumiem nekad nevajadzētu dzīvot slēgtā vidē, kas piedāvā tikai 
ierobežotus un izkropļotus iespaidus. Viņu sociālās pieredzes veidošanās būtu 
vispusīgi jāsekmē atklātā sabiedrībā, kur var iepazīties ar parastu dzīvesveidu un 
dibināt kontaktus ar vienaudžiem, kam nav funkcionālu traucējumiem. Dzīvojot lielā 
aprūpes iestādē, bērns mācās iepazīt pieaugušo pasauli, tikai vērojot personālu. Tas 
sniedz vienpusīgu ieskatu un nepietiekamu pieredzi. Vēl sliktāk ir tas, ka šī iestāde 
var kļūt par ierobežotāju arī bērnam ar labākām attīstības spējām, tā kā cilvēks slēgtā 
vidē piemērojas vairākumam. Ir zinātniski pierādīts, ka lielas aprūpes iestādes 
nenodrošina bērna augšanai atbilstošu vidi ne no pedagoģiskā, ne sociālā vai 
psiholoģiskā viedokļa. (10)

Integrācijas procesā bērniem ar speciālajām vajadzībām nozīmīgi trīs 
komponenti: atbalsts, sadarbība, palīdzība. 

Atbalsts ietver sevī:
Sapratni: ja bērnu saprot, tad viņš mācās izprast un novērtēt sevi un citus. Ja 

bērnu saprot, tad viņš mācās mīlēt un uzticēties.
Informēšanu: ja bērnu iepazīstina ar skolas prasībām, noteikumiem, to jēgu un 

nozīmi, tad paaugstinās viņa atbildības līmenis. Ja bērns tiek informēts par mācību 
procesa jaunajām prasībām un īpatnībām, tad viņam ir iespējas un maksimāli tās 
izmantot. Ja bērns tiek informēts par apstākļiem un iespējamām savas darbības 
sekām, tad viņš pats pieņem lēmumu un ir atbildīgs par to.
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Apstākļu mainīšana: iespēju robežās skolā, piemērojot apstākļus bērna 
vajadzībām, tiek sekmēts ikviena bērna izglītošanas process. Apstākļu maiņa 
nepieciešamības gadījumā atvieglo bērnu adaptāciju jaunajā mācību vidē.

Pieņemšana: ja pieaugušie pieņem bērna individuālās īpatnības nevis „cīnās” ar 
tām, tad audzināšanas un mācību darbs norit sekmīgi, ievērojot individuālās attīstības 
principu. Ja bērnu pieņem tādu, kāds viņš ir, tad bēras mācās uzticēties, mīlēt, viņā 
neveidojas negatīvisms, bērns ir atvērts un atraisīs.

Būt līdzās: ja bērns jūt, ka pieaugušie ir līdzās, tad viņām ir drošības sajūta, 
paļāvība, viņš ir izlēmīgāks.

Izvēles iespējas: ja bērnam piedāvā izvēles iespējas, tad viņš mācās būt 
patstāvīgs, uzņemties atbildību par sevi. Ja bērnam piedāvā nevis uzspiež, tad viņš 
jūtas līdzvērtīgs, piederīgs. Ja ir piedāvājums, tad bērnam ir iespēja izvēlēties sev 
atbilstošo, piemēroto, kas saskan ar viņa vajadzībām, interesēm.

Novēršana: Ja bērnu novēro dabiskos apstākļos, tad viņu labāk iepazīst un 
izprot. Zinot viņas stiprās, pozitīvās izpausmes, uz tām var balstīties audzināšanas 
attīstības un ja nepieciešams, arī korekcijas procesā.

Izzināšana: ja bērns tiek izzināts, tad var apzināties viņa esošās un potenciālās 
iespējas un, balsoties uz tām, ir iespējams izvirzīt viņa iespējām atbilstošas prasības 
un veidot diferencētu apmācību.

Profilakse: ja ir profilakse, t.n, iepriekšējas rūpes par iespējamām grūtībām, 
bērna attīstība var savlaicīgi novērst un nepieļaut iespējamos sarežģījumus.

Sadarbība ietver sevī:
Atbildības un pienākumu sadali: ja ikviens nodala un atbild par savām 

funkcijām, pienākumiem, tad tiek ievērotas katra speciālista ētikas normas, darbs ar 
bērnu ir produktīvāks, un veidojas savstarpēja uzticēšanās. Ja bērnam tiek dota 
atbildība, bet nevis pienākumi, tad viņš mācās piedalīties kopā darbā un turēt doto 
vārdu.

Informācijas apmaiņu, ja notiek savstarpēja apmaiņa ar katram pieejamo 
informāciju, viedokļiem, tad veidojas tāda vienota un pilnvērtīga kopaina par bērnu, 
kura ir nevis subjektīva un vienpusēja, bet maksimāli objektīva.

Analīzi: ja esošā informācija par bērnu tiek analizēta, sadarbojoties pedagogiem 
un psihologam, tad pilnīgāk tiek atklāti tie cēloņi, kuri kavē bērna personības 
izpausmi, un veidojas izpratne par bērna uzvedības, rīcības iemesliem.

Vienošanās, ja vienojas par kopīgiem darba mērķiem un uzdevumiem, tad darbs 
ir maksimāli efektīvs, tā procesā nerodas pārpratumi un neskaidrības.

Ja pedagogu darbā par galveno vērtību tiek uzskaitīta bērna psiholoģiskā 
veselība, tad mācību un audzināšanas process ir efektīvs.

Plānošanu: ja darbs tiek plānots pa nedēļām, mēnešiem visa mācību gada 
garumā, tad stratēģiski ir mērķtiecīgs, perspektīvs. Ja precīzi izvirza tuvākos un 
tālākos mērķus, tad tie ir sistemātiski un reāli sasniedzami, un iedrošināšanas 
programmas dalībnieku pūles ir savstarpēji saskaņotas.

Saskaņošanu: ja pieaugušo darbība tiek saskaņota, kā vērtību izvizot bērna 
psiholoģisko veselību, tad darbībai ir vienots mērķis un tā ir efektīva.

Kopīgu darbu: ja darbā tiek iesaistīts arī bērns, tad viņš mācās apzināties un 
izprast sevi, uzņemties atbildību par savu rīcību un tās sekām.
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Koordināciju: ja ir sadarbības procesa koordinācija, tad katra konkrētā darbība 
tiek virzīt uz kopīgo izvirzīto mērķi.

Palīdzība ietver sevī:
Palīdzības sniegšanu: ja bērnam tiek sniegta palīdzība, tad viņš jūtas drošs un 

pasargāts. Ja bērns zina, ka viņš jebkurā laikā var saņemt palīdzību, tad viņš izmanto 
šo iespēju pats pēc savas iniciatīvas, un palīdzība tiek saņemta savlaicīgi.

Grūtību apzināšanās un izvērtēšanu: ja esošas un iespējamās grūtības tiek 
apzinātas, tad var veikt situācijai atbilstošu korektīvi attīstošo darbu.

Konsultāciju: ja ir iespēja vērsties pēc konsultācijas, tad bērnam veidojas 
patstāvība, viņš mācās izprast sevi, savu uzvedību un pats pieņemt lēmumus.

Korekciju un attīstību: ja ir korektīvi attīstoša darba programma, tad ir 
veiksmīgs adaptācijas un mācību process. Ja ir attīstošais darbs, tad tas palīdz 
izveidoties vecumposmam atbilstošiem pozitīviem jaunveidojumiem.

Psiholoģiskās iedrošināšanas uzdevumi:
• izzināt un iepazīt bērna individuālās īpatnības, attīstības līmeni, apzināties 

viņa esošas un potenciālās iespējas, kas nosaka veiksmīgu adaptācijas 
procesu pamatskolā;

• lai veiksmīgi sadarbotos ar bērnu, izzināt, kā viņš uztver, izprot apkārtējo 
pasauli, sociālo attiecību sistēmu, citus cilvēkus un sevi pašu, kā notiek viņa 
individualitātes attīstība jaunā vidē un psiholoģiskās attīstības stadijā;

• radīt skolā maksimāli labvēlīgus sociāli psiholoģiskos apstākļus (piemēram, 
darba režīms, noslogotība) bērna personības jaunveidojumu (tīšo psihisko 
procesu, patstāvības, paškontroles, pašregulācijas utt.) attīstībai;

• palīdzēt sabalansēt izglītojošos darba veidus ar bērna iespējām, informējot 
skolotājus par pusaudžu vecumīpatnībām un efektīviem sadarbības veidiem 
ar viņu;

• palīdzēt bērnam izzināt, izprast, pieņemt un uzpaust sevi;
• savlaicīgi sniegt bērnam psiholoģisko atbalstu, palīdzību un sadarboties ar 

bērnu un viņam nozīmīgajiem pieaugušajiem;
• informēt vecākus un pedagogus par pusaudžu vecumīpatnībām.
Pirmkārt, iedrošināt bērnu nozīmē ticēt viņam. Daudziem pieaugušajiem varbūt 

jāmaina pierastais saskarsmes stils, pievēršot vairāk uzmanības nevis bērna 
neveiksmēm un nepatīkamajai uzvedībai, bet gan viņa pozitīvajām izpausmēm un 
izmaiņām. Tas nozīmē, ka pieaugušajam ir jāstrādā ar sevi, mainot, ja tas 
nepieciešams, attieksmi pret bērnu, pret cilvēkiem kopumā un pašam pret sevi.

Bērnu ir nepieciešams iedrošināt, lai viņš justos nozīmīgs, vajadzīgs, svarīgs. 
Atbalstu, palīdzību, sadarbību bērnam var sniegt jebkurā situācijā, tam nav 
nepieciešami īpaši sasniegumi. (2)

Skola un skolotāji var nopietni ietekmēt bērnu sekmes. Lai gan skolotāji var 
veiksmīgi vadīties no dažādām izglītības filozofijām, bērniem, kuri nav realizējušies, 
klases vide var būt ļoti problemātiska. Ir vide, kas veicina un uztur nerealizēšanās 
sindromu, bet ir vide, kas palīdz no tā izsargāties un to novērst. (20) 

Skolotāja uzdevums ir izveidot klasē labvēlīgu, drošu vidi, pieņemšanas un 
sadarbības gaisotni, lai skolēns izjustu savu piederību klasei un iemācītos veidot 
draudzīgas attiecības ar vienaudžiem. Tas pozitīvi ietekmē skolēna vēlēšanos 
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apmeklēt skolu un mācīties, paaugstina viņa motivāciju un sasniegumu līmeni. 
Tādējādi notiek pilnvērtīga bērna attīstība, sagatavojot viņu dzīvei. (24)

Apkārtējās videi un tās ietekmei ļoti svarīga loma arī bērna ar speciālām 
vajadzībām pašapziņas attīstības procesa veiksmīgā norisē. Apkārtējās vides 
attieksme, vienaudži palīdz bērnam ar speciālajām vajadzībām apzināties sevi šajā 
vidē. No tā, kāda attieksme pret sevi ir izveidojusies - pozitīva, vai negatīva, atkarīga 
jauniešu attieksme pret savu darbību, pret savām kļūdām, veiksmēm, tālākajiem 
mērķiem. Bērni ar speciālajām vajadzībām, atrodoties speciālā izolētā vidē, iemācās 
būt citādi un to veicina gan sabiedrības stereotipi, gan arī pašu vecāku attieksme. 
Bieži cieš bērnu pašapziņa un veidojas zems pašnovērtējums, pakāpeniski zūd 
motivācija tālākai darbībai un attīstībai. Vispārzināms ir fakts, ka speciālās skolas 
diploms nespēj nodrošināt cilvēka vietu un konkurētspēju darba tirgū, lai gan šiem 
cilvēkiem būs jādzīvo mūsu sabiedrībā arī pēc speciālo skolu absolvēšanas.

Uzsakot integrācijas procesu, nedrīkst pasliktināties apstākļi pārējiem 
audzēkņiem, bet jācenšas uzlabot vidi veiksmīgai integrācijai. No integrētas izglītības 
ieguvēji ir arī bērni, kuriem ir tipiska attīstība. Par to, kā bērns spēj pieņemt bērnu, 
liecina atbilde uz jautājumu: vai tu vēlētos mācīties ar bērnu, kas atšķiras pēc 
uzvedības un izskata (bērni pirms aptaujas bija dzirdējuši, kā uzvedas bērns vai 
jaunietis ar vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem): 64% - labprāt pieņemtu; 
27% - nezinu; 9% - nē. (34) Bērni iemācās, ka ir arī citādi bērni, spēj novērtēt 
atšķirīgo, gūst atziņu, ka katram cilvēkam ir sava vērtība, iemācās praksē iejūtību, 
izpalīdzību un iecietību pret vājāko.

Daudzkārt cilvēkos ir vērojama tāda īpatnība, ka viņi vairāk pievērš uzmanību 
negatīvajam, jo tas rada problēmas un nepatikšanas, izjauc harmoniju. Jebkuram 
cilvēkam, sākoties integrācijas procesiem, ir jāmācās mainīt attieksmi un apkārt 
notiekošajā, un it īpaši bērnos, ieraudzīt un akcentēt pozitīvo, lai varētu runāt par 
bērnam labvēlīgu vidi.

Ļoti bieži bērniem, kuriem ir īpašās vajadzības, piemēram, valodas sistēmas 
traucējumi, mācīšanās grūtības vai citas problēmas, varam novērot nepilnvērtības 
izjūtu. Māmiņas, kautrēdamās par sava bērna īpatnībām, jūtas mazvērtīgas, tādejādi 
šo izjūtu nododot saviem bērniem. Skolotāji savu neapmierinātību par bērna nespēju 
tikt līdzi mācāmai vielai, nereti izrāda, bērnam skaļi aizrādot viņa nepilnības vai 
vienkārši ignorējot. Ja bērns jūtas mazvērtīgs, nespēj sevi realizēt, viņš to kompensē 
ar agresīvu uzvedību, noslēgšanos sevī, pārlieku paklausību vai nemitīgu slimošanu.

Pedagoģiskajā literatūrā ir teikts, ka vecākiem ir jāsaskata savos bērnos viņu 
individuālās īpašības, vērtības un jāpalīdz tās attīstīt, taču bieži vien vecāki jūtas 
vainīgi, ka viņu bērns nav tāds kā pārējie, baidās un pat kaunas runāt par novirzēm 
bērna attīstībā. Nereti skolotāji vaino vecākus, kuri aizņemtības dēļ neaudzina bērnus, 
bet vecāki vaino skolotājus, kuri nespēj viņu bērnus ieinteresēt mācību darbam, kā arī 
pieradināt pie disciplīnas tai vietā, lai meklētu kopīgu produktīvu atrisinājumu.

Pati svarīgākā vecāku palīdzība šiem bērniem - adekvātas pašapziņas veidošana 
un nostiprināšana audzināšanas procesā. (8)
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Psiholoģijas doktors un ģimenes terapeits Pols Kolmens piedāvā sekojošus 
aspektus, ko vajadzētu ņemt vērā vecākiem, kuriem ir bērni ar hroniskām slimībām, 
ko pilnībā var rekomendēt arī vecākiem, kuriem ir bērni ar attīstības traucējumiem:

• vecākiem par sava bērna hronisku slimības gaitu nav jāuzņemas nekāda 
atbildība. Bet vecāku pienākums šādā situācijā ir savam slimajam bērnam 
nodrošināt pienācīgu aprūpi un ārstēšanu,

• vecākiem nevajadzētu pat visapslēptākajās domās pieļaut atziņu, ka viņu 
bērnam nekad nebūs lemta normāla bērnība. Ja vien hroniskā slimība 
neapdraud bērna dzīvību, tā ir apārstējama un pārāk daudz ierobežojumu 
bērnam nesagādā, vecākiem nevajadzētu izrādīt attieksmē pret saslimušo 
bērnu pārlieku lielu aizbildnieciskumu. Pētījumu gaitā konstatēts, ka 
pārlieku aizbildnieciski vecāki var pilnīgi neapzināti dažas konkrētās 
saslimšanas izpausmes pastiprināt. To skaitā varētu minēt tādus 
simptomus ka sāpes, vēdera muskulatūras atrofija, muskuļu sāpes un citus. 
Tieši tāpat vecākiem nevajadzētu savam hroniski slimajam bērnam 
nodrošināt nekādas īpašās privilēģijas,

• vecākiem vajadzētu kļūt par sava bērna konkrētās saslimšanas ekspertiem, 
lai varētu bērnam palīdzēt slimību pārvarēt un vienmēr laikus pamanīt 
simptomus, kuri liecina par varbūtēju slimības saasināšanos. (21)

Vecākiem, kuriem ir gan veseli bērni gan bērni ar attīstības traucējumiem, jāņem 
vērā sekojoši faktori:

• pētījumu rezultāti liecina, ka slimā bērna brāļi un māsas vecāku 
nevērīgāku attieksmi pret sevi uzņem saprotošāk un iecietīgāk, ja vecāki 
radušos situāciju ģimenē tiem labi izskaidrojuši,

• brāļi un māsas raizējas ne tikai par slimo bērnu ģimenē, bet arī par to, ka 
varētu saslimt paši. Te nu vecākiem paveras plašs darbalauks savu veselo 
bērnu izglītošanai un nomierināšanai,

• lielāku pārējo bērnu ieguldījumu ģimenes komforta nodrošināšanā sagaida 
tie vecāki, kuri bērnus audzina vieni, kā arī tie, kuri abi strādā algotu 
darbu. Tāpēc dažreiz māsām un brāļiem slimā bērna aprūpē uzkrauta 
pārāk smaga nasta tikai tāpēc vien, ka viņu vecāki pārāk bieži ir aizņemti. 
(19)

Aptaujās, vecāki, kuri audzina bērnus ar attīstības traucējumiem, norāda, ka 
vēlētos saņemt sekojoša rakstura palīdzību:

• pabalstu veidā; 
• daļēju medikamentu apmaksu;
• dažkārt komunālo pakalpojumu atlaides; 
• zināmu materiālu palīdzību - apģērbu, sadzīves tehniku, mēbeles; 
• psiholoģisku atbalstu, rehabilitācijas iespējas vecākiem, bērnam, citiem 

bērniem ģimenē; 
• ļoti vēlētos saņemt darbīgu līdzjūtību: palīdzību ikdienas darbos, 

pārbraucienos ar bērnu un tml.
• daļa no vecākiem gribētu izmantot iespēju atpūsties, uz laiku atstājot 

bērnu cita cilvēka vai iestādes uzraudzībā;
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• izpratni un cieņu no sabiedrības, valsts institūciju pārstāvjiem, paziņām un
tuviniekiem. (8)

Tātad ne vienmēr tiek gaidīts atbalsts, ko var aprēķināt naudas izteiksmē, un šīm 
ģimenēm daudz svarīgāk ir nejusties vientuļiem sava bērna problēmu risināšanā, un, 
kas vēl svarīgāk, ļoti nopietni būtu jādomā par psiholoģisku palīdzību ikvienam šādas 
ģimenes loceklim. Arī bērniem, kuru brālim vai māsai ir invaliditāte, ir nepieciešams 
palīdzēt iemācīties sadzīvot ar šo apstākli. Vieglāk savu brāļu vai māsu invaliditāti 
pieņem tie bērni, kur brālim vai māsai ir fiziskas dabas vai somatiska saslimšana. 
Tad, kad ir runa par garīgās attīstības traucējumiem, sastopamies arī ar tādām 
galējībām kā pārliecīgas rūpes vai nevēlēšanās būt kopā. (8)

Ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vai speciālām vajadzībām, visa mūža garumā 
jāuzņemas ārkārtīgi nozīmīga atbildība par saviem bērniem. Pedagogu uzdevums ir 
palīdzēt vecākiem noticēt saviem spēkiem un iespējām, lai viņi spētu tikt galā ar 
grūtībām, ar kurām tiem nākas sastapties ikdienā.

Svarīgi, lai skola piedāvātu ģimenes locekļiem dažādus un daudzveidīgus 
sazināšanas veidus ar skolas darbiniekiem. Daži vecāki dod priekšroku rakstiskai 
sazināšanās formai, citiem patīk tikties personīgi. Sazināšanās procesam ejot 
plašumā, vecāki jūtas drošāki un zinošāki un arī bērni izrāda augstāku pašapziņas un 
prasmju līmeni.

Pedagogi var uzsākt turpmāko sazināšanos, izmantojot šādas tehnikas:
Aktīva klausīšanās. Pedagogs uzklausa ģimenes locekļus, ciena viņu uzskatus un 

piedāvā atbalstu. Šādā veidā pedagogs iegūst izpratni par to, ko ģimenes locekļi domā 
paši par sevi, savu bērnu un esošajiem apstākļiem.

Jautājumu uzdošana. Pedagogs uzdod jautājumus, lai izdibinātu informāciju, 
paplašinātu sarunu un noskaidrotu neskaidro. Izmantojot līdzīgās daļās gan atvērtos, 
gan slēgtos jautājumus, pedagogs var iegūt daudzveidīgu informāciju. Atvērtie 
jautājumi rosina brīvi plūstošu sarunu. Slēgtie jautājumi izraisa īsas atbildes. 
Pedagogam jārespektē ģimenes sadarbošanās un atbildēšanas stils. Piemērojot 
jautājumus ģimenes uzvedības stilam, pedagogs izrāda cieņu šai ģimenei.

Reaģēšana un noskaidrošana. Skolotājs izsaka komentārus, kas ļauj vecākiem 
sajust, ka viņi ir uzklausīti un saprasti. Pedagogs pārjautā vai noskaidro to, kas palicis 
neskaidrs.

Novērtējuma mainīšana. Pedagogs lūdz vecākiem paskatīties uz situāciju no cita 
viedokļa un meklēt dažādus problēmu risināšanas ceļus. Piemēram, ja vecāki raksturo 
sava bērna uzvedību kā sliktu, pedagogs var palīdzēt viņiem apzināties, ka bērns 
nedara neko sliktu - viņš vienkārši nespēj paveikt kādu uzdevumu. (7)

Vecāki, kuriem ir bērns ar attīstības traucējumiem var daudz ko iegūst no 
tikšanās un sarunām ar citiem vecākiem, kuriem arī ir bērns ar attīstības 
traucējumiem. Daudziem vecākiem nepieciešama informācija par bērna attīstības 
traucējumiem, pakalpojumiem, ko piedāvā skola, par medicīniskās palīdzības 
iespējām, transporta pakalpojumiem utt.

Vecāku atbalsta grupas var dalīties informācijā, sniegt un saņemt emocionālu 
atbalstu un darboties kopā kā komanda, lai risinātu aktuālus jautājumus.
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Būtiski ir iesaistīt vecākus, kuriem ir bērni ar attīstības traucējumiem, tādu 
lēmumu pieņemšanā, kuri skar viņu bērnus. Daudzas ģimenes paši var būt nozīmīgi 
informācijas avoti gan skolai vai bērnudārzam, gan citiem vecākiem.

Vecāku ieguldījums lēmumu pieņemšanā jāizmanto, ņemot vērā šādus 
apsvērumus:

• pārskatot, novērtējot un diagnosticējot bērniem domātās nodarbības,
• nosakot, kādas ir bērnu stiprās puses un kādās jomās nepieciešams 

izglītības atbalsts,
• izvirzot katram mācību gadam specifiskus mērķus un uzdevumus,
• nosakot, kādus pakalpojumus bērns saņems, un jebkādu palīdzību, kādu 

ģimenes vēlētos saņemt,
• lēmumus, kas pieņemti, balsoties uz bērna progresa novērtējumu gada 

beigās. (7)
Roberts Perske, ASV plaši pazīstams rakstnieks un publicists, savos darbos 

pievērsies garīgas attīstības problēmu jautājumiem, sava grāmatā „Cerība” arī 
apraksta vecāku un speciālistu sadarbības dažādus veidus:

• vecāki laiku pa laikam piedalās nodarbībās klasē,
• skolotāji apmeklē audzēkņus mājās,
• viņi mācās no cita un uztur nepārtrauktu abpusēju informācijas apmaiņu 

(sarakstās, runā pa tālruni, tiekas),
• kopīgi izstrādā individuālus mācību plānus,
• apspriež pienākumu sadali (mājās, skolā un sabiedriskās vietās - kas ko 

darīs un cik ilgi),
• rīko ārkārtas tikšanās,
• apmainās ar priecīgām ziņām (uzminiet, ko Džims šodien paveica),
• izvērtē sasniegto,
• reizēm pēc kārtējā sasnieguma smejas no prieka,
• citkārt jūtas sakauti,
• uzsit viens otram uz pleca,
• izrāda savstarpēju cieņu,
• lieliski apzinās, cik vajadzīgi viņi ir cits citam. (21)

Katram bērnam ir savs liktenis. Šīs patiesības atzīšana, parasti, nomierina 
vecākus, palīdzot saprast, ka viņi nav atbildīgi par visām bērna problēmām. Pārāk 
daudz laika un enerģijas tiek tērēts, prātojot, kas ir izdarīts nepareizi vai arī ko 
bērniem būtu vajadzējis darīt, - labāk atzīt, ka katram ir kāds klupšanas akmens, 
problēmas un pārbaudījumi. Vecāku uzdevums ir palīdzēt bērnam neizvairīties no 
tiem un tikt galā. Bērni ir vecāku dāvanas ne debesīm un vecāki nevar pamainīt viņus 
būtību, bet var palīdzēt bērniem kļūt tik labiem, cik vien ir viņus spēkos. (13)

Psihologs Džons Grejs piedāvā piecus pozitīvas audzināšanas pamatprincipus:
1. Tu vari būt atšķirīgs.
2. Tu vari kļūdīties.
3. Tu vari paust negatīvas emocijas.
4. Tu vari gribēt vēl.
5. Tu vari teikt „ne”, tomēr noteicošais vārds ir mammai un tētim. (13)
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Pirmsskolas iestādēs, kurās ir integrēts bērns ar speciālajām vajadzībām, telpa 
var būt sadalīta tā saucamos „aktivitāšu centros”, kuros galveno uzmanību pievērš 
bērnu interesēm un attīstības spējām. Kvalitatīvai programmai it būtiski svarīgi tādi 
aktivitāšu centri kā celtniecības centrs, lomu spēļu centrs, mākslas, smilšu un ūdens, 
āra nodarbību, mājturības, dabas zinību un manipulatīvais centrs. Tie vislielākajā 
mērā piemēroti visiem bērniem, arī bērniem, kuriem ir attīstības traucējumi. Šī vide 
vairo bērnu iespējas darboties gan ar materiāliem, gan sadarboties ar citiem bērniem, 
kā arī palielināt savu spēju būt patstāvīgam.

Būtiskākās mēbeles un aprīkojums, ko izmanto agrīnās bērnības programmās, ir 
tādas pašas, kādas nepieciešamas daudziem citiem bērniem ar attīstības 
traucējumiem. Taču atsevišķiem bērniem var būt nepieciešami kādi īpaši mēbeļu vai 
cita aprīkojuma pielāgojumi. Kopā ar bērna ģimeni plānojot, pedagogi un skolas vai 
pirmskolas izglītības iestādes administrācijas pārstāvji var apspriest vajadzības, 
kādas, katram bērnam būtu nepieciešamas skolas vai pirmskolas izglītības iestādes 
vidē.

Vispārējs noteikums ir tas, ka bērniem, kuriem ir redzes vai dzirdes traucējumi, 
ortopēdiskie traucējumi, kā arī tiem, kuri ir veselības ziņā trausli, būs personīgi 
adaptēts aprīkojums, ar kuru pedagogam jābūt pazīstamam. Ik pa laikam jāpārbauda 
dzirdes aparāti, lai pārliecinātos, ka tie labi darbojas, jānotīra un jāsargā brilles. 
Iespējams, ka dažu nodarbību, masāžas laikā vai noģērbšanās un saģērbšanās 
atvieglošanai būs jānoņem ortopēdiskās palīgierīces. Visi skolas darbinieki 
jāiepazīstina ar katra bērna aprūpes īpašajiem apstākļiem un vajadzībām.

Skola vai pirmsskolas izglītības iestāde var stiprināt piederības sajūtu, 
nodrošinot daudzveidīgus pielāgojumus mēbeļu un cita veida aprīkojuma ziņā, ko var 
izmantot daudzi bērni. Nodrošinot dažāda veida sēdvietas, tiek radītas izvēles 
iespējās un apmierināti daudzveidīgāki komforta līmeņi. Dažāda veida sēdvietas var 
būt šādas:

• krēsli ar roku balstiem vai malām,
• mīksti krēsli, piemēram, dīvāna spilveni vai pildīti krēsli,
• soli, kurus var pielāgot un izmantot par grīdas „galdiem”,
• dažādi varianti sēdēšanai un grīdas, ietverot balstus vājiem muguras 

muskuļiem.
Darba virsmām jābūt gan horizontālām, piemēram, galdiem vai soliem, gan 

vertikālām - tāfelēm, molbertiem un sienām. Šajā gadījumā viegla sasniedzamība un 
patstāvība ir galvenie kritēriji. Dažos gadījumos var ņemt vērā arī redzes 
traucējumus. Atkal jāatceras, ka vispirms jādomā par indivīda vajadzībām, tāpēc 
pedagogam jāpievērš uzmanība sekmīgas novērošanai.

Pieaugušiem jārūpējas par to, lai klasē vai grupā esošās mēbeles un pieejamie 
materiāli būtu piemēroti tiem konkrētajiem bērniem, kuri iekļauti programmā. Sēžot 
krēsla, bērna pēdām jābūt uz grīdas. Darba virsmai jābūt augstumā ap bērna 
jostasvietu vai nedaudz virs tas. Viss, ko var sasniegt un ar ko darbojas bērni paši -
āķīši, izlietnes, tualetes, dzeramie trauki - ļauj bērniem apgūt pašapkalpošanas 
iemaņas. Bērni ar attīstības traucējumiem iemācīsies daudzējādā ziņā paši ar sevi tikt 
galā laikā, kas katram būs visatbilstošākais. (17)
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Saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu visās speciālajās skolās, kā arī skolās, 
kurās integrē bērnu ar speciālām vajadzībām, jābūt speciālajiem pedagogiem un 
palīgskolotājiem atkarībā no izglītojamo veselības stāvokļa un attīstības līmeņa visās 
vai atsevišķās stundās. Skolās strādājošo pedagogu sastāvam jābūt ar augstu 
profesionālu kompetenci, psiholoģiski un metodiski sagatavotiem strādāt ar bērniem, 
kuriem ir attīstības traucējumi.

Katra pedagoga profesionālā kompetence ir izglītības procesā iegūta un uz 
zināšanām, pieredzi, vērtībām un attieksmēm balstīta spēja, kas izpaužas prasmēs –
gatavībā pedagoģiskai darbībai, kurā ietilpst vairāki faktori:

• mācību procesa organizēšana;
• audzēkņu personības, viņu tieksmju, spēju, dotumu attīstīšana;
• dziļas sava mācību priekšmeta, metodikas, pedagoģijas, bērnu psiholoģijas 

pamatu zināšanas;
• māka izstrādāt stundas plānu – konspektu un tematisko plānu; ieinteresēt 

audzēkņus darbam;
• labi izprast klasi;
• māka veidot savu mācību programmu;
• sava priekšmeta mācīšana atbilstoši skolēniem ar speciālām vajadzībām, 

bet saglabātu intelektu un ieteicamo mācību priekšmetu programmu;
• sagatavošanās stundām;
• ārpusklases pasākumu organizēšana;
• darbs ar vecākiem;
• māka nospraust un sasniegt mācību un audzināšanas mērķus;
• pedagoģiskās ētikas ievērošana (skolēnu un skolotāju tiesības un 

pienākumi);
• labvēlīga mikroklimata veidošana klasē sadarbībai ar audzēkņiem un 

kolēģiem;
• brīvas, mērķtiecīgas un uzņēmīgas, atbildīgas personības attīstīšana;
• audzināt veselīga dzīves veida garā, veidot spējas adaptēties un integrēties 

mainīgajā apkārtējā vidē u.c. (27)
Uzsākot integrācijas procesus kādā noteiktā pašvaldības pakļautībā esošā 

izglītības departamenta iestādē, jāsaprot, ka integrācijas norises rezultāts ir atkarīgs 
ne tikai no izglītības iestādes, kura uzsākusi šo procesu, bet arī no tā, cik veiksmīgi 
procesā tiks iesaistīti citi konkrētās pašvaldības vai tuvāko pašvaldību iestādēs 
strādājošie speciālisti, veidojot kopēju atbalsta sistēmu integratīvajām skolām.
Atbalsta sistēma jāveido reģiona, rajonu, pilsētu, departamentu un skolas līmenī, 
izmantojot vērtīgāko, pieredzējušāko potenciālu katrā no iesaistītajām vienībām, lai 
ikviens iekļaušanas procesā iesaistītais varētu palīdzēt cits citam.

Pašvaldības izglītības departamenta speciālistiem būtu jāuzņemas Atbalsta 
sistēmas darbības koordinatoru pienākumus, ņemot vērā, ka izglītības departaments 
koordinē arī pašvaldības skolotāju metodisko komisiju un pedagoģiski medicīnisko 
komisiju darbību; veidot skolotājiem ikdienā pieejamu metodisko atbalsta centru 
izglītības departamentā, nodrošinot to ar pamatspeciālistiem: psihologu, speciālās 
izglītības skolotāju, logopēdu (ar noteiktiem pieņemšanas laikiem), kā arī 
koordinatoru, kurš pārzin speciālajās un vispārējās, augstākajās izglītības iestādēs, 
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medicīniskās un sociālās aprūpes iestādēs strādājošos speciālistus, lai iesaistītu 
vajadzības gadījumā šos speciālistus konkrētas bērna problēmas risināšanā.

Atbalsta sistēma jāveido arī katras konkrētas iestādes ietvaros, lai ikviens 
iesaistītais varētu palīdzēt viens otram. Visiem darbiniekiem, ieskaitot strādniekus, 
kurinātājus, pavārus, virtuves strādniekus, sētnieku, dārznieku, mūzikas un 
fizkultūras skolotājus, citu grupu audzinātājus un, protams, administrāciju, jābūt 
lietas kursā par to, kā viņi var izrādīt atbalstu un sniegt palīdzību. Iekšējo resursu un 
iespēju izmantošana samazina ārējo resursu nepieciešamību.

Nozīmīgi ir veidot atbilstošu atbalsta komandu skolā, jo savstarpējā skolotāju 
sadarbība un sadarbība ar speciālistiem ir viena no svarīgākajām integrācijas procesa 
realizācijas programmas sastāvdaļām. Skolas speciālisti: logopēds, psihologs, 
sociālais darbinieks, speciālais pedagogs - var sniegt padomu un novērtējumu kādā 
noteiktā jomā. Komandas var būt atšķirīgas, atkarībā no tā, kādas ir konkrētā bērna 
vajadzības un tās izraisošie apstākļi. Komandā vienmēr jāiekļauj bērna ar īpašām un 
speciālām vajadzībām vecāki.

Vadlīnijas efektīvai izglītības darbinieku, vecāku, speciālistu un citu dalībnieku 
komandas sadarbībai:

• iesaistīt visus nozīmīgos cilvēkus, lai kopīgiem lēmumiem un darbībām 
varētu rast plašu atbalstu un atzinību;

• izvēlēties komandas vadītāju, kuru atzīst un ciena ikviens grupas 
dalībnieks, kurš ir gatavs uzņemties risku un spēj veicināt pārmaiņas;

• izveidot kopēju izpratni par to, kā komanda sadarbosies un kādi būs 
sagaidāmie rezultāti ģimenei un bērnam ar īpašām un speciālām autores 
vajadzībām;

• iedrošināt ikvienu komandas dalībnieku uzņemties atbildību par līdzdalību 
komandas darbā;

• nodibināt atklātu sazināšanos, pastāvīgi uzturēt atvērtas attiecības un atzīt, 
ka nesaskaņas komandas dalībnieku vidū ir sadarbības procesa sastāvdaļa. 
Izveidot ceļus un paņēmienus, kā konstruktīvi tikt galā ar konfliktiem. (7)

Bērniem ar attīstības traucējumiem vispārējās izglītības iestādēs ir nepieciešama 
īpaša uzmanība, prasmīga pedagoģiski psiholoģiskā palīdzība, atbilstoši izvēlēta 
metodika, labestīgs un saudzējošs mikroklimats. Bet pats galvenais - zinošs un 
saprotošs skolotājs, tāds skolotājs, kurš zina skolēnu ar attīstības traucējumiem 
vecuma un attīstības īpatnības, korekcijas un rehabilitācijas darbu, mācību 
priekšmetu metodiku. Bērniem ir vajadzīgs skolotājs:

• kurš redz kas notiek,
• saprot, kas notiek,
• darbojas, pamatojoties uz šo sapratni. (41)
Veicot bērna ar attīstības traucējumiem integrāciju vispārizglītojošajās mācību 

iestādēs, jāņem vērā:
• nepieciešamās palīdzības veids un apjoms;
• vecāku viedoklis un nostāja;
• speciālās palīdzības iespējas pašreizējā skolā, kurā bērns mācās;
• vai skolas vadības rīcībā ir nepieciešamie speciālie pedagogi;
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• vai skolā ir piemērotas telpas un nepieciešamie mācību līdzekļi un tehniskie 
palīglīdzekļi;

• vai skolas skolēnu, vecāku, pedagogu, medicīnisko un tehnisko darbinieku 
kolektīvs ir sagatavots integrācijas procesam;

• vai skolā bērnam ir iespējams saņemt nepieciešamo psiholoģisko un 
medicīnisko korekciju un sagatavošanu darba dzīvei.

Skolai, kura integrē bērnu ar attīstības traucējumiem, ir veicami šādi galvenie 
uzdevumi:

• Nodrošināt mācību un audzināšanas darbu atbilstoši katra bērna 
speciālajām vajadzībām, īstenojot individuālās izglītības programmas.

• Organizēt izglītošanu atbilstoši attiecīgās speciālās izglītības programmas 
un iestādes nolikuma prasībām, ievērojot šādus galvenos darbības 
principus:
- izglītības satura praktiskā ievirze;
- vispusīgs skolēna izpētes un rehabilitācijas darbs;
- pedagogu, audzinātāju un bērnu vecāku sadarbība individuālo izglītības 

programmu izstrādē,
- labestīga, bērnu veselību saudzējoša mikroklimata radīšana, kā arī

pārdomāts darbs attīstības traucējuma kompensācijā nolūkā dot 
iespējami pilnvērtīgākas personības eksistences un attīstības iespējas, 
ļaut strādāt un iesaistīties sabiedrības dzīvē;

- aroda iemaņu un darba prasmju veidošana, lai nodrošinātu iespēju 
konkurēt darba tirgū pēc skolas beigšanas.

• Veidot datu bāzi un apkopot informāciju par bērnu attīstību un veselības 
stāvokli.

• Pedagoģisko un medicīnisko darbinieku, bērnu vecāku un parasto klašu 
audzēkņu sagatavošana bērnu ar speciālām vajadzībām integrēšanai skolas 
dzīvē.

• Skolas inženiertehniskā piemērošana darbam ar bērniem, kam ir smagi 
fiziskas attīstības traucējumi.

• Sadarbība ar speciālās izglītības iestādēm un attīstības centriem.
Lai realizētu šos uzdevumus, ir nepieciešams:
• dot iespēju jebkuram audzēknim apgūt pamatizglītības mācību priekšmetus, 

ievērojot pedagoģiski medicīnisko komisiju ieteikumus;
• organizēt skolas mācību un audzināšanas darbu tā, lai bērniem ar speciālam 

vajadzībām, kuri ir integrēti vispārējās izglītības iestādē, dotu iespēju 
samazināt vai kompensēt attīstības traucējumu un pēc iespējas pilnvērtīgāk 
un daudzpusīgāk iekļauties skolas dzīvē;

• nodrošināt mācību procesu ar visiem nepieciešamajiem palīglīdzekļiem 
bērnu ar speciālām vajadzībām izglītošanai un apmācīt pedagogus to 
izmantošanā;

• piemērot skolas telpas bērniem ar dažādām speciālām vajadzībām.
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Skolai, kurā ir integrēti bērni ar attīstības traucējumiem, mācību procesā 
jārealizē sekojoši darbības principi:

Humanitātes princips. Tiek akceptēta un pieņemta vadošā pamatnostādne 
pasaulē, ka katrs cilvēks ir unikāla parādība, ka visi cilvēki ir vienlīdz vērtīgi, un tiem 
ir vienādas tiesības pilnvērtīgi attīsties, dzīvot, mācīties un strādāt.

Mērķtiecīguma princips. Mērķi tiek izvirzīti, pieņemti un realizēti, orientējoties 
uz tādas personības veidošanu, kas būtu sagatavota patstāvīgai vai daļēji patstāvīgai 
dzīvei sabiedrībā.

Pēctecīguma un sistemātiskuma princips. Izglītošanas darbs balstās uz 
padziļinātu iepriekšēju skolēna izpētes un diagnostikas darbu, ievērojot bērna 
pašreizējo veselības stāvokli, viņa attīstības īpatnības un dinamiku, pakāpeniski 
paaugstinot mācību satura grūtības pakāpi.

Teorijas un prakses vienotības princips. Balsoties uz tradicionālām 
demokrātisku valstu pedagoģiskajām teorijām, izglītošanas saturs tiek veidots tā, lai 
akcentētu izglītības praktisku ievirzi un sagatavotu skolēnu viņa veselībai un spējām 
piemērota darba veikšanai.

Individualizācijas un diferenciācijas princips. Tiek ievērots katra bērna 
individuālais iespēju un esošās pieredzes līmenis. Katram skolēnam sadarbībā ar 
vecākiem un medicīnas darbiniekiem tiek izstrādāts tuvākās un tālākās attīstības 
plāns, kas balstās uz pedagoģiski psiholoģiskas korekcijas vispārīgiem principiem.

Sociālo attieksmju veicināšanas princips. Pozitīva mikroklimata izveide skolā, 
kas balstās uz skolas darbinieku un bērnu vecāku sadarbību, uz vecāku izpratni par 
skolas darbības mērķiem, izglītošanas darba saturu un iespējamiem rezultātiem, par 
sava bērna attīstības īpatnībām. Sabiedrības informēšana un sadarbības veicināšana, 
medicīnisko korekciju un sagatavošanu darba dzīvei. (51)

Vispārējs speciālā pedagoga darbības lokā ietverto uzdevumu un pienākumu 
uzskaitījums atklāj, cik augstas prasības šī darba joma attiecīgā speciālista personībai, 
viņa radošajām spējām un kompetencei, it īpaši ņemot vērā audzēkņu kontingenta 
daudzveidību un īpatnības.

Lai nodrošinātu bērnu ar attīstības traucējumiem optimālu attīstību, speciālistiem 
(arī bērnu vecākiem) jāņem vērā vairāki apsvērumi:

• kāds ir izglītības mērķis vispār un, cik lielā konkrētais bērns spēs to 
sasniegt. Dažkārt skolotāji, mācot noteiktu mācību priekšmetu, neizprot tā 
vietu izglītības satura kontekstā, tādējādi padarot pašu mācību priekšmetu 
par pašmērķi;

• kā konkrētā bērna izglītošanā izpaužas mācību un audzināšanas vienotība 
izglītības procesā.

Skolotājiem ir labi jāizprot, ko, kā un kam izglītojam. Speciālajā pedagoģijā 
nākas saskarties ar bērniem, kuru veselības problēmas ir tik smagas, ka viņi visu 
mūžu atradīsies aizbildniecībā, bet lielākā daļa audzēkņu ar attīstības traucējumiem 
pēc izglītības iestādes beigšanas dzīvos patstāvīgi. Bet šobrīd mēs varam konstatēt, 
ka mūsu izglītības saturs un darba metodes nesekmēs viņu patstāvības, pašapziņas un 
ticības savām spējām attīstībai;

• kādas ir konkrētā bērna spējas un ar tām saistītās attīstības iespējas
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Skolotāji tradicionāli uzskaita to, ko bērns neprot, bet kas tomēr viņam būtu
jāprot. Ir grūti plānot attīstību, balsoties uz neapgūto. Katrs cilvēks atbilst pats sev un 
savām attīstības iespējām. Bērnam nav jājūtas vainīgam par to, ka viņa attīstības un 
spējas neatbilst sabiedrības priekšstatiem par to, kādam viņam jābūt. Skolotājām 
jāapzina, ko skolēns spēj, un, balsoties uz to, jāplāno savu darbu;

• kādas ir konkrēta skolēna attīstības traucējumi, kuru apzināšana un atbalsta 
palīdz viņam veiksmīgāk mācīties un justies labāk.

Tas ir attiecināts gan uz dažādām palīgierīcēm un palīglīdzekļiem, gan uz 
specifiskām mācību metodēm. Katrs cilvēks ir unikāls, tāpēc izglītībā, īpaši 
speciālajā izglītībā, metode ir līdzeklis, nevis pašmērķis;

• vai skolotājs saskata skolēna sasniegumus, atzinīgi tos novērtē un palīdz tos 
apzināties pašam skolēnam.

Veselības problēmas bieži ir saistītas ar savas nepilnvērtības apzināšanos, kas 
izpaužas kā apātija, depresija vai kā uzbrūkoša aizstāvēšanās. Skolēna spēja 
apzināties sasniegto, palīdzēs tam būt motivētam citiem sasniegumiem. Mācību 
procesa atbilstoša plānošana veicinās to prasmju, iemaņu un attieksmju izkopšanu, 
kas savukārt sekmēs tālāko progresu. Skolēni ar attīstības traucējumiem, īpaši ar 
garīgu atpalicību, nereti mēdz pārspīlēt savus sasniegumus. Šeit svarīga ir skolotāja 
veselīga attieksme, pedagoģiskās saskarsmes prasmes profesionalitāte. (40)

Dr.Jans Ūve Roge, vācu ģimenes un komunikācijas konsultants, savā grāmatā 
„Citādi bērni” apraksta dažādus skolotāju tipus.

Ir trīs skolotāju tipi. Tādi, kas bērnus piepilda ar zināšanām, lai kļūtu gudri. Ir 
podnieki, kas veido bērnus pēc savas līdzības. Un, visbeidzot, dārznieki, kas zina, cik 
ūdens katram augam vajadzīgs: ūdens daudzums, kas nepieciešams kaktusam, 
atšķiras no efejai vajadzīgā ūdens daudzuma. Bērniem, kuri neietilpst rāmjos, 
visvairāk vajadzīgs dārznieks. Taču tādiem bērniem vajadzīgi arī vecāki, kas ir gatavi 
mācīties no saviem bērniem: no viņu intuīcijas un spējām vienmēr būt gataviem 
dažādiem pārsteigumiem. (28)

Lai iegūtu zināšanas par bērniem ārpus rāmjiem, vajadzīgas grāmatas. Bet, lai
kļūtu gudrs, - laiks. Audzināšanas gudrību iegūst nevis no grāmatām, bet no 
pastāvīgas darbošanās, no mēģinājumiem un kļūdām, no haosa un laimīgiem brīžiem 
un, visbeidzot, no bērnu atbalstīšanas, ievērojot viņu attīstību un tempu. (23)

Strādājot ar bērnu, kuram ir speciālas vajadzības, skolotājam vienmēr jāatceras, 
ka:

• mācīšanās ir skolēna darbība individuālās pieredzes apguvei, uz kuras 
pamata vienlaicīgi attīstās izziņas spējas un attieksme. (44) 

• mācīšanās ir process, kas prasa laiku, jo tajā skolēns pieredzes rezultātā 
maina savu uzvedību, bet bērnam ar speciālajām vajadzībām, ņemot vērā 
viņa īpatnības, tas ir divkārt paildzināts process.

• skolēna paša daudzveidīga darbība ir pamats viņa attīstībai. Skolotājs 
organizē skolēna darbību, lai pedagoģiskais process būtu optimāls un 
atvēlētais ierobežotais laiks piepildītos ar darbību, kuras mērs ir skolēna 
aktivitāte. Skolotāja organizatoriskā darbība, skolēna daudzveidīgās 
darbības vadīšana ir pedagoģiskais pamats skolēna aktivitātei. (45)
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• Personības īpašību veidošanās un stabilizēšanās prasa atkārtošanos, lai tā 
nostiprinātos attiecīgās situācijās. Tādēļ organizēts pedagoģiskais process 
paredz darbības atkārtošanu vienotībā ar jaunas pieredzes veidošanos. (45)

Speciālā pedagoģe, doktore Sk. Liepiņa apgalvo, ka, lai bērnu ar speciālām 
vajadzībām integrācija noritētu veiksmīgi, ir nepieciešams:

1. dot iespēju jebkuram audzēknim apgūt pamatizglītības mācību priekšmetus, 
ievērojot pedagoģiski medicīniskās komisijas ieteikumus;

2. organizēt mācību un audzināšanas darbu tā, lai bērnam ar speciālām 
vajadzībām, kuri ir integrēti vispārējās izglītības iestādē, dotu iespēju 
samazināt vai kompensēt attīstības traucējumu un pēc iespējas pilnvērtīgāk 
un daudzpusīgāk iekļauties skolas dzīvē;

3. nodrošināt mācību procesu ar visiem nepieciešamajiem palīglīdzekļiem 
bērnu ar speciālajām vajadzībām izglītošanai un apmācīt pedagogus to 
izmantošanā;

4. piemērot skolas telpas bērniem ar dažādām speciālajām vajadzībām;
5. dot skolotājiem pedagoģiski pamatotu rīcības brīvību, izdarīt izmaiņas 

mācību plānos un saturā, atbilstoši bērna spējām un veselības stāvoklim;
6. skolas pedagogiem un medicīnas darbiniekiem

• iepazīt bērna traucējuma raksturu un rašanās iemeslu; 
• novērtēt iespējamo tā turpmāko attīstību un nozīmi bērna turpmākajā 

dzīvē; 
• mērķtiecīgi veidot atbilstošas mācību darba un sadzīves situācijas, lai 

veicinātu integrētā bērna pašapziņas veidošanos, savas vērtības apziņu 
un dotu iespēju iepazīt savu individuālo spēju robežas;

• iepazīstināt bērnus ar sadzīves problēmām, kas rodas, ja kopā dzīvo un 
strādā cilvēki ar atšķirīgu veselības stāvokli un spējām, un ar šo 
problēmu risināšanas iespējām; 

• rast iespēju veidot pareizas sociālas attiecības starp veseliem bērniem un 
bērniem ar speciālām vajadzībām, kā arī starp viņu vecākiem. 

Diemžēl, šodien mēs pagaidām nevaram runāt par to, ka mums ir labvēlīga vide 
cilvēkiem ar attīstības traucējumiem gan valstiskā, gan vietējas pašvaldības līmenī. 
Par to liecina sekojoši faktori:

• saslimstības un mirstības līmenis cilvēku ar darbības ierobežojumiem vidū 
ir daudz augstāks nekā to cilvēku vidū, kuriem šādu ierobežojumu nav. 
Bieži vien sabiedrība nepievērš pietiekamu uzmanību apkārtējās vides 
faktoriem, kuri izraisa darbības ierobežojumus vai pasliktina šādu cilvēku 
stāvokli;

• bieži cilvēki ar attīstības traucējumiem nevar izmantot sabiedriskos 
dienestus un institūcijas, kas ir pieejamas citiem pilsoņiem, piemēram, 
veselības aprūpes, skolas un izglītības iestādes, profesionālās un augstākās 
izglītības programmas, darba vietas. Tātad viņiem, salīdzinot ar citiem 
cilvēkiem, nav vienlīdzīgu iespēju;

• pieaugušiem ar invaliditāti parasti ir zemāks ienākumu līmenis. Sievieti ar 
redzamu invaliditāti vai māti, kuras bērnam ir attīstības traucējumi, biežāk 
pamet vīrs. Tas, ka ģimenē ir kāds cilvēks ar redzamiem ierobežojumiem 
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vai traucējumiem, kurus neizprot apkārtēji, var kavēt socializēties arī 
pārējos locekļus;

• sabiedrībā ir ļoti izplatīta šādu cilvēku segregācija. Tā skar ne tikai tos, kuri 
cieš no lipīgām slimībām, piemēram, tuberkulozes, bet arī tos, kuru 
nepilnības pamana apkārtēji, piemēram, cilvēkus bez acs vai ekstremitātes, 
ar garīga rakstura traucējumiem un tādus, kas cieš no psihozēm vai 
epilepsijas. Daudzās vietās cilvēku ar invaliditāti segregācija notiek dziļi 
ieskaņojušos baiļu un ticējumu dēļ. Piemēram, novirzes var uzskatīt par 
Dieva sodu. Negatīvā attieksme un diskriminācija pret šādiem cilvēkiem 
drīzāk ir likums, nevis izņēmums,

• cilvēkus ar invaliditāti ļoti bieži neieceļ vadošos amatos. Viņi tiek izslēgti 
no plānošanas un lēmumu pieņemšanas procesa, reti ievēlēti vai nozīmēti 
politiskos amatos. Rezultātā cilvēki ar invaliditāti praktiski netiek pārstāvēti 
sabiedriskajā dzīvē, bet tas viņu vajadzību ignorēšanu. Vairumam cilvēku 
ar darbības ierobežojumiem nav balsstiesību sava sociāla nodrošinājuma 
jautājumos, un viņi nevar ietekmēt pašu dzīves uzlabošanai domāto 
dienestu organizēšanu. (28)

Joprojām gan speciālajās, gan vispārējās izglītības iestādēs ir daudz problēmu, 
kas vājina skolēnu spēju mācīties un justies skolas vidē labi:

• pārpildītas klases;
• pārstrādājušies vai slikti sagatavoti skolotāji;
• piemērotu mācību materiālu trūkums;
• nespēja nodrošināt normālu mācīšanās veidu dažādību;
• skolas nespēja pielāgoties sekmēs vājo skolēnu individuālajām atšķirībām 

u.c. iemesli. (1)
Latvijā ir izpētītas un izvirzītas prasības, kas jāizpilda, lai skolas spētu 

nodrošināt kvalitatīvu izglītību visiem bērniem: lai varētu sākt runāt par kvalitatīvām 
izmaiņām skolu darbā attiecībā uz bērnu ar speciālām vajadzībām integrācijas 
sekmīgu realizāciju:

• komandas darbs - nepieciešama agrīna diagnostika, ko varētu veikt 
sociālais pedagogs kopā ar psihologu, psihiatru, neiropatologu un citiem 
speciālistiem, jo bieži uzvedības traucējumi saistīti ar izmaiņām nervu 
sistēmā un psihē. Savlaicīgi konstatētie traucējumi ļautu pareizi veikt 
sociāli pedagoģisko darbu un ātrāk novērst tos;

• plašākas korekcijas klašu izveidošanas un individuālās apmācības 
realizēšanas iespējas (mazāk birokrātijas, atbilstošus štatus, piemaksas, 
korekcijas klases ar mazāku bērnu skaitu lauku skolās, saglabājot valstī 
mazās skolas); sociālo pedagogu štata vietas noteikt pēc pedagoģiskās 
korekcijas klašu skaita vai pēc skolēnu skaita skolā, kuriem ir nepieciešama 
pedagoģiskā korekcija;

• nodrošināt sociālā pedagoga štata vietu katrā skolā (piešķirot valsts 
mērķdotācijas finansējumu), psihologs būtu skolā nepieciešams skolā katru 
dienu;

• pieredzes apmaiņa ar skolotajiem, kas strādā ar korekcijas klasēm;
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• veidot skolotājiem psiholoģiskā atbalsta sistēmu, kas novērstu profesionālās 
izdegšanas sindromu;

• apmācīt pedagogus darbam ar šādiem skolēniem (organizēt seminārus, 
pieaicināt lektorus, speciālistus, kas apmācītu darbam ar bērniem, kuriem ir 
uzvedības traucējumi), izstrādāt speciālu metodiku, rajonu centros 
organizēt profesionālo apmācību darbam ar šiem bērniem;

• nodrošināt skolas ar kvalificētiem pedagogiem, sociālajiem pedagogiem, 
psihologiem;

• samazināt pamatskolā pavadāmo gadu skaitu līdz 16.g.v.;
• mūsdienīgu mācību metožu izmantošana stundās;
• valsts līmenī jāveido sistēma, kas nodrošinātu korekcijas darbu ar šiem 

bērniem jau pirmsskolas izglītības iestādēs;
• organizēt korekcijas klases jau pēc l.kl. beigām;
• obligātā minimālā skolēnu skaita samazināšana klasē, kas dotu iespēju 

vairāk izmantot individuālās metodes mācību uzaudzināšanas procesā;
• izglītības nozīmes palielināšana valsts līmenī;
• kvalificēts pedagogs individuālam darbam ar šiem skolēniem katrā skolā;
• klasēs, kur mācās bērni ar uzvedības traucējumiem, jānodrošina otrs 

pedagogs, kurš strādā tieši ar šiem bērniem;
• skolās primāri atbalstīt praktiska rakstura interešu pulciņus un jaunrades

nometnes (mazāk izklaides);
• atjaunot skolās uzvedības vērtējuma sistēmu;
• jāievieš policistu dežūras skolā;
• mācību priekšmetu satura atslogošana, palielinot praktiskās darbības 

apjomu. (9)
Nozīmīga problēma bērnu ar attīstības traucējumiem integrācijas procesa 

vispārējās izglītības iestādē sekmīgā norisē ir tas, ka speciālā pedagoga darba likme 
vispārizglītojošā skolā atkarīga no bērnu skaita skolā, kas skolēnu skaita ziņā 
mazajām skolām, kas ir raksturīgi Latvijā un arī Latgales reģionā, praktiski liedz 
kvalificētu speciālistu iesaisti mācību procesā. Speciālās izglītības skolotājs mazajā 
skolā slodzē tarificēto divu, trīs, četru mācību stundu nedēļā laikā nespēj sniegt 
kvalitatīvu konsultatīvu palīdzību vispārizglītojošās skolas skolotājiem ikdienas 
darbam mācību stundā ar speciālo vajadzību bērniem, nerunājot par reālu darbošanos 
ar pašiem bērniem. Nav arī konkretizēts, kas tieši un cik lielā mērā šobrīd jādara 
speciālās izglītības skolotājam vispārējās izglītības iestādē tajās dažās stundās, kad 
skolotājs ierodas strādāt ar skolēniem ar attīstības traucējumiem. Šobrīd vispārējas 
izglītības skolu skolotāji dažkārt atsakās kaut ko darīt ar bērniem, kuriem ir attīstības 
traucējumi, savu atteikumu motivējot ar argumentu - skolā ir speciālās izglītības 
skolotājs, kuram jāstrādā ar šiem bērniem.

Mazā stundu skaita dēļ šos speciālās izglītības skolotāja pienākumus dažkārt 
uzņemas kā papildu slodzi skolā jau strādājošie skolotāji, kuri ne vienmēr spēj 
nodrošināt kvalitatīvu palīdzību. (30)

Pateicoties iepriekšējās valsts iekārtas izglītības politikai, kas paredzēja pēc 
iespējas lielāku speciālo skolu skaitu virzīt uz reģioniem, lai atbrīvotu galvaspilsētas 
skolas no bērniem ar attīstības traucējumiem, izveidojusies situācija, ka nozīmīgs 
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skaits visu Latvijas speciālo skolu sakoncentrēts Latvijas austrumu daļā - Latgalē. 
Liels vairums skolu absolventu asimilējās šai sev mācību laikā ierastajā vidē, 
neatgriežoties dzimtajās vietās.

Šobrīd Latgales reģions ir depresīvs reģions, visatpalikušākais Latvijas kontekstā 
arī sociālajā un ekonomiskajā ziņā. Palielinās sociālo negāciju skaits: alkoholisms, 
krimināla rakstura pārkāpumi, bezatbildība bērnu radīšanā un audzināšanā, nespēja 
nodrošināt bērna normālai attīstībai nepieciešamos apstākļus, kā rezultātā redzami 
palielinās bērnu skaits, kas dzimst ar dažādiem attīstības traucējumiem, vai arī iegūst 
tos dzīves gaitā.

2005./2006.mācību gadā Rēzeknes rajonā darbojas 64 dažāda tipa izglītības 
iestādes, kurās 2005./2006.mācību gadā strādā 1161 pedagoģiskais darbinieks.
Pavisam Rēzeknes rajona skolās mācās 4956 skolēni (2004./2005.mācību gadā -
5470), t.sk. vidusskolas posmā 731, speciālajās internātskolās 382.

2005./2006.mācību gadā Rēzeknes rajona darbojās 2 pedagoģiskās korekcijas 
klases (Maltas 2.vidusskolā un Viļānu vidusskolā), kuras kopumā mācās 20 skolēni, 
no tiem 18 bērni ar krievu mācību valodu, 2 skolēni ar latviešu mācību valodu.

2005./2006. mācību gadā Rēzeknes rajona vispārizglītojošās skolās strādā 22 
speciālas izglītības skolotāji, 19 psihologi un 20 logopēdi. Gandrīz katrā skolā tika 
izveidota skolēnu atbalsta komanda, kur iesaistīti speciālais pedagogs, psihologs, 
logopēds, klases audzinātāji un priekšmetu skolotāji.

2005./2006.mācību gadā Rēzeknes rajona vispārizglītojošās skolas īsteno
speciālas izglītības programmas (1 speciālā izglītības programma bērniem ar 
fiziskiem traucējumiem, 1- bērniem ar psihiskiem traucējumiem, 15 - bērniem ar 
garīgas attīstības traucējumiem).

Realizējot Izglītības Likuma prasības, Rēzeknes pilsētā un Rēzeknes rajonā 
izkristalizējušās sekojošas problēmas, kuras vērtējamas kā problēmas visas Latvijas
kontekstā un nav raksturīgas tikai šim rajonam un pilsētai:

• daudz bērnu - invalīdu neapmeklē izglītības iestādes pielāgotas mācību 
vides trūkuma dēļ;

• izglītības nozarē nav izveidota sistēma, kas sniegtu kvalitatīvu atbalstu un 
palīdzību bērniem ar speciālajām vajadzībām vispārējas izglītības iestādēs;

• daudzas izglītības iestādes nav fiziski, profesionāli un morāli gatavas 
nodrošināt atbilstošu mācību vidi bērnu ar speciālajām vajadzībām 
integrācijai izglītības sistēmā;

• sabiedrība kopumā, tai skaitā, amatpersonas un bērnu vecāki maz informēti 
par bērnu ar speciālām vajadzībām problēmām un to risināšanas iespējām;

• pastāv problēmas Pedagoģiski medicīniskās komisijas darbā:
- bērni šajās komisijas tiek diagnosticēti ļoti ierobežotā laikā;
- bērni ir atrauti no viņu dabiskās vides, kas apgrūtina diagnosticēšanu;
- svešā, bērnam nepatīkamā vide;

• trūkst pieejamas un saprotamas speciālās metodiskās literatūras un mācību 
iespēju darbam ar bērniem, kuriem ir traucējumi;

• nespēja sniegt bērniem ar attīstības traucējumiem kvalitatīvu speciālistu
palīdzību, padarot integrācijas procesu grūti realizējamu, faktiski strādājošu 
tikai „uz papīra”. Piemēram, Rēzeknes rajona 33 skolās (bez speciālajām 
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skolām), atbilstoši IZM rekomendējošai instrukcijai (I.Druviete 30.08.2005.
Nr.1-16/429), kas paredz
- vienu speciālās izglītības skolotāja amata likmi uz 700 vispārējās 

izglītības iestāžu izglītojamiem;
-  vienu izglītības psihologa likmi uz 600 vispārējās izglītības iestāžu 

izglītojamiem; 
- vienu logopēda amata likmi uz 500 vispārējās izglītības iestāžu 

izglītojamiem, ir iespējams nodrošināt 5,291 likmes logopēda un 7,762 
likmes speciālās izglītības skolotāja. Šajā mācību gadā uz 28 skolām 
tarificētas 4,863 likmes logopēda un 24 skolās 5,81 speciālās 
izglītības skolotāja likmes. Rasta iespēja, lai Rēzeknes rajonā katrai 
integrētai klasei tiktu iedalītas un apmaksātas papildus 3 mācību stundas;

• nespēja nodrošināt bērnu ar speciālajām vajadzībām ar atbilstošiem un 
piemērotiem mācību līdzekļiem un palīglīdzekļiem, medicīnisku aprūpi 
sakarā ar nepietiekamu finansējumu, jo, ja bērns mācās speciālā izglītības 
iestādē, skola saņem paaugstinātu mērķdotāciju par bērnu, bet ja bērns 
mācās vispārējās izglītības iestādē - skola saņem to pašu naudu, ko par 
ikvienu bērnu, līdz ar to nespēdama nekādi nodrošināt bērnam 
nepieciešamo sekmīgai mācību darbībai materiālo palīdzību;

• nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu skolotāja darbu integrētās klasēs, tā kā 
vienā vai otrā gadījumā kāda bērnu kategorija būs zaudētāju pozīcijās: ja 
skolotāja vairāk uzmanības pievērsīs speciālajam bērnam, zaudētāji būs 
spējīgie bērni, ja vairāk uzmanības koncentrēs uz spējīgo bērnu izglītošanas 
procesu, speciālo vajadzību bērns vienkārši atsēdēs savu laiku vai arī 
pametīs skolu, tā kā būs notikusi mehāniskā bērna integrācija bez reālas 
izglītojošas palīdzības sniegšanas;

• integratīvo klašu skolotāji nesaņem papildus materiālu stimulu darbam ar 
speciālo bērnu, tā kā piemaksu par darbu ar speciālo vajadzību bērniem 
šobrīd saņem tikai speciālo skolu skolotāji. Faktiski bērna stāvoklis un 
izglītības rezultāts klasēs atkarīgs tikai no skolotāju godaprāta un 
cilvēcības. Paplašinot jau tā ne mazo un vieglo skolotāja pienākumu 
sarakstu ar atbildību par speciālā bērna situāciju klasē un izglītošanu, bet 
pretī neko nedodot, nevar gaidīt un prasīt no skolotāja neko reālu.To 
apstiprina gadījumi, kad pedagoģiski medicīniskajā komisijā nonāk 
speciālais bērns, kurš dažādu apsvērumu dēļ ticis mehāniski turēts 
vispārizglītojošā skolā, un 16 gados nemāk praktiski neko, nerunājot par 
lasīšanu vai rakstīšanu. Nezin kāpēc no skolotāja tiek prasīts visu citu 
problēmu respekts un izpratne, nedomājot arī par pašu skolotāju 
cilvēktiesībām un cilvēciskām vajadzībām;

• nav iespējams prasīt kvalitatīvu darbu no pārguruša, izdzīvošanas problēmu 
pārslogota un līdz ar to vairākas slodzes strādājoša skolotāja. Nenodrošinot 
cilvēka un skolotāja statusam atbilstošu atalgojumu, lai būtu iespēja bez 
ikdienas iztikas iegādāties arī kādu metodisko līdzekli, grāmatu un 
parūpēties par sava redzesloka paplašināšanu, ir iespēja arī prasīt no viņa 
citu attieksmi pret darbu un tai skaitā arī speciālo bērnu. (30)
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Lai cilvēka ar speciālajām vajadzībām pašapziņas attīstības process un tā 
integrācijas process skolā un sabiedrībā noritētu veiksmīgi, ļoti svarīga loma it tieši 
apkārtējās vides ietekmei. Ļoti bieži bērniem, kuriem ir īpašas vai speciālas
vajadzības, nav balsstiesību sava sociāla nodrošinājuma jautājumos, un viņi nevar 
ietekmēt pašu dzīves uzlabošanai domāto dienestu organizēšanu:

• ir liela neatbilstība starp nepieciešamajiem un eksistējošajiem dienestiem 
cilvēkiem ar invaliditāti un speciālajām vajadzībām.

• ja rehabilitācija tiek veikta tikai iestādēs, šajā procesā netiek iesaistīti 
rehabilitējamo personu ģimenes locekļi. Lai rehabilitācija noritētu 
veiksmīgi, sabiedrībai jāpieņem un jāatzīst, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir 
tādas pašas tiesības kā citiem sabiedrības locekļiem. Šajā nolūkā varētu 
rasties nepieciešamība ievērojami mainīt sabiedrībā pastāvošo kārtību. 
Pētījumi pierādījuši, ka efektīvākais līdzeklis attieksmes maiņai ir pašu 
sabiedrības locekļu iekļaušana rehabilitācijas programmas īstenošanā,

• tikai vietējie dienesti vien radušās vajadzības nespēj atrisināt. Tajā pašā 
laikā vietējā līmenī iespējams atrisināt līdz 70% rehabilitācijas uzdevumu. 
Tas ir labs rādītājs, jo šobrīd daudzās valstīs tiek apmierināti tikai 2-3% 
vajadzību. Pārējie uzdevumi jārisina rajonu, novadu un valsts līmeņos. Ja 
problēmas nav atrisināmas cilvēka dzīves vietā, tad ir nepieciešams 
atbilstoša līmeņa speciālista padoms,

• pašvaldību līmeņa sociālie dienesti sniedz palīdzību ģimenēm, kurās ir 
bērni, kam ir īpašas vajadzības. Taču ļoti bieži ir nepietiekamas zināšanas 
par rehabilitāciju. Ir vairāki desmit nevalstisko organizāciju (NVO) 
vecākiem, kuru bērniem ir īpašas vajadzības. Starp tām eksistē zināma 
sadarbība, bet trūkst labas koordinācijas. Daudzas NVO sniedz 
pakalpojumus bērniem un viņu ģimenēm, kā arī piedāvā izglītojošas 
programmas. Mazāk uzmanības pievērsts šo personu interešu lobēšanai, 
aizstāvībai un sabiedrības izpratnes veidošanai. Brīvprātīgajiem palīgiem 
trūkst darba pieredzes, turklāt šis darbs netiek centralizēti vadīts. Arī valsts 
un pašvaldību iestāžu attieksme ir atturīga, atbastot šādas iniciatīvas. (28)

Latvijā ir ļoti zems izpratnes līmenis gan ierindas skolotāju, gan arī izglītību 
administrējošo institūciju vidū par iekļaujošo, un vispirms - integratīvās izglītības 
koncepciju. Līdz ar to, Latvijā vēl joprojām saglabājas tendence uz problēmbērnu 
segregāciju: izolēt no pārējās sabiedrības. Parādās pedagoģiska divkosība: no 
bērniem tiek prasīta tolerance pret katru cilvēku, bet pieaugušie cenšas citādākos 
izstumt. Šo situāciju zināmā mērā stimulē tas, ka netiek administratīvā līmenī 
novērtēts katra skolotāja ieguldījums darbā ar problēmbērniem, jo šie bērni var 
ilgstoši neuzrādīt pietiekamus mācību sasniegumus, lai gan skolotāja ieguldījums 
viņa pedagoģiskajā un sociālajā rehabilitācijā var būt milzīgs. Akcents joprojām tiek 
likts uz „ko bērni nevar kā citi”, nevis uz „kādi ir viņa resursi, kādā veidā viņš var.”
(25)

 Latvijā, atšķirībā no pasaules attīstītajām valstīm, garīgi un citādi savādāk 
attīstīti bērni un cilvēki sabiedrībā ienāk palēnām un bailīgi - viņu ierastā vide ir 
dzīvoklis, vai speciālā skola un pirmskolas izglītības iestāde. Uz ielas šo cilvēku ir 
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maz, jo viņi īsti neiederas veiksmīgo, veselo un skaisto cilvēku sabiedrībā. Un tomēr 
pamazām esam spiesti sastapties ar realitāti - šādi bērni ir arī Latvijā.

Lielā daļā sabiedrības joprojām valda stereotipi par cilvēkiem ar speciālajām 
vajadzībām, tiek mērīts cilvēka intelektuālais koeficients, bet ne cilvēka vērtība. 
Sabiedrībā pastāv zināmas apzinātas un formālas ar likumu noteiktas vērtības un arī 
neapzinātas vērtības, no kurām hierarhijas virsotnē atrodas sekojošas: 

Veselība. „Lai tikai bērns būtu jauks un vesels”, tā ir frāze, ko bieži lieto 
aizbildnieciski vecāki.

Ārējs skaistums un nevainojamība. Cilvēki reklāmās vienmēr ir fiziski skaisti, ar 
nevainojamiem augumiem, vai arī reklāma iesaka, kā jūs varat tādi kļūt. Cik gan 
bieži televīzijā mēs redzam cilvēkus invalidu ratiņos? Cik bieži mēs redzam bērnu ar 
Dauna sindromu reklāmās, kas piedāvā preces zīdaiņiem?

Jaunība. Vecākiem cilvēkiem nav viegli ienākt darba tirgū. Ja ieskatāmies 
laikrakstu modes lapās, redzam, ka tie vienmēr ir jauni cilvēki, kas demonstrē 
apģērbu.

Spējas. Labs skolas beigšanas atestāts tiek augstu vērtēts. Arī dzīvē cilvēkam 
jāpierāda savas spējas. Viņam jābūt spējīgam pēc iespējas labāk veikt savu darbu un 
jāattīstās, jāsasniedz vairāk.

Būt brīvam no ciešanām. Lai tikai viņam nebūtu jācieš - tiek biež i teikts par 
slimajiem un invalīdiem.

Tās ir morālās un sociālās vērtības, ko mēs apzināmies agri. Šīs vērtības ir 
„mantotas”, un mēs nekad īsti neievērojam, kā tās piesavināmies, bet tās atrodas dziļi 
mūsos un ir grūti izdarīt to pārvērtēšanu. Priekšstatam par dzīves funkcionālo kārtību 
jāatbilst tam, kā mēs domājam un kam ticam.

Ir cilvēki, kas nespēj sasniegt iepriekš minētos ideālus un vērtības - vecāki 
cilvēki, invalīdi un slimi cilvēki. Viņi izjauc ideālo priekšstatu, par to kāda ir dzīve. 
Mēs uzskatām viņus par novirzi no normas tāpēc, ka mēs gribam saglabāt savus 
ideālus un vērtības. Mēs aizsargājam savas vērtības, padarot dažus sabiedrības 
locekļus par cilvēkiem ar speciālām, bieži vien ierobežotām vajadzībām. (15)

Bērnībā cilvēks ir pilnīgi atkarīgs no apkārtējās pasaules. Ja apkārtējās pasaules 
dispozīcija ir tāda, ka bērni ar garīgās attīstības traucējumiem paliks tādi uz visiem 
laikiem, viņi izaug ar šādu pārliecību. Katrs cilvēks attīstās, cenšoties attaisnot uz 
sevi liktās cerības - gan pozitīvas, gan negatīvas, cik viņa spējas to atļauj.

Šodien var secināt, ka joprojām ir nepietiekama lielas sabiedrības daļas 
informētība bērnu ar īpašām un speciālām vajadzībām jautājumos, pārāk virspusēji 
sagatavoti vai arī ļoti mazas auditorijas lokam veltīti raidījumi masu medijos. Un kā 
sekas tam - pilnīgi dabiska jebkuram cilvēkam vēlme izolēties no visa nezināmā, 
neizprotamā, arī bērnu ar speciālām vajadzībām un to vecāku neatsaucība. 

Jebkuru attiecību sākums ir cieņa, cienīt citus visas iespējamās jomās, cienīt viņu 
ārējo un iekšējo daudzveidību, viņu personīgos talantus, ņemot vērā viņu spējas, kā 
arī dažādo ieguldījumu sabiedrības dzīvē. Cilvēku ar speciālām vajadzībām 
integrācija sabiedrībā ir vajadzīga pašas sabiedrības izpausmei un pareizai 
vērtīborientācijai.
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Gan skolotājiem, gan vecākiem par primāru būtu jāuzskata nevis pats 
integrācijas fakts, bet gan reāla iekļaušana klases un skolas kolektīvā. Izglītības 
iestādē nav grūti uzņemt bērnu ar speciālām vajadzībām, bet diemžēl ne vienmēr 
izdodas panākt, lai šis bērns tur justos labi, justos piederīgs un saprasts. (43) 

Mūsu valstī nav nodrošināta likumdošanas, finansiālā, un skolotāju 
sagatavošanas bāze, lai nodrošinātu reālu un bērnam humānu integrācijas procesu.
Veikt integrāciju, nemainot likumdošanu, nenodrošinot integratīvajām skolām 
finansiālu palīdzību, cerībā tieši otrādi – integrējot bērnu ar attīstības traucējumiem 
vispārējā izglītības iestādē - samazināt speciālo skolu skaitu un ietaupīt valsts 
līdzekļus, faktiski nozīmē likt ciest bērnam un tā veselībai visos aspektos.
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MĀCĪBU SATURA INTEGRATĪVAIS ASPEKTS 
PATĒRĒTĀJU IZGLĪTĪBĀ

THE INTEGRATIVE ASPECTS OF LEARNING CONTENT IN 
CONSUMER EDUCATION

Mg.oec. Līga Danilāne, Dr.paed. Velta Ļubkina
Rēzeknes Augstskola

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV 4600
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Abstract. In Latvia the education reform in order to introduce the new standard of basic 
education is run. The seven education aspects defined in the standard facilitate integration of the 
education content into basic education, which results in developing school students’ diverse skills 
and competences as well as it is closely connected with the themes of consumer education.

Key words: consumer education; basic( primary) education, integration; learning content.

Ievads

Sociālās pārmaiņas, kas saistītas ar iestāšanos ES, pieprasa mērķtiecīgu izglītības 
sistēmas pilnveidošanos. Šis process ir orientēts uz personības attīstību, kura ir 
spējīga uz pašnoteikšanos, tātad spējīga patstāvīgi izvēlēties savas attīstības un 
pašrealizācijas stratēģiju tirgus ekonomikas apstākļos.

Mūsdienās ļoti strauji notiek sociāli ekonomiskas pārmaiņas sabiedrībā, 
izmainās cilvēku attieksmes, gatavības, transformējas vērtības un dzīves mērķi. Tādēļ 
skaidri jāapzinās tie līdzekļi, veidi, nepieciešamās personības kvalitātes un 
ietekmējošie faktori, kas, dzīvojot šodienas dinamiskajā sabiedrībā, varētu sekmēt 
efektīvāku virzību uz mērķi un pašapliecināšanos. 

Lai veiktu šo komplicēto uzdevumu, skolotājam ne tikai jāzina savs mācāmais 
priekšmets, bet ir jāspēj profesionāli izveidot tādu mācību vidi, kura nodrošina 
efektīvu mācīšanas – mācīšanās procesu; sekmē morāles un ētikas normu apzināšanos 
un izkopj cilvēka vērtību sistēmu; veicina skolēna personības attīstību un gatavību 
dzīves darbībai u.c. (3).

Mūsdienu modernā ikdienas dzīve ir komplicēta, izaicinoša un pastāvīgi 
mainīga. Patērētāju izglītība aplūko attieksmi, izturēšanos, zināšanas un prasmes, 
kuras nepieciešamas ikvienam funkcionēšanai mūsdienu sabiedrībā. Tā ir atbildīga 
mācīšanās, kura sekmē individuālo spēju attīstīšanu paša dzīves vadīšanai, globālās 
sabiedrības dzīves kontekstā. Patērētāju izglītība saistās ar attīstību – individuālo, 
sociālo, ekonomisko un ekoloģisko, tāpēc aktuāla problēma ir patērētāju izglītības 
integrēšanā vispārizglītojošos mācību priekšmetos pamatskolā. (10).

Referāts veidots pamatojoties uz Izglītības un Zinātnes ministrijas normatīvo 
dokumentu izpēti (Nolikums par pamatizglītības standartu; Mācību priekšmetu 
standarti u.c.), kā arī iegūto pieredzi, kuru autores ir ieguvušas starptautiskajos 
projektos “Nordic-Baltic project 2000-2002.-Consumer education curriculum 
development”, “NORFA project Consumer education in Baltic and Northen countries 
(Denmark, Finland”Sweden, Latvia, Lithuania)”, “Erasmus COMENIUS project 
Consumer Citizenship Network” 2003.-2006., Eiropas Sociālā fonda projekta 
realizācijā. u.c. 
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Mācību satura integrācijas jēdziens un būtība

Integrācija – no latīņu vārda „integratio” – atjaunošana, papildināšana, kur 
„integer” - vesels, atsevišķu daļu apvienošana vienā veselumā. Svešvārdu vārdnīcā šī 
termina skaidrojums ir: „Process, kurā atsevišķi elementi, apakšsistēmas un daļas tiek 
saistīti vienā sistēmiskā veselumā (sistēmā)”. Izglītības procesā tā ir piem., tēmu, 
problēmu risināšana, apguve, izpēte, praktiski saistot vienā veselumā atsevišķos 
mācību priekšmetos apgūstamās vai apgūtās zināšanas un prasmes. Tā var notikt īpaši 
izveidotu integrētu mācību priekšmetu veidā, kā arī integrēti aplūkojot atsevišķas 
mācību priekšmeta satura daļas (4, 54). Integrācijas jēdziens sastopams dažādos 
literatūras avotos un definēts dažādi, tomēr tā būtība ir vienāda – integrācija nozīmē 
sintēzi, savienošanos, mijiedarbību, sistematizēšanos, savstarpēju bagātināšanos, 
iespēju paplašināšanos utt.

Mūsdienu sabiedrībā jēdziens „integrācija” tiek lietots gan ekonomikā, gan 
politikā, sociālajās zinātnēs, gan izglītībā u.c. UNESCO starptautiskās komisijas 
ziņojumā „Izglītība 21.gadsimtam" uzsvērts, ka pāreja uz 21.gadsimtu kā 
informācijas sabiedrību rada reālu vajadzību pēc faktu, likumsakarību 
sistematizēšanas, apvienošanas, lai tādējādi nodrošinātu ātrāku, precīzāku to uztveri, 
iegaumēšanu, praktisko lietojamību. (2).

Latvijas sabiedrības integrācijas process ietekmē izglītības satura reformu. 
Mācību saturu var uzskatīt par integrācijas problēmas didaktisko līdzekli pedagoģijā.

Mācību satura integrācijas problēmas ir mēģinājuši risināt pedagogi V.Ratke 
(1571– 1635); J.A.Komenskis (1592-1670); Ž .Ž .Ruso (1712- 1778); J.H.Pestalocijs 
(1746-1827) u.c. Latvijā pētījumus par mācību satura integrāciju ir veikuši zinātnieki 
I.Ž ogla, R.Andersone, Z.Čehlova, Z.Grinpauks, A.Karule, A.Perere, Z.Anspoka u.c.

Pētot dažādu zinātnieku teorijas par integrācijas procesu, redzams, ka mācību 
satura integrācija ir viens no izglītības programmu pilnveides ceļiem, pie K.Lake 
norāda, ka integrēta programma un tās saturs tiek uzskatīts par starpdisciplināru, kas 
sagatavo skolēnus mācībām mūža garumā. (13).

Jyvaskylas Universitātes docents Makku Kapila rakstā par integrēto apmācību kā 
visaptverošu vides zinību saturu uzsver, ka ķermeņa un dvēseles duālisms ir 
pamanāms arī izglītībā. Cilvēka empīriskā pasaule ir iedalīta zināšanās, sajūtās, 
motoriskās darbībās utt. Skolā mācību priekšmeti, zināšanas, emocijas un praktiskās 
nodarbības ir viens no otra atdalīti. Tas parādās arī zināšanu objektivizēšanā, iekšējās 
pieredzes atdalīšanā no ārējās, iekšējās nozīmības pastāvēšanas noliegšanā un 
aizmiršanā (5).

Mūsdienās viena no skolu reformām ir dažādu mācību disciplīnu integrācijas 
meklējumi. Mācību satura integrācijas problēmas aktualitāti pastiprina nepietiekama 
mācību satura saskaņošana starp mācību priekšmetiem un skolotāju koordinācija, 
skolēnu noslogojums, integrēto mācību programmu un metodisko līdzekļu trūkums 
par integrācijas procesiem pedagoģijā, kā arī citi faktori. Mācību satura, metožu, 
formu, līdzekļu un citu faktoru integrācija vienā mācību priekšmetā sekmē skolēnu 
un skolotāju sadarbību dažādu problēmu risināšanā. Tas ir komplekss mācību un 
audzināšanas uzdevumu risinājums caur sistēmiskām zināšanām, mērķtiecīgumu, 
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izziņas interešu paaugstināšanos mācību procesā, kas veicina formu un metožu 
dažādošanu skolā. 

Viens no izglītības uzdevumiem ir sagatavot pusaudzi dzīvei un to iespējams 
realizēt mācību un audzināšanas procesā, akcentējot mācību satura integrāciju. 
Mācību viela ir vieglāk uztverama, ja stundās iegūtās zināšanas ir saistītas ar 
praktisko pielietojumu (dzīves un mācību satura kopsaistība – dzīves pieredze –
dzīvei), rosinot skolēnus patstāvīgi veikt zināšanu pārnešanu un sekmēt pašizglītību. 
Dzīves prasmes, kā skolēnu radošo spēju apliecinājums darbībā, ir galvenais 
plānojamais, sasniedzamais un vērtējamais izglītības rezultāts. 

Mācību saturs vispārizglītojošās skolas mācību standartu aspektā

Latvijas Republikas MK noteikumi nr.462 Par valsts pamatizglītības standartu
/6/ nosaka Valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības programmu galvenos 
mērķus un uzdevumus, pamatizglītības obligāto saturu, izglītojamo iegūtās izglītības 
vērtēšanas pamatprincipus un kārtību.

Pamatizglītības satura reforma paredz:
 pāreju no liela daudzuma informācijas apguves uz prasmēm darboties ar to; 
 akcentēt praktiskai dzīvei noderīgas atziņas un prasmes; 
 pilnveidot vispārējās prasmes, kas dotu jauniešiem iespējas veiksmīgi 

darboties gan pazīstamās, gan, jo īpaši, nezināmās, neskaidrās situācijās;
 ietvert izglītības saturā mūsdienīgas tēmas; 
 saskaņot saturu starp mācību priekšmetiem, lai novērstu satura dublēšanos 

un pārblīvētību, kā arī satura integrāciju atsevišķos mācību priekšmetos. 
IZM Nolikums par pamatizglītības standartu un visi pamatizglītības mācību 

priekšmetu standarti, kuri Latvijas izglītībā tiek ieviesti sākot ar 2005.gada 
1.septembri, nosaka personības vispārējo spēju un prasmju attīstību atspoguļojošos 
galvenos izglītošanās aspektus:

 pašizpausmes un radošais aspekts: 
 analītiski kritiskais aspekts: 
 morālais un estētiskais aspekts: 
 sadarbības aspekts: 
 saziņas aspekts: 
 mācīšanās un praktiskās darbības aspekts, 
 matemātiskais aspekts: (9).
Pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu programmās ir daudz 

jauninājumu, ir mainīta pieeja izglītošanās procesam /1.tab./. Skolotājam stundā 
jāmāca skolēns, nevis mācību priekšmets, jāgatavo skolēns tālākai socializācijai. 
Mūsdienu pedagogi ir profesionāli priekšmetisko zināšanu apguvē un mācīšanas 
metodikā, bet grūtības, joprojām ir mācīšanās procesa organizēšanā, tāpēc tiek 
izmantotas visas iespējas, lai pilnveidotu skolotāju profesionalitāti, kvalitatīvi 
realizētu standarta prasības un satura reformas pamatprincipus, kas aktualizē 
vispārējo prasmju pilnveidi, prasmi darboties ar informāciju, pielietot informācijas 
tehnoloģijas, darboties klasē bilingvāli, kritiski to vērtēt, pieņemt lēmumus un 
uzņemties atbildību (12).
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1.tabula
Pamatizglītības standartu salīdzinājums (3)

Vecais pamatizglītības 
standarts

Jaunais pamatizglītības 
standarts

Mērķis Sniegt zinātniskas zināšanas Dabas zinātņu izplatība

Saturs
Zinātniskas zināšanas

Subjektīvi nozīmīgas 
skolēnam (zināšanas, 
prasmes, attieksmes)

Metodes, pieeja mācību 
procesā

Stāstījums, darbojas algoritms, 
praktiskie darbi pēc parauga –
pēc „Pavārgrāmatas”

Pētnieciskie darbi, kas māca 
domāt, izteikt viedokli, 
argumentēt, diskutēt

Skolēns
Pasīvs no izziņas darbības Aktīvs, atbildīgs par savu 

mācīšanos

Integrētā apmācība ir viens no mācīšanas visaptverošajiem veidiem, tāpēc 
izglītības saturs ir veidots, balstoties uz skolēnu vajadzībām un interesēm. Mācību 
procesam jābūt eksperimentālam un saistītam ar skolēna ikdienas dzīvi, vēlmēm un 
darbību. Problēmu risināšanai var izmantot iztēli un radošo talantu. Šīs metodes 
sastāvdaļas ir cieši saistītas ar eksperimentālās zināšanu apguves modeli un kognitīvi 
konstruktīvo teoriju: tiek izmantoti vieni un tie paši elementi, bet tie tiek aplūkoti no 
dažādiem redzes punktiem.

Visu priekšmetu mācību standarti ietver septiņus izglītošanās aspektus, ļoti 
daudzos no tiem iekļautās tēmas, zināšanas un prasmes, kuras skolēniem ir jāiegūst, ir 
vienādas vai ļoti līdzīgas. Tas norāda uz mācību satura integrācijas nepieciešamību. 
Taču tas, ka integrētās mācības tiek ieviestas skolās ļoti lēni, norāda, ka tai ir arī savu 
trūkumi un iezīmes, kas atbaida pedagogus no šīs mācību formas. Var izdalīt 
sekojošus apstākļus, kas traucē ieviest integrētās mācības:

1. pedagogu zināšanu trūkums;
2. pieredzes trūkums;
3. nepieciešama skolotāju elastīga pieeja;
4. kolēģu un vecāku attieksme;
5. prasa lielas darba spējas;
6. materiālais faktors.

Patērētājizglītības aspekti pamatizglītībā

Ziemeļvalstu ministru padomes ziņojumā 1993.gadā rojekts) rakstīta 
Ziemeļvalstu mērķa definīcija un norādīts patērētāju izglītības saturs: 
“Patērētājizglītības mērķis skolā ir izglītot patstāvīgus, spējīgus saskatīt atšķirības un 
zinošus patērētājus. Tas nozīmē dot skolēniem zināšanas un iekatu par to, ko nozīmē 
būt patērētājam kompleksā, daudzšķautnainā sabidrībā, apgūstot pamatzināšanas 
tādās jomās kā: patērētāju likumdošana; finansu plānošana, ekonomika, reklāma un 
pārliecināšana, patērēšana un apkārtējā vide; globālie resursi; mājsaimniecība, 
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apģērbs; cena un kvalitāte; diēta un veselība. Skolām jāsniedz zināšanas tā, lai 
skolēni apzinātos, kāda ietekme ir dzīves veidam, patērētāju paradumiem, vērtībām 
un attieksmēm (10, 8).

Patērētāju izglītības saturu var apkopot šādi:
 Dot skolēniem zināšanas, lai viņi varētu darboties kā zinoši sabiedrības 

locekļi. Vispirms tās ir zināšanas par sabiedrībā notiekošiem procesiem, 
personības vietu, lomu un integrēšanās iespējām tajos, patērētāja tiesībām, 
likumdošanu, racionālu uzturu, racionālu izlietojumu (elektroenerģija, 
materiāli u.c.);

 Attīstīt spējas darboties kā informētiem, prasmīgiem un atbildīgiem 
patērētājiem. Tas ietver, piemēram: komunicēšanās prasmes, lēmumu 
pieņemšanas prasmes, stresa vadīšanas prasmes, ka arī prasme saskatīt 
tirdzniecības trikus, zinoši lietot preces un pakalpojumus.

 Dot skolēniem izpratni par sabiedrības un ekonomikas sistēmas 
funkcionēšanu Latvijā, Eiropā, pasaulē un specifisko patērētāja lomu. 
Piemēram, izpratni par uzņēmumu lomu ekonomikas sistēmā, valdību lomu 
sabiedrībā un patērētāju sabiedrisko organizāciju lomu u.c. (1).

Mūsdienās patērētāju izglītības saturs pasaulē saistīts gan ar atsevišķa patērētāja 
zināšanām, spējām, gan arī sabiedrību kopumā, tāpēc pielietojot jaunā pamatizglītības 
standarta nostādnes, katru mācību priekšmetu skolā var mācīt, pielietojot 
patērētājizglītības aspektus, kur par pamatu tiek ņemta dzīvesprasmju veidošanas un 
uzņēmību attīstoša pieeja. Skolēniem jāmāca „ikdienas prasmes”, lai palīdzētu viņiem 
kļūt kritiskiem un apzinīgiem dzīves veida izvēlē tā, lai patēriņš būtu: 

 dalīts, nodrošinot pamatvajadzības visiem;
 stiprinošs, veidojot cilvēka iespējas;
 sociāli atbildīgs, lai dažu cilvēku patēriņš neiespaidotu pārējo labklājību;
 ilgtspējīgs, neatņemot izvēles iespējas nākošajām paaudzēm. (10, 10).
Patērētāju izglītības svarīgākie aspekti ir: veselība, vide, sociālais aspekts, 

drošums u.c. Tādā veidā rezultātā tiek sasniegts mērķis: izveidojas analītiska un 
kritiska sapratne jebkurā dzīves jomā, kura sekmē skolēna integrēšanos konkrētā 
vidē, paredz pieprasīt kvalitāti, pieņemamu cenu, servisu, resursus un nekaitīgumu 
apkārtējai videi. Skolēniem patērētāju izglītības tēmas liek iedziļināties ekonomikā 
un ekonomiskās problēmās, darba un naudas savstarpējā saistībā, kā arī saistībā starp 
produkciju, patērēšanu un uzglabāšanu. (11). Uzmanība tiek pievērsta tam, kā jauni 
fakti un tehnoloģijas var izmainīt patērētāju ieradumus un to saimniecības sekas un 
ietekmi uz apkārtējo vidi. Jauniešiem jābūt informētiem par to, kā darbojas 
mūsdienīgs mārketings un pārdošanas tehnikas, lai celtu viņu prasmi būt informētiem 
par patērētāju izvēli un lai viņi spētu ieņemt neatkarīgu pozīciju, veicot pirkumus un 
maksājumus, dzīvojot mūsdienu sabiedrībā un integrējoties mūsdienu sociālajā vidē, 
ko pedagoģijā sauc par socializācijas procesu (14).

Pasaules valstu pieredze rāda, ka patērētājizglītība ir saistīta ar skolēnu ikdienas 
attieksmi un darbībām, kas attiecas uz konkrētu materiālo pasauli. Tāpēc 
patērētājzinību tēmu integrēšanā mācību saturā, par pamatu tiek ņemts M.Kapila 
izstrādātais modelis. Viens no patērētājzinību mērķiem ir izmainīt patērētāju patēriņa 
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paradumus, lai tie kļūtu apzinātāki un kritiskāki, tāpēc integrētā mācīšanās tiek 
izmantota kā teorētisks modelis praktiskai patērētāju izglītības pilnveidei. Pat ja šis 
modelis rada atšķirības starp izziņas un emocionālajām sfērām un tālāk tās sadala 
konkrētajā un abstraktajā daļā, Kapila uzsver, ka visām daļām būtu jātiek realizētām 
vienā un tajā pašā laikā (3). 

Kapilas integrētās apmācības modelī ir iekļautais patērētājzinību aspekts norāda, 
ka abstraktajai izziņas sfērai pieder, piemēram, ar patērētājiem saistīta likumdošana, 
industrija un vietējā infrastruktūra, t.i. apstākļi un veidols, kurā indivīds dzīvo un 
kurā var darboties. Konkrētās izziņas sfērai pieder daži no patērētāju zinību viedokļa 
konkrēti objekti, piemēram, vietējās ražošanas iekārtas, vietējās patērētāju 
organizācijas, iestādes un uzņēmuni u.c. Abstraktās emocijas varētu aptvert cilvēku 
dzīves pieredzi un iespējas labot ar patēriņu un dzīves problēmām saistītas neveiklas 
situācijas. Konkrētās emocijas ir saistītas ar viedokli, kā indivīds uztver situāciju: 
„Vai es varu saņemt palīdzību, ja man radušās problēmas?” (3).

Analizējot mācību priekšmetu standartus, redzams, ka to saturs, mērķi un 
uzdevumi ciešā mērā saistīti ar patērētājizglītību, tādēļ skolotāju pašu pieredze un 
personiskais piemērs bieži vien var noderēt patērētājzinību mācību metodikas 
pilnveidošanā. Apspriežamos jautājumus un problēmas var izvēlēties no skolēnu pašu 
pieredzes. Analizējot teoriju un praksi, mācību stundas skolēniem kļūst interesantas. 
Mācīšanās efektivitāte ir atkarīga no stundās izmantotajiem radošajiem uzdevumiem 
un skolēna paša apgūtās pieredzes. Piesaistot patērētāju izglītībai, piemēram, teātri, 
mākslu un citas estētiskas darbības, var veidot psiholoģiskus tiltus starp skolēnu 
ikdienas realitāti skolā un mājās. Uzmanība tiek pievērsta arī spēlēm un it sevišķi 
bērnudārzos un pirmajos četros skolas gados šai metodei ir sevišķa nozīme 
patērētājizglītības tēmu ieviešanā patērētājizglītības būtiska daļa ir aktivitāte, tai 
jādod savs ieguldījums arī priekšstatu veidošanā par sabiedrības sociāli ekonomisko 
struktūru. (7).

Patērētāju izglītība ir saistīta ar cilvēku savstarpējo uzvedību un ar problēmu 
risināšanas paņēmieniem. Klausīšanās, ideju vētra, pašpārliecinātības attīstīšana, 
lomu spēles, grupu darbs, pētniecība - tā ir daļa no mācību procesa. Tas nozīmē, ka 
bez tradicionālajām lekcijām ir daudz citu efektīvāku un interesantāku veidu un 
metožu, kā patērētājizglītību organizēt un integrēt mācību saturā. (8).

Anketas „Izglītības satura integrācija jaunā pamatizglītības standarta 
realizācijas aspektā” rezultātu analīze

Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču paaugstināšana Latgales reģiona 
skolotājiem jaunā pamatizglītības standarta realizēšanai vispārizglītojošā skolā”, 
(Līguma Nr. 2006/0088/VPD1/ESF/PIAA/05/ APK/ 3.2.5.2./ 0097/0160) ietvaros 
tika veikta aptauja „Izglītības satura integrācija jaunā pamatizglītības standarta 
realizācijas aspektā”. Aptaujā piedalījās 20 skolotāji no 15 Latgales reģiona skolām, 
no kuriem 5 - matemātikas skolotāji, 2 - svešvalodu skolotāji, 6 - latviešu valodas un 
literatūras skolotāji, 2 - sākumskolas skolotāji, 2 - sociālo zinību skolotāji un 3 -
dabaszinību un ģeogrāfijas skolotāji.

Analizējot atbildes uz jautājumu „Kā Jūs saprotat terminu „integrācija”?”, 
redzami vairāki virzieni. Daļa no tiem tiek skaidrota šaurākā aspektā, piem.: 
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integrācija ir „atsevišķu mācību priekšmetu tēmu iekļaušana savos mācāmajos 
priekšmetos”, „sadarbībs starp dažādu priekšmetu skolotājiem, dažādu plūsmu 
skolēniem” vai „vienas tēmas apguve vairākos mācību priekšmetos, tos sapludinot 
kopā – runājot par vienu tēmu caur dažādiem aspektiem”. Taču daļa no skolotājiem 
to saprot plašākā aspektā un terminu „integrācija” skaidro kā „kādas sabiedrības daļas 
iekļaušanos valsts dzīvē un sabiedrībā” vai arī kā „tolerantu attieksmi pret citas tautas 
kultūru, tradīcijām, šo tradīciju pārņemšanu”. 

Skolotājiem tika uzdots jautājums „Vai Jūs savos mācāmajos priekšmetos 
cenšaties integrēt saturu un kā?” /1.att./. Te atbilžu klāsts tika sniegts ļoti 
daudzveidīgs un skolotāji cenšas mācīt savus priekšmetus, pielietojot pedagoģisko 
modelēšanu tieši uz dažādu dzīves situāciju pamata. 

10%

30%

35%

15%

10% ar projektu palīdzību

ar grupu darbu

ar domu kartēm

ar saskarsmi un
sadarbību
ar pētniecisko darbu

1.attēls. Dažādu veidu izmantošana mācību satura integrēšanai Latgales skolās

10% skolotāju norāda, ka sociālās prasmes, kritiskās domāšanas u.c. prasmes 
skolēniem viņi attīsta strādājot ar projektu palīdzību; 30% skolotāju – nodarbībās 
organizējot grupu darbu; 35% skolotāju – strādājot ar domu kartēm; 15% skolotāju –
veidojot saskarsmi un sadarbību stundās un ārpusklases nodarbībās; 10% skolotāju –
organizējot skolēnu pētniecisko darbu.

Skolotāju atbildes norāda, ka mācību satura integrēšanu veic apmēram 50% no 
respondentu skaita. Līdzīgas tēmas no mācāmā priekšmeta standarta tiek apvienotas, 
piemēram: matemātiķi – apvienojot varbūtību teoriju, kombinatorikas elementus un 
statistiku ar diagrammu veidošanas prasmēm; svešvalodu skolotāji – vide un veselība, 
sports un brīvais laiks; uzturs un fiziskās ģeogrāfijas karte; dabaszinību skolotāji –
vielu fizikālās un ķīmiskās īpašības, bīstamās vielas, darba drošības noteikumu 
ievērošana; mājturībā – veselīgs uzturs un patērētāja iepirkšanās principi, vides 
aizsardzības jautājumi un tā ietekme uz cilvēka veselību u.c.

Sadarbojas ar kolēģiem un apvieno līdzīgas tēmas ar kolēģiem no dažādiem 
mācību priekšmetiem pārsvarā ķīmijas, fizikas, ģeogrāfijas u sociālo zinību stundās. 
No atbildēm redzams, ka latviešu valodas skolotāji cenšas saskaņot mācību saturu ar 
krievu valodas skolotājiem. Apmēram 50% no aptaujātajiem Latgales reģiona 
skolotājiem pagaidām to nav darījuši, taču sakarā ar Izglītības reformu Latvijā un 
jaunā pamatizglītības standarta ieviešanu vispārizglītojošā skolā, notiek šī pāreja uz 
integrēto mācību saturu.
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Analizējot atbildes uz jautājumu „Kurus no izglītošanās aspektiem pielietojat 
ikdienā?”, visi skolotāji atbildēja, ka lielākā vai mazākā mērā mācību procesā tie 
izmanto visus septiņus izglītošanās aspektus /skat. 2. tab./.

2.tabula

Izglītošanās aspektu pielietojums mācību procesā Latgales reģiona skolās

N.p. 
k.

Izglītošanās aspekts Pielietojums mācību procesā

1. Pašizpausmes un 
radošais aspekts

Jaunrades darbos – zīmējumos, eseju un referātu 
rakstīšanā, projektu realizēšanā, kā arī veidojot telpisko 
iztēli, māksliniecisko iztēli rokdarbos; attīstot 
prezentācijas prasmes, spēju izteikties un aizstāvēt savu 
viedokli u.c.

2. Analītiski kritiskais 
aspekts

Tabulu veidošanā, sakarību saskatīšanā starp lielumiem 
dabā un sabiedrībā; procentu uzdevumos – tiek izdarīti 
secinājumi, kur izdevīgāk iepirkties, kurā bankā 
izdevīgāk ņemt kredītus, kā taupīt elektroenerģiju, 
siltumu,u.c.; analizējot un vērtējot rezultātus u.c.

3. Morālais un 
estētiskais aspekts

Valodās un literatūrā – izvērtējot literāro tēlu rīcību; 
analizējot dažādas situācijas un pieņemot lēmumus par 
personīgo rīcību; ievērojot darba kultūru un estētiski 
noformējot darbus, iekārtojot un uzturot darba vidi; tiek 
audzināta attieksme, motivēšana mācībām, darba kultūra 
u.c.

4. Sadarbības aspekts Strādājot pāros un grupās – praktiskie darbi, projekti, 
dialogi, komunikatīvās spēles; prezentējot darbu 
rezultātus

5. Saziņas aspekts Matemātikā tiek attīstīta „matemātiskā” valoda; prasme 
uzklausīt citus; prasme izteikt un pamatot savas domas; 
veidot dialogu; informācijas iegūšana no dažādiem 
avotiem;

6. Mācīšanās un 
praktiskās darbības 
aspekts

Ikvienā stundā, atkarībā no mācību priekšmeta

7. Matemātiskais aspekts Attēlojot informāciju un analizējot tabulas, algoritmus, 
grafikus; secinājumu formulēšana; rezultātu analīze

Skolotājiem tika uzdots jautājums „Kādas pozitīvas un negatīvas iezīmes jūs 
saskatāt mācīšanas – mācīšanās procesā saistībā ar Izglītības reformu jaunā 
pamatizglītības standarta ieviešanas sakarā?” /3.tab./
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3.tabula

Pozitīvās un negatīvas iezīmes Latgales reģiona skolotāju skatījumā saistībā ar jaunā 
pamatizglītības standarta ieviešanu

Pozitīvās iezīmes Negatīvās iezīmes

Galvenā vērība cilvēkam – personībai, kur 
skolēns kā pētnieks, kurš meklē problēmas 
risinājumus pats; bet skolotājs –
konsultants, nevis gatavu, „pareizu” domu 
radītājs

Vērtēšanas sistēma (i/ni), kura radina pie 
paviršības ikdienas uzdevumu veikšanā

Saistība ar reālo dzīvi Atbilstošu mācību līdzekļu nepietiekamība

Liek skolotājam darboties radoši Skolotāji nav sagatavoti standarta 
realizēšanai

Sociālo prasmju uzsvēršana visos mācību 
priekšmetos

Prasa lielu papildus darbu no skolotāja

Vispusīga dažādu prasmju attīstīšana Nepietiekošs nodrošinājums ar 
mūsdienīgām mācību tehnoloģijām

Iespēja katram skolēnam pierādīt sevi Nav saskaņotības starp atsevišķo mācību 
priekšmetu standartiem

Pāriešana no liela informācijas apjoma uz 
mācīšanos atrast informāciju un to pielietot

Pārāk liels satura apjoms

Secinājumi

1. Izglītības standartos noteiktie septiņi izglītošanās aspekti sekmē mācību satura 
integrāciju pamatizglītībā, kā rezultātā tiek attīstītas skolēnos daudzveidīgas 
prasmes un kompetences.

2. Patērētājizglītības tēmas ir ciešā saiknē ar pamatizglītības saturu un to 
integrēšana dažādos mācību priekšmetos sekmē skolēna „ikdienas 
prasmju”apguvi un socializēšanos.

3. Veiktā aptauja dod iespēju analizēt izglītošanās aspektu daudzveidīgo 
pielietojumu mācību procesā, kur redzama arī saikne ar patērētājizglītības 
tēmām.

4. Aptaujas rezultāti norāda ne tikai jaunā standarta ieviešanas pozitīvās iezīmes, 
bet dot iespēju analizēt arī trūkumus šinī procesā. 
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KREATIVITĀTI VEICINOŠIE NOSACĪJUMI MĀKSLAS 
IZGLĪTĪBAS SATURĀ

CONDITIONS OF CREATIVITY PROMOTING IN ART 
EDUCATION

Mg.paed. Liene Zarembo
Rēzeknes Augstskola

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV 4600

Abstract. Taking in account principle of humanism during education determinates that 
concrete human being is in the centre of all education processes – child, pupil, student with his own 
individuality his own attitude to knowledge and all studying process in general. It’s important to 
provide continuity of personality development and self – realisation for each student. We can 
distinguish two ways of solving problems: 

 to be aware that each personality is unique as value;
 to provide expression of this in culturological end sociological aspects.
Creativity means dare to develop something new, original. Creative action is called as 

productive and it raises human value. Positive creative action purposefully changes, enriches and 
develops environment, causes new socially significant material or intellectual value. 

Creative personality mainly is observed in literature from pedagogical and psychological 
point of view, attention mostly is paid on development of creative personality and development of 
visual action at the same time. Great role in development of creative personality plays practical 
action and visual art, including textile art. 

Lectures and practical workshops are included in content of art education, characterised by 
peculiarity of creative work. 

Practical tasks for practical works for stimulation of creative thinking can be divided in two 
groups:

1) Tasks envisaging self – dependent, free of preconditions, creative action (providing 
possibility to choose materials and techniques etc.)

2) Tasks moving forward request what must be considered during work. Possible solutions 
are limited if tasks are formulated as mentioned above.

Practical studies of textile works contain contemporary study content. Obligate and chosen 
types of works are included in it.

Cognitive interest stimulates students to go for different types of works, from simple to 
complicate. It’s possible to organise practical exercises for textile works focused on promotion of 
several creative ways of thinking. 

Keywords: conditions of creativity, creativity, personality, subjective factors of creativity, 
development of creative potential, art education.

Ievads

Izvēlētais pētījuma temats saistīts ar mākslas pedagoģijas galvenajām 
problēmām. Māksla un cilvēks, cilvēka ieiešana skaistā pasaulē, īstenības estētiskā, 
mākslinieciskā apgūšana, skola kā radošu, oriģināli domājošu personību veidotāja 
u.c. jautājumi, kuri aplūkoti jau antīkās pasaules domātāju atziņās un savu 
„problēmu” nesuši cauri līdz pat mūsu dienām.

Realitātē izglītībā šobrīd dominē pārmērīga zināšanu standartizācija. Tas rada 
iespaidu, ka viss ir jāmāca pareizā loģiskā secībā un kvalitāti iespējams radīt un 
noteikt, apgūstot deduktīvu spriešanas sistēmu, kas balstīta uz abstraktiem 
pieņēmumiem un kurā noteicošā loma pieder matemātikai. Taču izglītība ir 
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mērķtiecīgs personības attīstības process un rezultāts. Tā ir personiska, sabiedriska un 
vispārcilvēciska pamatvērtība.

Pētījumā ir akcentēti sekojoši izglītības principi, kurus priekšplānā izvirza 
mūsdienu izglītība:

 radošās darbības princips, kurš nozīmē, ka izglītība attīsta un aktualizē 
personības radošo potenciālu;

 profesionalitātes princips – paredz profesionālās virzības izkopšanu 
vispārējās izglītības ieguves procesā;

 mūsdienīguma princips – nozīmē aktuālu pedagoģijas un psiholoģijas atziņu 
ievērošanu izglītības teorijā un praksē, patstāvīgās nacionālās izglītības 
izveidi atbilstoši pasaules pieredzei.

Radīt ikvienam cilvēkam iespējas veidoties par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu 
un atbildīgu radošu kultūras personību ir viens no izglītības mērķiem; sekmēt 
nacionālās kultūras un cilvēces kultūras radoša apguvēja un bagātinātāja izaugsmi ir 
izglītības uzdevums.

Profesionālā izglītība ir praktiska un teorētiska sagatavošanās produktīvai 
darbībai noteiktā sabiedrības dzīves nozarē, profesionālās meistarības un vispārējas 
kultūrvides pilnveidei. Tā rada iespējas personai konkurēt darba tirgū un tādējādi 
nodrošināt savu eksistenci un veidot sociālu karjeru, elastīgi mainīt darbības jomu un 
profesiju, mainoties pieprasījumam darba tirgū.

Profesionālā kvalifikācija un pieredze darbā arvien vairāk tiek saprasta kā spēja 
sekmīgi darboties nestandarta situācijās, jaunos apstākļos, patstāvīgi rast risinājumu 
negaidītām situācijām, ne tikai atdarinot pēc parauga vai etalona, bet arī radī jaunu 
produktu – tātad veikt radošas darbības. Būtisks ir jautājums, kā attīstīt radošumu, 
kādas spējas attīstāmas skolēniem un audzēkņiem.

Radošums ir viena no sarežģītākajām īpašībām, kas sevī ietver daudzu spēju 
summu. Tās ir īpašības, kas nepieciešamas katram, ikvienam speciālistam, 
neskatoties uz viņa iegūto kvalifikāciju, lai spētu patstāvīgi izvirzīt un veiksmīgi 
realizēt nospraustos mērķus. 

Šobrīd mūsu izglītībā uzmanība tiek pievērsta Latvijas galvenajai bagātībai – tās 
cilvēkiem, viņu intelektuālā potenciāla, radošo spēju atraisīšanai un attīstīšanai.

Nākamo dizaineru, mākslas izglītības iestāžu audzēkņu mācību procesā 
nozīmīga vieta ierādāma jaunradei, patstāvībai praktiskā, mākslinieciski radošā 
darbībā. Jaunrade ne tikai raksturo personības spējas, darbību, tās rezultātus, bet arī 
sociālās attiecības, tādēļ nepieciešams jaunradi aplūkot gan subjektīvā, gan 
sociokulturoloģiskā aspektā, izmantojot terminus „jaunrade” un „kreativitāte”, 
pamatojoties uz to jēdzieniskā satura un jaunrades pētījumu analīzi.

Mūsdienu pedagoģiskās domas principālās izmaiņas Latvijā izglītības un 
audzināšanas sistēmā aktualizē cilvēka radošo spēju attīstības problēmu. Līdz šim 
vispārcilvēcisko vērtību fundamentālās nozīmes apzināšanās noteica izmaiņas 
pedagoģiskajā sistēmā, balstoties uz cilvēku audzināšanas humānistisko koncepciju. 
Attīstoties izglītības filosofijai, tika formulēti jauni priekšstati par izglītību un 
uzsvērts mērķis – radīt priekšnosacījumus cilvēka radošā potenciāla, humānas, 
holistiskas, pašradošas personības, patiesa cilvēciska garīguma attīstībai.

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


56

Radošas personības struktūru, kreativitātes, radošas domāšanas un radošo spēju 
problēmas pētījuši daudzi psihologi, pedagogi, filosofi, mākslas zinātnieki, kā, 
piemēram, B.Anaņjevs, E.Stouns, A.Maslou, G.Ollports, E.Torrens, Ē.Fromms, 
Ē.Ēriksons, E.De Bono u.c. Kreativitātes jautājumu savos darbos risinājuši: 
A.Ponomarjovs, L.Vigotskis, V.Kuzins, A.Maļik – Pašajevs, K.Valentains, 
M.Vertheimers, N.Vetlugina, S.Daniel, T.Jakobsons u.c., Latvijā - R.Bebre, 
R.Alijevs, I.Kokina , D.Rumpīte, mākslinieciski kreatīvo spēju attīstīšanas nozīmību 
uzsvēruši A.Dauge, V.Hibnere u.c.

Pētījums izvērsts savstarpēji saistītos līmeņos:
1) psiholoģiskajā, kur atklājas kreativitātes, radošo spēju un domāšanas kā 

personības pašaktualizācijas likumsakarības un attīstības process;
2) teorētiski pedagoģiskajā, kurā noskaidrojas personības kreativitātes 

vispārīgo attīstības likumu pārtapšana pedagoģiskajā darbībā mūsdienu 
mākslas izglītības kontekstā;

Piedāvājamā pieeja iezīmē vienu no iespējamiem problemātiskās sociokultūras 
situācijas risinājumiem, kas raksturojas ar pretrunām starp:

- izglītības sistēmu, kas orientēta uz standartu funkcionēšanu, un sabiedrības 
un skolas prasību pēc brīvības, meklējot attīstības ceļus;

- personības prasībām un spējām pēc neierobežotas subjektīvas attīstības, un 
šādas attīstības koncepcijas neefektīvu realizāciju konkrēto zinātniski 
pedagoģisko zināšanu ietvaros;

- kreativitātes un profesionālās mākslas izglītības kvalitātes problēmas 
nepietiekamu izstrādāšanu pedagoģijas zinātnē un tās reālo nozīmīgumu 
mūsdienu sociokulturoloģiskajos apstākļos.

Pētījuma objekts: mākslas izglītības process. 
Pētījuma priekšmets: mākslas izglītības iestāžu audzēkņu radošuma jeb 

kreativitātes pilnveides nosacījumi.
Pētījuma mērķis – pētīt mākslas izglītības iestāžu audzēkņu kreativitātes 

pilnveides pedagoģiskos nosacījumus.
Pētījuma uzdevumi:
1. Veikt zinātniskās literatūras analīzi un noskaidrot personības kreativitātes 

būtību.
2. Atklāt savstarpējo saistību starp personības individualitāti, pašizpausmi un 

kreativitāti.
3. Analizēt patreizējo situāciju makslas izglītībā un noskaidrot audzēkņu

profesionālo un kreatīvo spēju motivācijas nosacījumus mūsdienu skolas 
apstākļos.

1. Teorētiskās nostādnes par kreativitāti izglītībā vēsturiskā un 
mūsdienu aspektā

Mūsdienu izglītībā nepieciešams, lai mācību stratēģijas būtu mērķtiecīgi virzītas 
uz rītdienu. Tikai uz radošumu balstīts izglītības produktīvais modelis var tikt 
uzskatīts par šādu stratēģisku jaunievedumu nākotnes plānošanā. Šāds modelis paredz 
katras personības radošās individualitātes attīstību. Radoša jeb kreatīvā izglītība 
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sagatavo un attīsta nākotnes kreatīvās personības, kas, savukārt, veidos jaunu 
sabiedrību.

Svarīgi ir nodrošināt katra izglītojamā personības nepārtrauktas attīstības un 
pašrealizēšanās iespējas. Te varētu izdalīt divus problēmu risināšanas ceļus: 

- cilvēka personības unikalitāte jāapzinās kā vērtība;
- jānodrošina šīs unikalitātes izpausmju veidi kulturoloģiskā un socioloģiskā 

aspektā.
Izglītības produktīvais modelis, kas balstās uz jaunradi un kreativitāti, uzskatāms 

par perspektīvu nākotnes izglītībā. 
Patreizējie procesi sabiedrībā aktualizē izglītības modeļa maiņas aktualitāti.
Vairāki zinātnisko darbu autori Latvijā uzsver radošuma klātbūtnes 

nepieciešamību dažādās zinātņu nozarēs. Īpaša vieta radošai personībai un radošai 
darbībai ierādāma arī pedagoģijā un izglītībā vispār.

Cilvēka radošo garu vislabāk raksturo negaidītu asociāciju, jaunu ideju 
pārbagātība. Daži to uzskata par galveno inteliģences mērauklu. Nevis 
enciklopēdisku atmiņu vai dzelžainu loģiku. Daudzi vislielākie atklājumi dzimuši 
tieši intuitīva idejas uzliesmojuma, negaidītas asociācijas vai paradoksāla, „veselajam 
saprātam” pat absurda slēdziena rezultātā. (9, 341)

Laika gaitā vairāki pētnieki centušies skaidrot vai apkopot dažādu autoru 
uzskatus par kreativitāti, radošumu, radošajām spējām, tomēr nepastāv viena, pamata, 
balsta teorija, kas ieviestu skaidrību vēsturiskajā un mūsdienu radošuma izpētes 
skatupunktu un viedokļu daudzveidībā. Plašāk pazīstams ir uzskats, ka termins 
kreativitāte ietver sevī sekojošus jēdzienus: (1.att.).

1. Indivīda subjektīvā spēja ienest savā personības esamībā nozīmīgu 
jauninājumu (jaunu problēmas risinājumu, jaunu metodi vai paņēmienu, 
jaunu māksliniecisko tēlu u.tml.), neatkarīgi no radītā klātesamības 
sociālajā, kultūras vidē.

2. Jaunizveides process (jaunas idejas rašanās un veidošanās process), jaunā
radīšanas process.

3. Jaunrades rezultāts – tēls, veidojums, produkts u.tml. (12)

1.attēls. Jēdziena „kreativitāte” struktūra

Jēdziens „jaunrade” raksturo savstarpējās attiecības starp konkrētu personību un 
citiem cilvēkiem, sabiedrību, kultūru. Jaunrades aspektu terminoloģiskais un 
konceptuālais dalījums ļauj skaidrot un apzināt apstākļus un procesus tās esamībai 
kultūrā un sabiedrībā.

Kreativitāte ietver sevī citādu skatījumu, jaunu risinājumu vai pieeju, t.i., 
gatavību atteikties no pierastām shēmām, uzvedības stereotipiem, uztveres un 

kreativitāte

process

spējas rezultāts
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domāšanas – tas ir pirmais solis uz pārmaiņām sevī. Pēc zinātnieku uzskatiem, 
cilvēka individualitātes izpausmes ir viņa radošuma jeb kreativitātes atspulgs. 

1.1. Radošuma, jaunrades un kreativitātes jēdzienisko skaidrojumu 
paralēles mūsdienu autoru pētījumos

Literatūrā atrodami vairāki termini, kas bieži tiek lietoti kā sinonīmi jēdzienam 
„radošums” - jaunrade, kreativitāte, produktivitāte, netradicionalitāte, laterālā 
domāšana, u.c. 

Mūsdienās vērojama jaunradi raksturojošo kritēriju daudzveidība un 
daudzskaitliskums. Uz to bāzes veidojas dažādi jaunrades jēdziena skaidrojumi, kuru 
bāzes elementi - kritēriji iedalāmi trīs grupās:

1) jauninājums;
2) vērtība (nozīmīgums);
3) izpildījuma pilnība.
Pirmais no šiem kritērijiem izsaka jaunrades produkta ontoloģisko aspektu, 

otrais – aksioloģisko un praksioloģisko aspektu (vieta sociālo vērtību sistēmā), 
trešais – estētisko aspektu (pilnība, harmonija, augsts līmenis, izpildījuma 
meistarība).

Vairāki autori subjektīvi nozīmīgā jauninājuma sfēras (t.i. jaunrades subjektīvi –
personības fenomena) apzīmēšanai par piemērotāko uzskata jēdzienu „kreativitāte”, 
kas jau nostiprinājies zinātniskajā literatūrā par jaunrades problemātiku, ietekmējoties 
no angļu creativity, kas tiek tulkots kā „jaunrade” un „kreativitāte”. Latvijā jaunrades 
nozīmi izglītībā pētījuši vairāki autori. Viens no būtiskākajiem ir psiholoģijas zinātņu 
doktores Ritas Bebres pētījums par kreativitāti un skolotāja personību, piedāvājot 
šādu skaidrojumu: „kreativitāte, ko latviskoti varētu saukt par radošumu, ir noturīga 
individualitātes īpašība, ko raksturo novatorisms, oriģinalitāte, netradicionāli 
risinājumi, antikonformisms, drosme, jaunrades darbības produktivitāte dažādās 
nozarēs, radoša intuīcija, bagāta fantāzija, iedvesma, psihes plastiskums, virsapziņas 
darbība.” (2).

Vairāki psihologi skaidrojuši jēdzienu „kreativitāte”:
- kā sintēzi, kuras pamatā ir primitīvu, iracionālu zemapziņas spēku 

apvienojums ar racionāliem kognitīviem apzinīgās domāšanas 
mehānismiem (psihologs S.Arieti);

- saista ar virsapziņu (psihologs R.Meijs);
- sistēma, kurā centrālā daļa atvēlēta intelektam, kurš attīstās noteiktas vides 

ietekmē (psihologs M.Gardners).
Patlaban viens no patstāvīgiem un universāli pielietojamiem skaidrojumiem ir 

sekojošs: „jaunrade – darbība, kam piemīt jauninājums un kas ir nozīmīga indivīdam 
vai viņa kultūrai.“ 

Šāds formulējums ir jaunrades izpētes pamatā dažādās zinātņu disciplīnās 
(psiholoģijā, socioloģijā, neirofizioloģijā, kibernētikā, pedagoģijā u.c.), kas veicina 
jaunrades atsevišķu raksturlielumu un aspektu padziļinātu izpēti. Tajā pašā laikā 
sasniegtie rezultāti ļauj secināt, ka jaunrades būtību nav iespējams atklāt pilnībā, 
izejot no no noteikta veida vai atseviška radošas darbības aspekta analīzes. Sarežģītā 
fenomena – jaunrades būtības un kopveseluma izpratnei nepieciešami polidisciplināri 
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pētījumi. Konkrētu zinātņu nozaru jaunrades dažādo koncepciju salīdzināšanas un 
integrācijas mēģinājumi atspoguļo kreativitātes formulējumu, jo šis jēdziens raksturo 
visdažādākās norises un parādības. Vienā gadījumā (piemēram, bērnu jaunrades 
pētījumi vai problēmuzdevumu risināšana) runa ir par jaunradi, kas attiecas uz pašu 
subjektu, citā (piemēram, ievērojamu zinātnieku vai mākslinieku radošas darbības 
izpēte) runa ir par jaunradi arī sociokulturoloģiskā kontekstā, ņemot vērā kā darbības 
sociālo nosacītību, tā arī tās ietekmi uz sociālo vidi.

No vienas puses, šos aspektus apvieno specifisks moments, kas piešķir jēgu 
divām kategoriālajām sfērām, kuras pētnieki uzsver radošajā darbībā. Šīs sfēras 
nosacīti varētu apzīmēt kā „ģeneratīvo” un „normatīvi – selektīvo”. (16) Viena no 
tām ietver sevī jauninājuma, nejaušības, individualitātes, neparedzamības, 
unikalitātes jēdzienu, otra – personības sociāli, vēsturiski, kulturoloģiski normatīvus 
kritērijus (vērtība, atzīšana, nozīmīgums, noteiktība, tradicionalitāte). No otras puses, 
personības subjektīvie un sociokulturoloģiskie aspekti tomēr ir atšķirīgi, un, 
izmantojot to apzīmēšanai vienu un to pašu terminu, neatklājas to specifiskums, kā 
arī kopējās un atšķirīgās iezīmes, tas varētu kavēt kreativitātes starpdisciplīnu 
pētījumus.

Jaunrades jēdziena formulējuma neskaidrības slēpj sevī vairākas problēmas, 
īpaši tas attiecas uz jaunrades sociāli filosofisko problemātiku, – jautājumus par 
radošuma sociālās adaptācijas nosacījumiem, procesiem, mehānismiem, par 
jaunrades funkcionēšanu kultūrā un sabiedrībā. 

Cilvēka personība ir objektīva, unikāla sabiedrības vērtība. Tās attīstība atkarīga 
no ārējiem faktoriem (no vides fiziskajiem apstākļiem, audzināšanas un izglītības) un 
no iekšējiem faktoriem (refleksijām, izziņas darbības veida – rotaļu, mācību u.c. 
maiņas). Nosauktie faktori veicina kvalitatīvu jaunu psihes veidojumu rašanos un 
sekmē psihes sistēmas pāreju uz jaunu funkcionēšanas līmeni. Personības attīstībai 
nav ierobežotas, noteiktas, nospraustas, terminētas robežas. Tā notiek visa mūža 
garumā. 

Kreativitāte (radošums) tāpat kā intelekts, tikumība, fiziskā attīstība ir 
personības būtiska vērtība. Kreativitāte nepieciešama cilvēkam visos darbības veidos, 
vajadzīga mākslās (tēlniekam, grafiķim, gleznotājam u.c.), rakstniecībā, zinātniekam 
(vienalga kādās nozarēs), politiķim, tehniskajās nozarēs, biznesā. (6, 10).

Kreativitāte pēc. N.Picka /6./ domām ir spēja ar imaginācijas (iztēles, izdomas) 
palīdzību aptvert lietas jaunā skatījumā, oriģinalitāte, prasme apgūt, atrast kaut ko 
jaunu, izgudrot, piemēroties jaunām, neparastām situācijām, arī – spontāna uztveres 
spēja. Radoša jeb kreatīva personība ir augsta līmeņa kultūras cilvēks, tā ir brīva un 
patstāvīga, iniciatīvas bagāta, tikumiski līdzsvarota, harmoniski – īpaši estētiski, 
morāli un intelektuāli attīstīta, radoši spējīga. 

Augsta līmeņa kreatīva personība ir sabiedrības attīstības resursu jautājums, 
kāpums tautas intelektuālajā un materiālajā potenciālā, kultūras vērtībās. (6, 11).

Šodien it īpaši sekmējama radoša personības attīstība, lai tā varētu ātri orientēties 
dzīves strauji mainīgajos darba tirgus pieprasījuma un sociāli ekonomiskajos 
apstākļos, lai varētu būt konkurēt spējīga dažādās komerciālajās situācijās, kļūt par 
patstāvīgu kreatīvu ražotāju, gan zinošu patērētāju.
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Ir daudzi nozīmīgi pētījumi par to, kādas iezīmes raksturo radošu personību. 
Radošu cilvēku raksturo spēja koncentrēties, dzīva interese par visu nezināmo un 
noslēpumaino, zinātkāre un ziņkārība, vērība pret detaļām, atjautība, humora izjūta, 
pašpaļāvība un jūtīgums, fleksibilitāte (elastība), labs zināšanu pamats, neatkarība, 
patika riskēt, spēja saskatīt kā problēmas risināšana rada jaunas problēmas 
(nesakaidrības vai nezināmo), neiecietība pret garlaicību un daudzas citas iezīmes. 

Psiholoģijas zinātņu doktore I.Lika ar terminu kreativitāte (no latīņu val. 
creatio – „radīšana”) piedāvā apzīmēt cilvēka radošas spējas, kuras var:

- izpausties domāšanā, jūtās, saskarsmē, atseviškos darbības veidos;
- raksturot personību kopumā un/ vai tās atseviškas puses, darbības 

produktus, to radīsanas procesu.
Kreativitāte tiek aplūkota kā svarīgākais apdāvinātības factors, kas ir salīdzinoši 

neatkarīgs un kas reti atspoguļojas intelekta testos un akadēmiskajos sasniegumos   
(8, 26).

Autore uzsver radošas pašrealizācijas nozīmi personības attīstības būtībā, to 
skaidrojot kā „cilvēka radošu adaptāciju jaunā vidē, jaunos apstākļos, jaunos veidos 
un ar jauniem līdzekļiem” (8, 27).

1.tabula
Terminu jēdzienisko skaidrojumu paralēles

Termins Skaidrojums
Radošums –
Ceativity 
(angļu val.)

Īpašība būt radošam; spēja radīt jaunas materiālas vai garīgas 
vērtības, vai sakārtot idejas un reālās īstenības parādības īpatnējās 
attiecībās, izteikt oriģinālas interesantas domas, pieejas un tml.

Radošs –
Creative 
(angļu val.)

Tāds, kas garīgas darbības procesā rada oriģinālas idejas, garīgas vai 
materiālas vērtības;
Tāds, kura radošuma rezultātā rodas dažādas jaunas idejas, garīgās 
vai materiālās vērtības.

Jaunrade –
Creation 
(angļu val.)

Cilvēka darbība, kuras rezultātā tiek radītas kvalitatīvi jaunas, 
oriģinālas materiālās un garīgās vērtības vai idejas.
Garīgā darbība, kurā tiek saskatītas un attīstītas neparastas īpatnējas 
attiecības starp apkārtējām lietām, parādībām, idejām, faktiem un 
tml. Šādā darbībā personai ir jābūt apveltītai ar bagātu iztēli, 
oriģinālām domāšanas un spriešanas spējām, spēju risināt un attīstīt 
jaunas idejas un risinājumus, ar ticību veiksmei, gara spēkam. 
Jaunrades procesā izšķir vairākas stadijas : sagatavošanos, 
nobriešanu, atklāsmi (kam seko radošs process) un pārbaudi.

Kreativitāte
Creativity 
(angļu val.), 
latviskotais -
radošums

Noturīga individualitātes īpašība, koraksturo novatorisms, 
oriģinalitāte, netradicionāli risinājumi, antikonformisms, drosme, 
jaunrades darbības produktivitāte dažādās nozarēs, radoša intuīcija, 
bagāta fantāzija, iedvesma, psihes plastiskums un virsapziņas 
darbība.

1.2. Radošuma izpēte pedagoģijas attīstībā

Radošums pedagoģijā saistāms ar izglītības satura apguves problēmām un 
mākslas izglītības nodrošināšanas jautājumiem. Pētījumi par radošumu kā mākslas 
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izglītības neatņemamu sastāvdaļu pamatojas uz dažādām filozofiskām nostādnēm 
izglītības jomā. Vēsturiski tiem var izsekot daudzu autoru darbos.

Neopragmātisma virziens balstās uz Dž.Djui atziņu, ka iemācītā vērtību nosaka 
tā praktiskais derīgums. Šī virziena mācību saturs tiek veidots, balstoties uz 
sabiedrības vajadzībām. Dž.Djui darbā „Skola un sabiedrība” (5) izvirza domu, ka 
sabiedrības attīstības procesā izzūdoša mājamatniecība bērniem savas saimes ietvaros 
lika veikt noteiktu darba daļu. Šādā vidē personība norūdījās darbā, jo katrs mirklis 
attīstīja uzmanību, iniciatīvu, radošu spēku, pareizu loģisku domāšanu un materiālu 
pazīšanu, kas tika sasniegta caur tiešu pieskaršanos priekšmetiem. Balstoties uz šo 
atziņu, Dž. Djui uzskata, ka skolā jāievieš produktīvi darba veidi. Centrā liekot darbu, 
apkārt jāgrupē zinātniskas mācības par materiāliem un apstrādes procesiem. Rokdarbi 
ir ceļš, pa kuru bērns var iziet caur visiem cilvēces evolūcijas posmiem. Ražīgs darbs 
ir nemākslots bērna pamudinājuma līdzeklis uz darbu. Dž.Djui apgalvo, ka katra 
bērna individualitāte izpaužas patiesā darbā, radošā, patstāvīgā darbībā, kur „bērns ir 
saule, ap kuru griežas visi izglītības līdzekļi”. Bērniem piemīt sarunu un satiksmes 
instinkts, pētīšanas instinkts, veidošanas darba instinkts un mākslas radīšanas 
instinkts. Audzināšanas loma - pareizi novadīt darbību. Bērna darbību iespējams 
vadīt, pasniedzot vingrinājumus zināmā secībā. Tādējādi palīdzot bērnam tuvoties 
mērķim, cenšoties sasniegt mērķi, bērnam būtu jāvirzās šādā secībā:

- jānoskaidro jēdzieni;
- jāuzzīmē plāns;
- jāatrod piemēroti materiāli;
- jāizmēra daļas (proporcijas);
- jāsagatavo materiāls;
- jāpārzina darba process un jāizvēlas darba rīki.
Dž. Djui neizvirza prasību skolā sagatavot bērnu noteiktam arodam. Viņš 

uzskata, ka katrs darbs, kuru pavada zīmēšana un mūzika, sasniedz savu kulminācijas 
punktu, izsmalcinātības augstāko pakāpi, jo Eisto māksla (pēc Djui) izaug no 
amatnieka darba un nepazūd mākslīgā atmosfērā, bet savu materiālu gūst ikdienišķā 
darbā un apgaro to. (5)

Tehnokrātijas virziena ideologi Dž.Konants un V.Vaits priekšplānā izvirza 
matemātiku un dabas zinātnes. Viņi pamatojas uz nopietniem pētījumiem, kas saistīti 
ar bērna apdāvinātības noteikšanu un diferencēto apmācību. Virziena mērķis ir veidot 
“tehnisku cilti”, kas pārvaldīs nākotnes sabiedrību. P.Torrenss savas bērnu 
apdāvinātības koncepcijas pamatā izvirza radošumu. (14).

Kognitīvisma pārstāvji Dž.Bruners un K.Breiters uzskata, ka intelekts veidojas 
izglītības un audzināšanas rezultātā un skolēns, kas zapguvis zināšanu struktūru, var 
sekmīgi veikt gan izziņas darbību, gan pētniecību.

Humānisma virziena pamatā ir eksistenciālisma filozofija, kura aicina aktualizēt 
personību, harmonizēt cilvēku savstarpējās attiecības, novērst atsvešinātību. 
Risinājumu virziena pārstāvji saskata psihologu A.Maslova un K.Rodžersa 
teorētiskajos uzskatos, kas pauž iespēju – aktualizēt personības iekšējo pasauli, 
pašattīstību, sevis saglabāšanu un pilnveidošanu. Humānisma virziena mācību plānos 
dominē humanitārie priekšmeti. Z.Fromms, K.Rodžers un A.Maslovs jaunradi aplūko 
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kā procesu. Humānās pedagoģijas mācību uzdevums ir palīdzēt atklāt savu 
apdāvinātību, spējas, nostiprināt ticību un uzticēšanos savām spējām.

Humāna attieksme pret bērnu un orientācija uz demokrātisku izglītības modeli 
tika īstenota Latvijas brīvvalsts laikā. Tā laika izglītības sistēmas būtiskas pazīmes 
bija humanitātes un pašdarbības principa realizēšana, garīguma audzināšana, 
kopveseluma pieeja bērnam un citas humānas tendences, kuras saistītas ar 
19.gs.beigās un 20.gs. sākuma norisēm Eiropā mākslas un mākslas pedagoģijas, 
kultūrpedagoģijas, darba skolas un jaunās audzināšanas strāvas attīstību un 
eksperimentālās pedagoģijas un psiholoģijas pētījumiem psihotehnikā un 
psihodinamikā. Aizsākās interese par iespēju atraisīt bērnu radošo potenciālu, radošo 
pašizpausmi, oriģinalitāti, fantāziju, garīgām spējām. Radās reformpedagpģijas 
virziens, kura ietvaros radās jaunas idejas izglītības satura veidošanā un mācību 
procesa vadīšanā.

E.Zalvirks audzināšanā ar mākslu saskata iespējas personības attīstības 
harmonizēšanai un radošo spēju un dotību izkopšanai. (7).

Pedagogi Gaudigs, Gurlits, Šarelmanis uskatīja, ka jaunrades spējas un spēki 
attīstāmi dažādos garīgās darbības veidos, paverot iespēju bērnu mākslinieciskai 
pašizpausmei. Dž. Reskins popularizēja mākslas amatniecību un daiļamatu apguvi 
skolās, saglabājot tautas tradīcijas un audzinot bērnus nacionālā garā. Mākslas un 
darba vienotības ideju aizstāvēja un dzīvē centās īstenot vācu sociālās pedagoģijas 
teorētiķis F.Naumanis. Pēc viņa domām, mākslas audzinātājs un attīstītājspēks 
sakņojas personības varēšanas priekā, kuru iespējams iemantot tikai darba procesā. 
Personības izaugsme parādās mākslinieciskajā darbībā materiālu izvēlē, formas, 
krāsu, līniju un oriģinalitātes izjūtā, grūtību pārvarēšanā un jaunradē. Dž.Reskina 
ideju ietekmē F.Naumanis veicināja mākslas amatniecības attīstību, saskatīja iespējas 
darba un mākslas sintēzei.

Mākslas un jaunrades pedagoģijas ideju redzamākais pārstāvis Latvijā –
A.Dauge uzsvēra, ka māksla ar savām daudzveidīgajām izpausmēm noskaidro, 
sakārto un izdaiļo jūtu dzīvi, dabu, cilvēku. Šo mākslas ietekmi uz cilvēku nespēj 
aizstāt dažādas zinātnes un to apguve skolā un pašizglītības ceļā. Izcilais pedagogs 
nemitējās atgādināt, ka īsts skolotājs „savā dvēselē ir mākslinieks”, jo arī viņam ir 
raksturīga jaunradīšanas tieksme. Nozīmīgus orientierus jaunradīšanas darbībai 
skolotājs smeļas mākslinieciskās audzināšanas principos. A.Dauge uzsvēra, ka 
mākslas priekšmetu apguvē nepieciešams:

- ievirzīt bērnus mākslinieciskajā darbībā, izraisīt radošo aktivitāti;
- ievērot bērnu spējas, nodrošināt iespaidu daudzveidību (emocionalitāte, 

tiekšanās uz radošu darbību, rotaļas un darba iespējas u.c.)
- nodrošināt bērnu tiešu un pastarpinātu saskarsmi ar mākslu;
- saskaņot bērnu estētiski māksliniecisko darbību ar citām zināšanu un 

darbības jomām;
- sagatavot skolotājus mākslinieciskās izglītības īstenošanai (mākslas veidu 

un mākslas valodas apguvei u.c.) un daudzveidīgo estētiskās audzināšanas 
uzdevumu veikšanai skolā, apkārtējā sabiedrībā un ģimenē.

„Radīt”, saka A.Dauge, „nozīmē ar paša gudrību un patstāvīgu fantāzijas darbību 
kaut ko atklāt un izteikt, caur ko izceļas jaunas garīgas vērtības”. (4).
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Jāsecina, ka A.Dauges uzskati par māksliniecisko audzināšanu ir aktuāli arī 
mūsdienās.

20.gs. sākuma redzamākie pedagogi Vācijā (Šekendorfs, Gece, Pabsts u.c.), 
Dānijā (Klausons – Kāss), Zviedrijā (Salomans), Somijā (Cigneuss), Francijā 
(Palmagrēns), Latvijā (Cīrulis), Igaunijā (Karells), Krievijā (Kasatkins) u.c. bērnu 
mākslunieciskās jaunrades spēju atraisīšanu un attīstību saistīja ar fizisko darbu 
(skolas rokdarbiem u.c.).

Darba skolas ideja radās vienlaicīgi gandrīz visās Eiropas valstīs. Zviedrija un 
Dānija darba mācību ieviesa kā īpašu priekšmetu ar mērķi attīstīt un audzināt 
gribasspēku, pacietību, izturību, čaklumu, godīgumu un izveicību.

Latviešu pedagogs, darba skolas ideju propagandētājs, oriģinālas rokdarbu 
sistēmas izveidotājs Kārlis Cīrulis apraksta savas atziņas rokdarbu mācīšanā, šajās 
atziņās vairāk izpaužas uz reproduktīvu darbību virzīts nodarbību saturs, ar 
salīdzinoši nelielu radošu elementu klātbūtni:

- rokdarbu uzdevums nav iemācīt bērnam kādu amatu, bet gan izkopt un 
attīstīt viņa fiziskās un garīgās spējas, veidot estētisko gaumi, rosinot iztēli;

- rokdarbu pamats ir sistemātiskas praktiskas nodarbības skolas darbnīcā;
- veicot materiālu sākotnējo apstrādi, audzēknis pakāpeniski iepazīstas ar 

galvenajiem darba paņēmieniem un praksē visbiežāk lietojamiem 
instrumentiem;

- mācīšanā, pirmēm kārtām, jārisina personības veidošanas un vispārējās 
izglītošanas uzdevumi;

- skolēnus aizrauj tikai īsts darbs, kas dod praktiski nozīmīgu rezultātu;
- rokdarbi jāveic saskaņā ar noteiktu sistēmu pēc modeļiem un rasējumiem, 

ievērojot noteiktu secību. Sākumā jāapgūst elementāri darba paņēmieni, 
prasme rīkoties ar pazīstamākajiem instrumentiem un materiāliem, bet pēc 
tam pakāpeniski jāpāriet pie grūtākiem darba uzdevumiem;

- rokdarbu kurss iespējami ciešāk saistāms ar dažādu zinātņu pamatu 
mācīšanu. (21).

K.Cīrulis uzsvēra, ka māksliniecisko attīstību veicina rokdarbu nodarbības, kuru 
organizēšanā tiek ievēroti vairāki nosacījumi;

- mīlestību un vēlēšanoos strādāt nostiprina intereses un sasniegtā pilnība 
darbā, proporciju un formu ievērošana, vienkāršu rotājumu ieviešana 
priekšmetu apdarē;

- patstāvības un pašdarbības attīstība (darba uzdevumu noteikšana, 
materiālu, darbarīku, ornamentu u.c. izvēle, priekšmetu konstrukcijas un 
formas precizēšana un grafiska attēlošana) sekmē skolēnu jaunradi, norūda 
gribu, audzina disciplinētību, veido estētisko gaumi;

- kārtības, sakoptības un precizitātes paradums ieaudzināšana rokdarbu 
nodarbībās veido pamatu skolēnu mākslinieciskajai darbībai un estētiskajai 
audzināšanai;

- acumēra, formas un skaistā izjūta, roku veiklības vingrinājumi (darbs pēc 
rasējumiem un zīmējumiem, rokdarbu saistība ar rasēšanu, zīmēšanu, 
ģeometriju, materiāku tehnoloģijas apguvi u.c.) nodrošina bērnu 
māksliniecisko spēju attīstību;
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- harmoniska fizisko spēku attīstība jāveic ciešā vienotībā ar cieņas 
audzināšanu pret darba darītājiem, akcentējot fiziskā darba nozīmi 
veiklības, grācijas, ritma izkopšanai, kustību koordinācijas spējas, acumēra, 
precizitātes un skaistā izjūtas kopšanai. (21).

Vaitheds darbā „Izglītība mērķi” 1929.g. izsaka domu, ka visai izglītības 
sistēmai jāatbilst mūsdienu sabiedrības vajadzībām un personas attīstības interesēm. 
Viņš iestējas pret šauru specializāciju un atzīst, ka pienācis laiks sintezēt zināšanas un 
pieredzi. 20.gs. 40.gadu beigās Vaitheds nonāk pie secinājuma, ka izglītība ir 
personības līdzsvarotas attīstības nodrošināšana ar dzīvām, nevis pasīvām zināšanām. 
Viņaprāt, mācību process virzāms, lai iemācītu cilvēkam mākslu dzīvot jeb dzīves 
mākslu, nodrošinot iespēju atbrīvoties no liekās informācijas, mācot zināšanas par 
darbību vienotību un produktīvu darbu kā līdzekli, kā izziņas veidu idejas īstenošnai 
un personības attīstībai. Personības attīstība notiek darbībā. Darbība izvēršas par 
nejēdzību, ja tā atrauta no vērtību pasaules (15).

Pedeagoģijā radošums kā personībai piemītoša īpašība ir izglītības mērķis, tāpēc 
jēdziena būtības meklējumi aktuāli izglītības satura veidošanas aspektā.

1.3. Radošuma izpētes procesuālais aspekts

Radošums kā darbība saistāma ar darbības aspektu psiholoģijas priekšmeta 
izpratnē. Šis virziens radies Krievijā un to pārstāvēja tādi zinātnieki kā Ļ.Vigotskis, 
S.Rubinšteins, A.Ļeontjevs u.c. Šie zinātnieki mēģina noteikt un izpētīt saikni starp 
cilvēka apziņu un darbību, tāpēc par psiholoģijas priekšmetu galvenokārt tika 
uzskatīta darbība. Lai atbildētu uz jautājumu, kas tad ir darbība, jāapskata divi 
jēdzieni - „aktivitāte” un „darbība”.

Aktivitāte ir visa dzīvā raksturlielums, kas nosaka tā saiknes ar ārpasauli, 
aktivitāte nodrošina pastāvīgu reaģēšanu uz apkārtējās vides izmaiņām. Darbība arī ir 
aktivitāte, taču – specifiska. Tai raksturīga pakļaušanās noteiktiem nosacījumiem 
(īpatnībām). Šie raksturojumi ir sekojoši:

- priekšmetiskums – aktivitāte vērsta uz priekšmetu;
- subjektīvā līdzdalība – aktivitāte izriet no cilvēka:
- procesualitāte – aktivitāte kā process;
- mērķtiecība – aktivitāte paredz mērķi;
- apjēgšana – cilvēks apzinās aktivitāti;
- vērošana – aktivitāti no malas vēro citi;
- pašnovērošana – aktivitāti novēro pats cilvēks.
Darbības galvenā īpašība ir mērķtiecīgums, tas ir, aktivitātes spēja pakļauties 

mērķim.
Darbība realizē aktivitāti, ko izsaukusi aktualizētā vajadzība, atspoguļodamās 

pārdzīvojumā. Darbība sastāv no atsevišķām vienībām, darbības aktiem, un katram ir 
skaidri apzināts mērķis. (11, 200).

Lerners, pamatojoties uz vairāku zinātnieku (M.Bernšteina, J.Ponomarjova, 
G.Altšulera) teorētiskajām atziņām, min šādas radošas darbības iezīmes, kas raksturo 
radošu domāšanu:

1) zināšanu un prasmju izmantošana jaunjā situācijā;
2) problēmas saskatīšana ierastajās situācijās;

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


65

3) objekta struktūras atklāšana;
4) pazīstamā objekta jaunas funkcijas saskatīšana;
5) alternatīva risinājuma izvirzīšana;
6) zināmu darbības paņēmienu kombinēšana vai pārveidošana jaunas 

problēmas risināšanas procesā;
7) zināmo atziņu atmešana un principiāli jauna risinājuma (pieejas, 

skaidrojuma) izvirzīšana. (10, 51)
S.Rubinšteins saista jaunradi tieši ar subjekta aktivitāti. Viņš uzskatīja, ka 

darbībai būs tikai reproduktīvs raksturs, ja tur nebūs vietas subjekta aktivitātei, ja 
vadošā loma netiks piešķirta subjektīvai pašattīstībai. Mācību procesa gaitā 
reproduktīvā darbība nodrošinās attīstības aktuālo līmeni.

Aktivitāte ir produktīva, apzināta savu cilvēcisko potenču realizēšana, t.i., 
iekšēja aktivitāte. Lietojot Ē.Fromma terminoloģiju, tā sasaucas produktīvi aktivitāti 
jeb spontāno aktivitāti. Šī aktivitāte kā specifiska kreativitāte ir neatņemama un 
universāla pašaktualizējušās personības kvalitāte A.Maslova personības teorijā. Tā 
attiecas nevis uz redzamu rezultātu, bet uz kvalitāti. Citiem vārdiem, būt aktīvam 
nozīmē būt orientētam nevis uz rezultātu, bet uz procesu, liekot uzsvaru uz 
nepārtrauktu iekšēju kustību un sevis apzināšanos. Šāda aktivitāte var būt ne tikai 
kreatīvs radīšanas process, bet arī, piemēram, jūras redzēšana (un nevis tikai 
skatīšanās uz to), vai kāda gatava mākslas darba uztveršana un dziļa iekšēja 
pārdzīvošana, kad būtībā nekas jauns radīts netiek. 2.attēlā atspoguļotas attiecības 
starp personību un daiļradi, tā ir aplūkojama gan kā process, gan produkts – pabeigts 
mākslas darbs. (3, 59)

2.attēls. Personība daiļrades procesā

Radoša darbība vienmēr sākas ar subjektīvi apzinātu problēmu, kas tiek 
mērķtiecīgi risināta, variatīvi izmantojot subjekta pieredzi. Psiholoģijā radošo darbību 
iedala posmos. Radošam procesam raksturīgi šādi posmi:

1) problēmas apzināšanās, ieceres rašanās;
2) iespējamo uzdevumu intuitīva risināšana; intuitīva darbības verbāla 

apzināšanās. Tiek skaidri izvēlēti, apzināti un formulēti uzdevumi 
problēmas atrisināšanai;

Radošums

Process ProduktsPersonībaObjektīvā 
īstenība

Ieceres Ieceres 
iznēsāšana

Ieceres 
realizēšana
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3) tiek veikti apzināti uzdevumi, lai atrisinātu problēmu, katram posmam cauri 
vijas mērķtiecība.

I.Volkovs uzskata, ka skolēnu jaunrade ir darbība, kuras laikā viņš rada oriģinālu 
produktu, kur radīšanas procesā patstāvīgi pielietotas iegūtās zināšanas, prasmes un 
iemaņas, kā arī realizēta zināmo darba paņēmienu kombinēšana, pārnešana, realizēta 
jauna pieeja uzdevuma risināšanā, veikšanā. Par bērnu darbības augstāko līmeni 
jāuzskata radošās darbības process, kurā tiek patstāvīgi izvirzīts uzdevums, tā 
risinājums, patstāvīgi izvēlēti risinājuma ceļi un līdzekļi, radoši pielietojot iegūtās 
zināšanas, prasmes un iemaņas, radīts jauns, oriģināls produkts. Ņemot vērā 
jaunrades procesa specifiku, ir pieļaujams, ka jaunradītais produkts ir oriģināls tikai 
bērna pieredzes kontekstā, nebūdams jaunums, kam nav analogu līdzšinējā cilvēces 
dzīvē, bet bērna dzīvē gan. (18, 123).

Vigotskis, Lerners un Volkovs uzskata, ka audzēkņiem jādod iespējas uzkrāt 
darbošanās pieredzi, tad arī paredzams, ka agrāk vai vēlāk audzēknis sajutīs drošību 
unpārliecinātību par sevi un tad spēs pašizteikties un darboties radoši. Vigotskis 
uzskata, ka cilvēks nespēj praktiski radoši darboties, neattīstot iztēli, tādējādi uzsver 
saikni starp iztēli un tās avotu - objektīvo realitāti:

- iztēlē radušies tēli ir veidoti no realitātes elementiem, ko bērns iepazinis;
- iztēli vada arī sveša pieredze;
- jūtas iedarbojas uz iztēli un iztēle uz jūtām;
- iztēles produkts var realizēties konkrētās lietās. (19)
Radošā iztēle attīstās atkarībā no tā, kā skolēns uzkrāj zināšanas un radošai 

darbībai nepieciešamās prasmes un iemaņas. Vigotskis uzskata, ka nepieciešams 
bagātināt bērna atmiņu ar gataviem tēliem, kas tālākā procesā varētu kalpot par 
materiālu radošai pārveidei.

Pazīstams ir arī Z.Freida uzskats radošas aktivitātes motivācijas sakarā, saistot to 
ar nospiestu un nepieņemamu libido tieksmju izpausmēm.

Pēc autoru A.Maslou, G.Ollporta, V.Frankla, K.Rodžersa uzskatiem, svarīga ir 
radošas personības pašrealizācijas problēma. Autori radošo aktivitāti skaidro kā 
dabisku indivīda tieksmi uz pašizziņu un pašrealizāciju.

Pozitīva radoša darbība mērķtiecīgi pārveido, bagātina, attīsta vidi, rada jaunu 
sociāli nozīmīgu materiālu vai intelektuālu vērtību. 

Kreatīva darbība ir radoša nestandarta, individuāli izteikta darbība. (6, 56). Starp 
kreatīvo darbību un personību ir savstarpēja mijiedarbība: personība izpaužas 
darbībā, un savukārt darbībā veidojas personība. Izšķiroša nozīme ir zināšanu, 
izpratnes, orientēšanās saiknei, no vienas puses, ar kreatīvās praktiskās darbības 
norisē izšķir divas komponentes – pats darbības process un darbības rezultāts. 
Darbības rezultātu izsaka ar atbilstošiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem un to 
apvienojumu iecerētajā kompozīcijā. 

Sekmīgai radošai darbībai nepieciešama psiholoģiska un praktiska gatavība 
darbam: izraisāma pozitīva motivācija un vispusīga psihes aktivitāte, īpaši kāpināms 
radošas darbības potenciāls. Pēc Dr.psych. R.Bebres atzinuma, gatavošanās kāda 
radoša darba veikšanai var būt daudz garāka nekā pats jaunrades process. Radošā 
darbībā kreativitātes četras īpašības izpaužas sekojoši:
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1. Iztēles lietošana. Iztēles darbība ir process, kas rada kaut ko oriģinālu, 
alternatīvu tam, kas bija iecerēts, alternatīvu vispārpieņemtajam vai 
ikdienišķajam. Šī darbība saistīta ar procesiem domāšanā un uzvedībā. 
Uzvedība var piesaistīt tādus darbības veidus, kuri ideju vai domu iemieso 
kustībā, kā, piemēram: priekšnesumā vai līdzīgā formā, kur nav obligāta 
metaforiskā domāšana. Iztēles darbība ir kā prāta spēle, kas virzīta uz 
noteiktu kreatīvu mērķi. Tas ir domāšanas veids, kas pēc savas būtības ir 
ģeneratīvs, tajā cenšas paplašināt dotās situācijas iespējas, paskatīties uz šo 
situāciju ar citu skatienu vai no citas puses, jebkurā dotajā uzdevumā 
paredzot alternatīvas ikdienišķajam un prognozējamam. Radošs ieskats 
rodas, kad saistām lietas neparastā veidā, redzam analoģijas un attiecības 
starp idejām un priekšmetiem, kuri pirms tam nebija saistīti savā starpā.

2. Sekošana mērķiem. Kreativitāte ietver sevī ideju par darbību un mērķi. Tā 
savā ziņa ir lietišķā tēlainība. Ja par kādu personību saka, ka tā ir radoša, tad 
ar to domā, ka viņa ir iesaistīta kaut kā gatavošanā vai ražošanā mērķtiecīgā 
veidā. Radošs ieskats vai radoša izlaušanās var notikt arī spontāni kādā 
procesā, piemēram: intuitīvi radusies doma. Tās rodas ceļa uz kādu mērķi, 
kad cilvēks cenšas kaut ko sasniegt vai atrisināt kādu centrālu problēmu. 
Tas var būt dinamisks process, kura iznākums var būt pilnīgi savādāks, 
nekā iepriekš bija plānots. Dažreiz, kad tas jau ir ar atklājumiem un 
izgudrojumiem bagāts, tad tiek atklāti jauni mērķi.

3. Kreativitāte ietver sevī oriģinalitāti, bet oriģinalitātei ir trīs kategorijas:
 individuālā - kāda cilvēka darbs var būt oriģināls attiecībā pret viņa 

iepriekšējo darbu un tā rezultātu;
 relatīvā – darbība var būt oriģināla attiecībā pret grupas darbu, kurā 

kāds strādā, vai attiecībā pret savu vienaudžu darbu;
 vēsturiskā – darbs var būt oriģināls attiecībā pret tā iepriekšējo 

rezultātu kādā sfērā, tas var būt unikāli oriģināls.
Katrā šajā kategorijā var būt dažādas oriģinalitātes pakāpes, tās var būt lielākas 

vai mazākas attiecībā pret mērķi, kuru cenšas sasniegt. (1, 5). „Vērtība” šeit ir 
kritērijs kvalitātei, kam ir sakars ar mērķi. Ir daudz iespējamo vērtību kritēriju visai 
darbības sfērai: efektīvs, derīgs, apmierinošs, iepriecinošs, derīgs šim brīdim, izturīgs 
u.c. Vērtību kritēriji atkarīgi no aktivitātes sfēras. Radoša aktivitāte ietver sevī 
rotaļāšanos ar idejām un dažādu iespēju izmēģināšanu. Jebkurā radošā procesā ir arī 
strupceļi - idejas un veidi, kas nav derīgi. Lai sasniegtu labāku rezultātu, var būt 
neveiksmes, labojumi, pārveidojumi iztēles darbībā.

Lai izvērtētu, kuras no idejām darbojas un kuras nav derīgas, ir nepieciešama 
spēja spriest un kritizēt. Tāpēc radošajā darbībā ietverti arī kritiskās domāšanas 
elementi. Šī momenta izpratne svarīga kreatīvajā izglītībā. Tikpat svarīgs moments ir 
tas, ka radošas darbības un tās rezultāta vērtību var noteikt laiks. Kritiski domājot, 
cilvēks maina uzmanības centru un domāšanas veidu, jo interesējas par to, kas der, 
kas nē. Tas var notikt arī radoša darba gaitā, ne tikai tā beigās. Tas var iespiesties jau 
ideju ģenerēšanas procesā, var to apturēt un likt mierīgi apdomāt. Uzmanības centrs 
un domāšanas veids var būt individuāls un kolektīvs, saistīts ar tūlītējiem 
spriedumiem vai ilglaicīgu testēšanu.
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Radošajā līmenī cilvēka spējas izpaužas jaunradē, kuras rezultātā top jauni 
oriģināli darbi. (6, 119).

Apkopojot autoru viedokļus, var secināt:
1) kreativitāte ietver sevī ideju par darbību un mērķi;
2) radošums attīstās, apgūstot pagātnes pieredzi – darbībā;
3) sekmīgai radošai darbībai nepieciešama psiholoģiska un praktiska gatavība 

darbam;
4) jebkurā radošā procesā ir arī strupceļi - idejas un veidi, kas nav derīgi;
5) radošajā darbībā ietverti arī kritiskās domāšanas elementi.

2. Kreativitātes nodrošināšana personības pašaktualizāciju sekmējošās 
nodarbībās mākslas vidusskolā

Lielākā daļa profesionālās izglītības programmu Latvijā paredzētas pamatskolas 
un vidusskolas absolventiem. Profesionālo izglītību galvenokārt saprot kā personas 
teorētisku un prakstisku sagatavošanos produktīvai darbībai noteiktā profesijā un 
profesionālās kvalifikācijas ieguvei.. Lai audzēkņa attīstībai būtu vispārējs raksturs, 
lai personība iegūtu vispārēju izglītību, izglītības īstenošanā attīstāmas un 
pilnveidojamas audzēkņa spējas izmantot apgūto faktoloģisko, darbības un attieksmju 
pieredzi.

Jauniešiem pēc pamata izglītības apguves, sākot apgūt dizainera kvalifikāciju 
Rēzeknes Mākslas vidusskolā, ir atšķirīga faktoloģiskā, praktiskā un attieksmju 
pieredze vizuālajā mākslā un amatu mācībā. Katrā profesijā atbilstoši tās specifikai 
izdala trīs vērtību pamatveidus:

- profesionālās afektīvās jeb jūtu vērtības – savas profesijas cienīšana, 
lepošanās ar to;

- profesionālās kognitīvās vērtības – profesionālās zināšanas, zināšanas 
saskarsmē u.c.,

- profesionālās psihomotorās vērtības – profesionālas praktiskās un 
teorētiskās iemaņas kā vērtības, kuras var izkopt tikai praktiskā darbībā.

Norādījumi profesionālās izglītības programmu izveidei ieteic izglītības saturu 
dalīt (skat. 3.att.).

3.attēls. Izglītības saturs mākslas vidusskolā

Mākslas priekšmeti šajā sadalījumā netiek sevišķi izdalīti, tāpēc tie iekļaujami 
profesionālo mācību priekšmetu daļā.

Profesionālie mācību priekšmeti, 60%Vispārizglītojošie mācību 
priekšmeti, 40 %

Kontaktstundas

Teorija, 20% Prakse, 80%
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Nodarbības Tekstilizstrādājumu un apģērbu dizaina izglītības programmas 
audzēkņiem ietver sevī tādu uzdevumu veikšanu, kur nepieciešams ne tikai izpildīt 
konkrētu uzdevumu, bet arī rosināt savu radošo iztēli, pētīt literatūru, salīdzināt, 
analizēt dizaineru, mākslinieku radošo veikumu u.c. Tādējādi tiek rosināta audzēkņa 
radošās domāšanas un izziņas darbības attīstība, veidota un izkopta estētiskā gaume, 
attīstītas pašaktualizācijas intereses un vajadzības. Izpildot uzdevumu pēc konkrēta 
parauga, audzēknim diemžēl tiek attīstītas tikai precizitātes prasmes, zināšanas 
prasmes un iemaņas darbā ar dažādiem materiāliem, darbarīkiem, paņēmieniem, kas 
lielākā mērā ir pamatskolas mājturības satura uzdevums. 

Topošajam dizaineram raksturīga radoša potenciāla attīstīšana, daudzveidīgu 
tehniku un tehnoloģiju, paņēmienu un zināšanu apguve, prasme pielietot tos savā 
praktiskajā darbībā, kā arī radošās darbības motivācija un rezultātu argumentācija. 
Turklāt jāņem vērā, ka zināšanu izmantošanai praktiskā darbā ir vairāki pamatcikli:

1) izvirzītā uzdevuma radošajam risinājumam nepieciešamo zināšanu, prasmju 
un iemaņu koriģēšana un reproducēšana;

2) uzdevuma analīze, radošu risināšanas paņēmienu elementu atklāšana;
3) nepieciešamo mācību līdzekļu, tehnoloģisko iekārtu sagatavošana, 
4) darba praktiskās daļas patstāvīga izpilde;
5) zināšanu un nodarbībās apgūto darbības izpildes paņēmienu vispārināšana 

un sistematizēšana;
6) kontrole, paškontrole un savstarpējs vērtējums.
Audzēkņu patstāvīgā darbā tiek ietverti dažādi praktiski uzdevumi, kur uzsvars 

tiek likts uz patstāvīgu radošu darbību:
 uzdevumi, kas saistās ar tēlaini – asociatīvo spēju attīstīšanu, galvenokārt 

pamatojas uz iztēles un diverģentās domāšanas stimulēšanu (vizuālais 
rezultāts, kā arī darba nosaukums katram citāds);

 uzdevumi, kas saistās ar uztveres spēju attīstīšanu (galvenokārt – redzes 
uztveri, prasmi ieraudzīt, saskatīt);

 mākslas valodas elementu (līnija, apveids, faktūra, krāsa) izmantojums, šo
struktūras elementu organizēšana savas domas, ieceres, idejas izteikšanai;

 izmantojamo tekstiltehniku, materiālu dažādība (uzmanība vērsta uz 
visdažādāko materiālu un tehnoloģisko paņēmienu izmantojumu) u.c.

Mācību saturā iekļautas praktiskās nodarbības, kam raksturīgas audzēkņu 
jaunrades īpatnības – gan māksliniecisko izteiksmes līdzekļu un tehnoloģisko 
paņēmienu patstāvīga radoša izmantošana, pilnveidošana, pārveidošana, gan 
orientēšanās jaunos radoša darba nosacījumos. 

Praktisko darbu uzdevumus radošās domāšanas stimulēšanai nodarbībās var 
iedalīt divās grupās:

1) uzdevumi, kas paredz patstāvīgu, brīvu no priekšnosacījumiem, radošu 
darbību, neierobežojot iztēli, dodot iespēju izvēlēties izmantojamo 
materiālu, tehniku u.c. ieceres realizēšanai (piemēram, tekstilaplikācijas 
izveide tērpam),

2) uzdevumi, kas izvirza kādu nosacījumu vai prasību, kas jāievēro uzdevuma 
izpildē (piemēram, pildītas tekstilaplikācijas izveide šūtai cepurei 
romantiskas jaunietes garderobē). Šāds uzdevuma formulējums zināmā 
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mērā ierobežo risinājuma iespējas, pavēršot domāšanas operācijas kādā 
noteiktā virzienā, ievērojot doto nosacījumu.

Protams, centieniem apzināties un izvirzīt mērķi darbībai, dažkārt prognozēt 
praktiskā darba rezultātus nevajadzētu mazināt katra audzēkņa neatkārtojamo, 
emocionālo izjūtu gammu paša radošā procesa laikā - pacilātību, prieku, jaunrades 
atklāsmi. Tādā veidā nodarbe pie jaunā, neparastā, interesējošā var veicināt pašu 
procesu - praktisko darbu. Lai saglabātu interesi par veicamo uzdevumu, jāizvēlas 
tāda nodarbību organizēšanas forma, kas ļauj audzēkņiem strādāt radoši, stimulē 
jauniem kompozicionāliem risinājumiem, formas un izteiksmes līdzekļu 
meklējumiem. 

Nozīmīgs ir audzēkņu individuālais darbs, kam raksturīgs augsts patstāvības 
līmenis. Individuālās darba formas izmantošana nodarbībās dod iespēju katram 
pašam plānot laiku, izvēlēties metodes un paņēmienus praktiskā uzdevuma izpildei, 
ļauj apzināties savas spējas un prasmes.

Ne mazāk svarīga ir rezultātu apkopošana, analīze un vērtējums. Tam jābūt 
objektīvam, pamatotam, stimulējošam. Audzēkņu uzmanība tiek pievērsta gan darba 
izpildījuma kvalitātei, gan radošai pieejai uzdevuma risinājumā. Tekstildarbā tiek 
vērtēts:

 kompozīcijas veselums, vienotība, līdzsvars;
 mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu izmantojums ieceres īstenošanai;
 oriģinalitāte, radoša pieeja uzdevuma risinājumā;
 krāsu salikuma veidošana;
 materiāla izvēle, sagatavošana darbam;
 tehnoloģisko paņēmienu pārvaldīšana;
 izpildījuma kvalitāte u.c.
Izziņas interese rosina Tekstilizstrādājumu un apģērbu dizaina programmas 

audzēkņus pievērsties dažādiem darbu veidiem un paņēmieniem – no vienkāršiem 
līdz sarežģītākiem – eksperimentālajam tekstilam (neparasti materiāli, izteiksmes 
līdzekļi un konstrukcijas, netekstīlo materiālu izmantojums).

Nobeigums

Audzēkņu kreativitātes attīstība sekmīgi īstenojas profesionālās izglītības 
procesā, ja:

 tajā īstenojas teorētisko pamatu padziļināšana, mācību izziņas darbības 
pāreja pētnieciskajā, kas veicina topošo dizaineru heiristiskās pieredzes 
izveidi un radošā izziņas procesa attīstību;

 brīvība paplašina mācību individuālā varianta izvēles un pašrealizēšanās 
iespējas, kas piešķir lielākas attīstības iespējas individuālajām radošajām 
spējām;

 mācību procesā notiek audzēkņa „Es” koncepcijas attīstība uz savu kreatīvo 
spēju kā individualitātes apzināšanās bāzes, kas veicina savas 
neatkārtojamības un nepielīdzināmības citiem izpausmi;
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 mākslinieciskās darbības procesā attīstās profesionālās kompetences, rodas 
savu spēju atbilstības apzināšanās izvēlētajai dizainera profesijai, kas noved 
pie dizainera personības profesionālā attīstības modeļa izveidošanās.

Literatūra
1. Ālīte S., Slavinskis A. Radoša (kreatīvā) izglītība // Skolotājs. – 2001. – Nr.2.- 8.lpp.
2. Bebre R. Kreativitāte un skolotāja personība.//Skolotājs. – 1997.- Nr.1. - 34. – 37 lpp.
3. Bebre R. Mākslinieka personība, tās attīstība. – R.: Mācību iestāžu metodiskais kabinets, 

1987. – 80 lpp.
4. Dauge A. Džona Reskina mākslas pedagoģija. – Rīga, 1920.
5. Djui Dž. (Dewey). Škola un sabīdreiba. – Latgalīšu studentu pulciņa „Izgleiteiba” izdavums 

Reigā, 1925. – 53 lpp.
6. Hibnere V. Bērna vizuālā darbība: pedagoģiskā psiholoģija: I daļa. – R.: RaKa, 1998. –

198 lpp.
7. Keršenšteiners G. Audzinātāja dvēsele un skolotāju izglītības jautājums. – Rīga,1925.
8. Lika I. Kreativitāte un personības pašattīstība // Starptautiskās kreativitātes konferences 

zinātnisko rakstu krājums „Radoša personība. – R., 26.- 27.lpp.
9. Siliņš E.I. Lielo patiesību meklējumi. – R.: Jumava, 1999.- 509 lpp.
10. Vidusskolas didaktika/ M.Skatkina redakcijā. – R.: Zvaigzne, 1984. – 289 lpp.
11. Vorobjovs A. Vispārīgā psiholoģija. – SIA „Izglītības soļi”, 2000. –212 lpp.
12. Boden M.A. Precis of The Creative Mind: Myths and Mechanisms // Behavioral and Brain 

Sciences. – 1994. –Vol.17. (3). – Pp.519. – 570.
13. N.L.Gage, David C.Berliner. Educational Psychology. – USA : by Haughton Mifflin 

Company, 1998.
14. Torrance E.P. Rewarding Creative behaivior in classroom activity. – Englewood Cliffs. New 

York: Prentice – Hall, 1965.
15. Whitehead N.The Aims of Education. – L., 1929.
16. Wycoff J. Are You a Creative Person? // Innovative Network: Articles & Reports. Personal 

Creativity. – 1998. – WWW site: http://www.thinksmart.com/articlespersonal.html. 
17. Gudjons Herbert Pädagogisches Grundwissen, 4. Auflage, by Julius Klinkhardt, 1995.
18. Волков И.П. Учим творчеству. – М.: Педагогика, 1988.
19. Выготский Л.С. Психология искусства / Под. ред. Вяч. Иванова. – М.: Искусство, 1968. 

– 575 с.
20. Развитие творческой активности школьников / Под ред. А.М.Матюшкина. – М.: 

Педагогика, 1991 – с.155.
21. Цируль К. Педагогический ручной труд как средство воспитания. – Спб.; 1912.

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


72

FIZIKAS DIDAKTIKAS PILNVEIDOŠANA SKOLĒNU 
ZINĀŠANU, IZPRATNES UN PRASMJU ATTĪSTĪBAI

IMPROVING DIDACTICS OF PHYSICS FOR EVELOPMENT 
OF PUPILS’ KNOWLEDGE, COMPREHENSION AND 

SKILLS

Dr.paed. Jānis Dzerviniks
Rēzeknes Augstskola

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne LV 4600, Latvija 
Tālr. +371 4622679

E-pasts: Janis.Dzerviniks@ru.lv

Abstract. Rakstā ir piedāvāts modelis, kas ietver psiholoģiski pedagoģisko teoriju atziņas, 
kuras skaidro to, kā skolēni apgūst zināšanas, un kuras ļauj saskatīt skolotājam mācību 
eksperimenta pielietošanas iespējas šo teoriju ietvaros. Minētais modelis paredz efektīvāku fizikālo 
zināšanu un prasmju apguvi, dziļāku fizikas mācību satura izpratni un prasmes mācīties attīstību, 
kura izpaužas zināšanu kvalitātē. Te tiek raksturota veiktā pedagoģiskā eksperimenta procedūra, 
izvirzīti fizikas apguves un mācīšanās prasmes attīstības kritēriji un veikta izstrādātā didaktiskā 
modeļa efektivitātes novērtēšana.

Atslēgas vārdi: demonstrējumu eksperiments, izpratne, mācības, zināšanu izmantošanas 
kompetence, pārdzīvojums.

Key words: comprehension, demonstration experiment, knowledge application competence, 
learning, teaching, emotional experience.

Introduction

Physics is one of the fields, which is able to introduce meaningfully with 
changing bodies of the world, phenomena occurring in the surrounding world and 
their application for satisfaction of humans’ interests and needs. 

In the learning process at school the most important issue is acquisition of the 
basics of physics, which enables to understand the course of physical processes as 
well as forms a world reflection in every child’s consciousness. The process of 
teaching physics at school has a crucial role in cognition of the world. 

Research of any problem on physics lessons begins with observation, an 
experiment and analysis of its results. There is a traditional view that acquisition of 
physics at secondary school must be based on experiments. An experiment in physics 
enhances formation of correct views about physical phenomena, facilitates deeper 
comprehension of cause-relation effects in physics as well as enhances acquisition of 
thinking operations and development of learning skills, which, in its turn, ensure 
learning independence and qualitative changes in pupils’ knowledge. An experiment 
causes pupils’ interest in physics as a subject and physics as a science, which is 
extremely topical nowadays, when the number of pupils continuing their learning in 
natural sciences programs at secondary school is decreasing. Pupils lose their interest 
and motivation for learning in this field. One of possibilities to change this situation 
is forming pupils’ comprehension about the idea, that the knowledge of physics is 
necessary in everyday life as well as in professional activities because human life is 
full of various physical processes and technical appliances based on them. It means 
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that the teaching process in physics must be based on observations, experiments and 
research. 

Consequently, a desire to solve the problem how to organize teaching-learning 
process on physics lessons observing the themes of physics and performing 
demonstration experiments in order to deepen comprehension and facilitate the 
development of learning skills determined the choice of the theme of the research: 
“Improving Methodology of Demonstration Experiments for Development of Pupils’ 
Knowledge, Comprehension and Skills”.

The aim of research: to work out a theoretically based and practically tested 
model of demonstration experiments, that induces pupils’ comprehension of the 
cause-effect relationships in physics and acquisition of physical skills as well as 
development of learning skills.

The methods of research: examination and analysis of resources and documents 
on education, observation of the pedagogical process, modeling, pedagogical 
experiment.

Demonstration Experiments Model in Acquisition of Physics

The author offers a model for acquisition of physics, which includes several 
approaches to organization of the knowledge acquisition process. In the model 
worked out by the author (Fig. 1) a demonstration experiment has a key role. 

The teaching-learning process in physics as didactic reality becomes possible 
when three components are united: pupil’s learning, teacher’s teaching, content of 
physics. These components are interrelated. The relationship “pupil-teacher” covers 
the attitude of both subjects involved in the teaching-learning process towards each 
other, their communication and cooperation, coordinated and mutually acceptable 
work organization. In the structure mentioned above the author is mainly interested in 
the interrelationship “teacher-content”, which includes professional preparation of 
curriculum in physics, teacher’s performance transforming material into teaching 
means at a lesson, choice of teaching methods of a didactic model, creation of 
teaching-learning environment corresponding to the aim and tasks of the lesson. The 
second interrelationship is “pupil-content”, which covers learning motives, aims, 
learning skills in general and specific physical skills, attitude towards learning in 
general, towards the subject of physics and its teacher, skill to organize one’s 
learning. Demonstration experiments, which usage for acquisition of physics is 
determined by the specifics of physics as a subject, belongs to the interrelationship 
“teacher-content” in this structure. Therefore a demonstration experiment, which is 
planned by the teacher to be carried out at a lesson in order to reach specific teaching-
learning aims, can be viewed as a teaching method as well as a teaching means and 
through the syllabus it becomes a facilitator of comprehensive aspects expression in 
the interrelationship “pupil-content”. 
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Figure 1. Scheme of the demonstration experiment model

In acquisition of physics two completely different activities-teaching and 
learning merge. I.Zogla indicates that teaching is a purposeful action enriching 
pupil’s learning, help provided to a pupil to improve learning skills, reach 
individually possible effectiveness in his cognition. It is a teacher’s activity 
stimulating formation of a cognition task, intensifying mental development, 
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formation of attitudes by solving increasingly complicated intellectual and practical 
tasks. In its turn, learning is a pupil’s activity aimed at acquisition of individual 
experience, which is a basis for simultaneous development of cognitive skills and 
attitude (8). In order to ensure these two different activities mentioned above and 
reach the necessary teaching-learning result, the process of acquiring physics shall be 
based on specific teaching-learning theories. 

Learning is a time-consuming process. During it a pupil changes his behavior as 
a result of experience. If behavior has changed in the teaching-learning process, then 
it can be considered that learning has occurred. Behavior is an action, speaking, 
writing, moving and other similar activities, which let research the desired cognitive 
behavior - thinking, feelings, desires, remembering, problem solving, etc. Some 
psychologists pay attention only to external behavior; they are called behaviorists. 
Others use the kinds of external behavior in order to conclude what happens in 
human mind; they are called cognitive psychologists (2). Another approach to the 
issue of learning is created within the framework of performance psychology, where 
one of the most developed theories is a theory of developing learning based on 
techniques of theoretical thinking (19). The ideas of the representatives of these 
movements-B.Skinner (behavioral theory), J.Piaget (cognitive development theory), 
J.Bruner (learning by discovery theory), P.Galperin (theory of systematic formation 
of mental actions and concepts) and V.Davidov (theory of developing learning) are 
included in the model of demonstration experiments. These theories provide 
explanation how pupils acquire the knowledge a teacher must teach them (11). The 
description of the theories mentioned above in the context of application of 
demonstration experiments and development of learning skills will be provided
further. 

Within the framework of these theories there can be seen the possibilities of 
applying demonstration experiments. The model envisages that acquisition of physics 
shall completely be based on implementation of various experiments. The main of 
way of implementing demonstrations is a demonstration carried out by a teacher or a 
pupil using the resources available in the physics room. In order to demonstrate those 
experiments, which cannot be carried out in the physics room due to the lack of 
appropriate resources, there is used the educational video film. Therefore, in all 
content units of physics there is ensured observation of the complete demonstration 
experiments complex. 

The notion of learning usually comprises the answers to four relevant questions: 
for whom, what, why and how to be taught (8). In this specific case a teacher teaches 
physics to the pupils of secondary school choosing specific methods, organizational 
forms, means, especially focusing on demonstration experiments. Teaching of 
physics as a purposeful activity has its aims envisaging providing knowledge, 
forming skills, creating comprehension, developing thinking, and enriching attitudes 
and relations. In order to ensure formation of pupil’s individual experience, mental 
development and enrichment of attitude, it is important to have a variety of learning, 
activity of cognitive processes, which can also be achieved through demonstration 
experiments. Therefore, demonstration facilitates reaching of teaching aims. 
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Teaching as any activity has aware teaching content. For example, the content of 
mechanics is comprised of 8 chapters, within the framework of all the chapters there 
is an opportunity to demonstrate a wide range of experiments.

Teaching cannot be imagined without textbooks, technical aids and other sources 
of information. Demonstration experiments belong to this structural component of the 
model because they can serve as a visual aid, a source of information; demonstration 
also is a teaching method, carrying out a demonstration experiment is possible in 
various organizational forms of teaching and learning.

According to the model the pupil’s learning process is realized through concrete 
forms of learning. The learning process by the help of demonstration experiments is 
facilitated through such forms as: imitation, repetition (13), formulation of a 
hypothesis and research, observation, measuring, weighting, asking, answering (8). 
Using varied learning forms pupils acquire not only physical knowledge and skills, 
but also learning skills. Forms of learning stimulate learning activity. Pupils’ activity 
in the teaching-learning process is of high importance as it determines to a great 
extent the effectiveness of the process of mechanics acquisition. An activity is a 
relevant characteristic of an action; basing on specific teaching-learning theories a 
teacher must form social and material environment necessary for teaching and 
learning. The objects required for carrying out demonstration experiments are 
elements of material environment; pupils’ involvement into formation of this 
environment enhances their aware activity in learning.

The acquired knowledge lets pupils enrich their experience further and develop 
their mind using thinking operations. They are techniques of mental activity ensuring 
processing of information and transformation into individual consciousness. 
Demonstration experiments in physics include objective opportunities for 
development of pupils’ thinking operations. In order to comprehend various physical 
notions, regularities, and processes, it is necessary to have comparison and 
generalization skills as well analytical skills. Thus, physics demonstration 
experiments in the learning process activate pupils’ cognitive processes, stimulate 
development of thinking operations, and facilitate development of learning skills. 

In the model of demonstration experiments it is seen that in the process of 
acquiring physics the activity of a teacher and a pupil are united, however, both 
teacher’s teaching and pupil’s learning are oriented towards a common result-
acquisition, comprehension and application of regularities in physics. In addition, 
applying demonstrations purposefully pupil’s learning is led and learning skills are 
developed, which become a prerequisite for acquisition of specific subject content, 
development of skills typical for the subject of physics and pupil’s ability to learn 
independently. 

Further in the article in the context of application of demonstration experiments 
and development of learning skills there are described the teaching-learning theories 
included in the model of demonstration experiments.

Behavioral theory. The key element of the behavioral approach is reaction. 
According to Skinner’s theory the essence of learning is making links between 
reaction and external events (20). According to this theory operative behavior is 
followed by a result as a positive stimulus making to repeat the respective action or 
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behavior or as a negative stimulus making not to be willing to repeat it (4). If a 
teacher wants to firm a certain type of behavior, then he must use an appropriate 
intensifier as soon as this behavior appears. For example, if after explanation of a 
cause-effect relationship, which is illustrated by a demonstration experiment, a pupil 
answers all the questions precisely, then the teacher intensifies this behavior (pupil’s 
answer) by praising or by giving a positive evaluation at the end of the lesson. 
Therefore, a positive intensifier will make a pupil listen and observe a demonstration 
attentively at the next lesson as well. The psychologist B. Skinner asserts that using 
the right intensifier it possible to firm the desired behavior. Of course, praising, 
approval, positive evaluation and other rewards make pupils act better, work and 
learn more diligently, however, it is very complicated to change pupils’ reaction by 
the help of forming operative conditioning reflexes (23). Skinner’s theory explains 
different kinds of behavior, but it does not reveal how to learn by observing others, 
how to solve problems, etc. Nevertheless, forming operative conditioning reflexes is 
one of the possibilities to ensure successful teaching-learning at physics lessons.

Cognitive development theory. Cognitive psychology does not argue against 
behavioral psychology, but considers it to be overly simplified. Cognitive theory 
stresses conceptual understanding and thinking skills (2). 

According to J.Piaget’s cognitive development stages the secondary school 
period corresponds to the formal logical operations stage. Formal operational 
thinking has the following characteristic thinking functions-analysis, generalization, 
assumptions, etc. If a pupil has acquired formal logical thinking, he must be able to 
perform abstract thinking, assumptive thinking, combinatory thinking, hypothetically 
deductive or scientific thinking (21).

The subject of physics at secondary school contributes to development of such 
thinking, demonstration experiments let test the hypothesis, prove or rebut 
assumptions, help to think about logical possibilities, etc. According to the cognitive 
theory the main learning mechanism is mutual structuring of the existing experience 
and the new information in the process of accommodation and assimilation (3).

Learning by discovery theory. Application of demonstration experiments in 
acquisition of physics is grounded by a learning by discovery theory of psychologist 
J.Bruner. This theory supposes to formulate hypothesis and test them independently, 
not just take teacher’s words for granted. Discovery learning leads to experience in 
formulating general laws and principles as well as identifying useful notions (2). In 
J.Bruner’s discovery learning pupil’s activities and actions are considered as a factor 
measuring action: knowledge and skills form more successfully, they are more stable 
if learning is based on pupil’s natural desire to discover (9). Teacher’s comments 
have a leading force as they are a basis for further discovery learning activities.

Theory of systematic formation of mental actions and concepts. A psychologist 
P.Galperin has worked out a theory about the structure of the knowledge acquisition 
cycle. The essence of this theory lies in the following: external, material activities 
gradually turn into internal, mental activities, which occur solely in the mind.

According to P.Galperin’s point of view, transformation of external activities 
into internal processes has several steps passing definite stages. The first stage 
determines preliminary introduction to the activity, notion, and their division into 
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operations, which are understandable for pupils and adjusted to their knowledge and 
skills. This introduction is an orientating basis of the new activity and notion (14). 

The second stage of P.Galperin’s theory supposes formation of activities in a 
material way. When pupils are introduced with a new activity or notion, then, 
according to this theory, it is necessary to work with the appropriate material objects. 
In order to see better the relevant features of the notion to be acquired, it is necessary 
to ignore the irrelevant features under the given conditions. It means that pupils shall 
pass from work with material objects to work with their substitutes-models (22). Here 
you can see the role of demonstration experiments in acquisition of notions in physics 
because every demonstration experiment in physics can be viewed as a model, where 
you can observe the processes and features, which are necessary for acquisition of a 
new notion or activity. Therefore, a demonstration experiment can be included in 
P.Galperin’s theory scheme if it is applied in physics. 

The next stages in this theory are connected with formation of an activity, notion 
by talking loud and silent, which is followed by transformation of the activity to 
deeper thinking processes. As a result, the activity is performed automatically but 
with comprehension. 

Theory of developing learning. Psychologist V.Davidov has created his own 
approach to the process of acquiring new knowledge. One of the main ideas in his 
theory of developing learning is that learning shall ensure reaching the theoretical, 
not empirical level of thinking. V.Davidov considered developing of pupils’ 
theoretical thinking as an aim of developing learning (24). V.Davidov asserts that the 
main technique used in the teaching-learning process to acquire new knowledge shall 
be moving from general to particular by generalization (18). 

The acquisition of knowledge in developing learning is as follows: new 
information shall find its place in pupil’s memory in order it is acquired. The 
perceived facts are connected and coherent with the existing knowledge. Mostly these 
are hidden, but analytical activities. If the new information does not contradict the 
existing views and does not repeat them, then it remains in memory as new 
knowledge. However, if it contradicts, then reasonable questions appear and deeper 
layers of thinking are included in analytical activities. These layers of thinking are 
based on the laws of logic, induction, deduction, analysis, synthesis, etc (17). 
Everything mentioned above develops pupil’s intellect and stimulates identifying 
links between subjects. It occurs automatically on the level of associative thinking.

V.Davidov points out that nowadays education content includes more scientific 
terms, notions and theories, therefore pupils need well developed theoretical thinking 
to acquire them (15). Physics syllabus at secondary school comprises complicated 
systems of abstract concepts. The generalizations included there can be acquired 
basing on the chains of reasoning and concluding. Being aware of the 
interrelationship between causes and effects of different objects and phenomena and 
understanding them, pupils are able to acquire concepts and notions about the laws of 
the surrounding world (16).

The approaches of the psychologists mentioned above (B.Skinner, J.Piaget, 
J.Bruner, P.Galperin, V.Davidov) for the acquisition of new knowledge can be 
applied in physics. Acquisition of the syllabus in physics is a cognitive activity 
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tended towards acquisition of knowledge and skills. Within the framework of these 
theories a demonstration experiment can be applied. Its implementation is determined 
by the specifics of physics as a subject. According to the author’s views, acquisition 
of physical notions, understanding of processes, phenomena and interrelationships 
can be based on these five approaches using each of them in a specific teaching-
learning situation. 

Criteria of Physics Acquisition and Learning Skills Development for 
Testing the Effectiveness of the Model

According to the demonstration experiments model physics is acquired in a 
pedagogical process oriented towards pupil’s learning, where a pupil himself has an 
important role in acquisition of knowledge. Comprehension, which is personally 
important and meaningful, is considered to be a relevant feature of learning. The 
acquired knowledge must not remain passive-remembered and not applicable, 
therefore purposeful learning also includes such component as application of 
knowledge. The links between physical phenomena and processes explored in 
physics and practical life, their applicability in nature and technics are undeniable, 
thus it is important to make pupils be aware of these various interrelationships and be 
able to apply them in different spheres of life. Besides, purposeful learning enriched 
by external factors also includes the presence of adequate emotional experience and a 
stable positive emotional experience dominant. Therefore learning of physics can be 
viewed as pupil’s purposeful activity for enrichment of his experience in specially 
organized environment and by the help of a teacher, who makes emotional experience 
and motive to be active. 

The worked out model of demonstration experiments requires testing its 
effectiveness, therefore, it is necessary to put forward criteria characterizing 
acquisition of physics and development of pupils’ learning skills. The author 
considers the respective criteria can be as follows: comprehension, knowledge 
application competence, emotional experience.

Further every criterion is described.
Comprehension. In order to explain physical processes and phenomena, pupils 

must have good preliminary knowledge. Precise and wide knowledge of facts lets 
involve pupils more successfully in solving more complicated tasks and problem 
situation, which are relevant in scientific cognition. In learning thinking is directed 
towards possibly deeper comprehension of knowledge. To comprehend phenomena, 
processes and objects means to reveal the relevant and ignore the irrelevant (10). 
Comprehension can be expressed as recognition of things and phenomena and their 
classification (in the simplest cases). Pupil’s ability to find out the internal structure 
or operational mechanism principle, reveal causes and effects, perceive 
interrelationships, associate the observed phenomena and processes with general 
physical notions prove that a pupil has a high comprehension level. 

From the aspect of learning skills comprehension is an aim and a result of 
learning. Learning with comprehension is searching for evidence, facts, causation and 
the main. Reproductively acquired knowledge is a means for comprehension. 
Knowledge become consistent, their operability increases, logical memory enhances, 
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positive attitude towards learning becomes stable. Learning with comprehension is a 
new dimension of learning skills, which is based on skills of analysis and synthesis 
and lets transform knowledge to new situations (9). 

Knowledge application competence. V.Zelmenis talking about application of 
knowledge indicates that knowledge is not an aim itself; it is a means for 
improvement of life. Their value lies in person’s opportunity to obtain deeper and 
broader views about the surrounding world, development of mental abilities, 
opportunity for better inclusion in society and better understanding of the current 
processes using them for satisfaction of person’s needs and improvement of life 
quality (6). The knowledge, which a person does not use or cannot use, has no value, 
thus in the process of knowledge acquisition it is important to reach not only 
consistency and wideness, but also a skill to apply knowledge. 

Application of knowledge facilitates their acquisition, enhances learning 
motivation and by revealing the practical meaning of the issues to be taught makes 
knowledge closer to real life and to be understood really, not abstractedly. A teacher 
organizes the knowledge application competence formation process and gradually 
moves pupils from application of knowledge according to the pattern to independent 
and creative activities by teaching pupils to control by themselves the procedure of 
solving tasks and analyze the causes of success and mistakes. 

Pupils’ knowledge application competence forms gradually inducing thinking 
operations; a teacher shall strive to achieve formation of pupils’ ability to apply 
knowledge in non-standard situations. Such level of knowledge application 
competence is characteristic for productive learning, where a pupil is ready to solve 
problems, discover objectively new causation, formulate generalized conclusions and 
is able to transform knowledge to solve new tasks. In interpreting learning this 
competence is expressed in the ability to apply knowledge in analogical or familiar 
situations. Operating with concrete assumptions, pupils define causations, use facts to 
explain and prove. The lowest level of knowledge application competence is 
characteristic to reproductive learning, where knowledge is applied according to a 
pattern. 

Emotional experience. The effectiveness of physics acquisition to a great extent 
depends on the level of pupils’ emotional sphere development. Emotions influence 
person’s behavior, working skills, increase or decrease his activity. Joy, friendly 
cooperation, delight enhance working skills (12). Under influence of such emotions 
the activity of the body increases, but fear, concern and shame have a depressing 
influence and weaken body life processes and reduce energy. Under influence of 
these emotions a person becomes inert and tended towards inactivity (1). 

According to I.Lerner’s point of view emotional experience is a condition and 
kind of emotional experience and experience of feelings (5). I.Zogla points out that it 
is easier for a pupil to learn and teaching-learning activities are more productive if 
positive emotions are domineering. If a general positive emotional attitude is 
prevailing, then episodic failure and disappointment cause a desire to learn, eliminate 
a mistake and prove yourself and others what skills you have (7). An optimal balance 
between positive and negative emotional experiences, when positive experiences are 
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prevailing, but negative experiences teach strength and will power, is a key to 
enhancement of productivity of pupils’ intellectual activity.

Demonstration Experiments Model Effectiveness Analysis

The duration of the research was one school year. The base of the research was 
comprehensive secondary education institutions in Rezekne city and district. The 
respondents of the research are 106 pupils of form 10 of the educations institutions 
mentioned above.

In the experimental group there was implemented an experimental program-
during the school year the teacher of physics applied a demonstration experiments 
model. In the control group there were made no changes; they were working under 
typical conditions: the teachers of physics at the respective educational institutions 
were working as usual using a typical work style; in the physics acquisition process 
there were demonstrated only those experiments, which were possible to carry out 
using the obsolete material and technical resources available in the room. 

The author of the thesis envisages that in the end of the school year the pupils of 
the experimental group will have acquired the content of physics better, besides, their 
achievements in physics shall be better than those of the pupils in the control group. 
The indicator of achievements of the pupils involved in the pedagogical experiment is 
the number of points obtained in a test, which was completed both by the pupils of 
the experimental group and control group in the end of the school year after 
completion of the whole course of physics of form 10.

Evaluating the effectiveness of the demonstration experiments model according 
to the determined criteria, first of all there are analyzed the data obtained from the 
comprehension-based tasks in the tests. This range of points is divided into 3 equal 
sectors according to the level of consistency, consolidation and episodic 
comprehension. 

Evaluating pupils’ comprehension, the effectiveness of the demonstration 
experiments model lies in a larger number of pupils, who have a consistency 
comprehension level, and also in a smaller number of pupils, who have an episodic 
comprehension level. It means that the experimental program, which was 
implemented in the experimental group, had positive results by facilitating formation 
of deeper comprehension regarding the content of the mechanics course. 

As the next criterion for evaluation of the demonstration experiments model 
effectiveness it is put forward knowledge application competence. These tasks are 
divided into 3 types-these are the tasks, where there is tested: knowledge application 
skill following a pattern; knowledge application skill in similar situations; knowledge 
application skill in unfamiliar situations.

The quantitative indicators prove that the results are higher on all three 
competence levels in the experimental group. The pupils from both researched groups 
are the best at applying knowledge according to a pattern. It is also the easiest and 
simplest way of knowledge application because there no necessity for developed 
thinking operations, logical thinking, independent judgments, but pupils shall be able 
just to repeat or imitate a pattern. 
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A smaller number of pupils has the next competence level-a skill of application 
in similar situations, but the smallest number of pupils in the researched groups 
belongs to the third competence level-knowledge application skill in unfamiliar 
situations. However, if results are compared separately on third competence level, it 
is seen that in the experimental group there are 3 times more pupils, who are able to 
use knowledge independently in new situations, than in the control group. It can be 
viewed as a positive indicator. The higher indicators of pupils in the experimental 
group in comparison to the control group can be explained by a higher level of 
thinking operations development, which has been enhanced by implementation of the 
experimental program. 

As the last criterion for evaluation of the demonstration experiments model 
effectiveness is emotional experience. In the conducted research the author does not 
use any quantitative indicators to describe the levels of expressing emotional 
experience. For this purpose there are used ideas from: observations made in the 
pedagogical work with the pupils of the experimental group, observations of the 
teaching-learning process in the control group, interviews with the pupils from both 
research groups, interviews with teachers of physics of the control group.

Expressions of the situational level emotional experience were observed with the 
same frequency in both researched groups. It is usually characteristic for this level to 
have emotional experiences of teaching-learning activities social consequences. Joy 
for the praise, joy for the desired evaluation, joy for the correct answer-such kind of 
emotional experiences serve as a stimulus for further work. However, sometimes 
pupils attribute to these emotional experiences greater significance than it should be.

The expressions of emotional experiences corresponding to the level of the 
learning skills were also observed in both researched groups. Although in general 
these emotional experiences were indicated more rarely than in the previous case, 
they were not too rare phenomenon. The main difference between these emotional 
experiences and the previous ones is that pupils separated practical success and 
achievements of intellectual activities and adequately experienced them emotionally. 

The main differences in the researched groups appeared in emotional 
experiences corresponding to the self-regulation level. In the control group the 
expressions corresponding to this level of emotional experiences could be sometimes 
observed for some individual pupils. On the contrary, in the experimental group the 
emotional experiences of independent cognition activities and emotional experiences 
of practical application of intellectual activities results were observed more often. 

Conclusions

1. In order to make the application of demonstration experiments in the teaching-
learning process more effective and pedagogically more influential, the didactic 
causation formulated in classical pedagogy and modern pedagogy shall be 
observed when implementing them.

2. The acquisition of physics content is to be carried out basing on the 
demonstration experiment model, which envisages perception of teacher’s verbal 
information and perception of models and material objects. By the help of 
purposefully organized thinking operations perception of objects and phenomena 
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gradually transfers into their comprehension. The psychological-pedagogical 
theories included in the model envisage not only acquisition of “ready-made”
knowledge, but also stimulation of pupils to master rational thinking techniques 
to acquire the knowledge.

3. The demonstration experiments model has shown positive results by enhancing 
formation of deeper comprehension about the content of the physics course, 
development of physical knowledge application competence, enrichment of a 
positive emotional attitude as well as development of learning skills, which have 
facilitated qualitative changes in the learning achievements of the pupils of the 
experimental group.
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Abstract. The environment of higher education institution in its various levels has an impact 
on course of personality socialization and culturalization as well as on its intensity. Standards of 
living of all societies and each individual separately mostly depend on his or her skills to implement 
potential possibilities, offered by life, combining theoretical knowledge and practical experience. 
The environment of education plays an important role in implementation of principle of expanding 
borders, meaning ability of each individual to appraise impact of any activity in long-term, 
including spheres not directly linked to the professional activities, i.e., globally. The article tells 
about the components forming the environment of higher education institution.

Keywords: Higher education institution, environment of education, theory and practice, 
reflection, society.

Izglītības sistēma katrā konkrētā valstī funkcionāli saistīta ar tās sabiedrisko, 
kultūrvidi, kā arī rūpnieciski tehnoloģisko bāzi, jo augstākā līmeņa kvalifikācijas 
speciālistu darba efektivitāte nosaka valsts ekonomikas stāvokli kā pašreiz, tā arī 
turpmākajā attīstības perspektīvā konkurences apstākļos reģionālā un globālā mērogā. 
Būtiskākie parametri, pēc kuriem vērtē izglītības jomas sociālekonomisko nozīmi, ir 
tās efektivitāte un kvalitāte. Efektivitāte parasti tiek skatīta kā ekonomikas vai
vadības kategorija, savukārt kvalitāte ir izglītības kā darbības un kā rezultāta integrāla 
īpašība, kas raksturo ne tikai tās ekonomiskos, bet arī sociālos, izziņas un kultūras 
aspektus.

Paša termina „izglītība” skaidrojums ir atrodams „Pedagoģijas terminu 
skaidrojošajā vārdnīcā” (8): „Izglītība – mērķtiecīgi organizēta sabiedrības 
vēsturiskās pieredzes, kultūrvērtību apgūšanas, pārmantošanas, sistematizētu 
zināšanu un prasmju apguves, personības īpašību veidošanas un veidošanās joma, 
atbilstošu praktisku darbību kopums un rezultāts. [...] Izglītības process ietver 
personības veidošanas un veidošanās darbību, mācību un audzināšanas darbību 
vienotību. Izglītības rezultāts ir personas iegūto zināšanu, prasmju, pārliecību, 
attieksmju, kultūrvērtību, personības īpašību kopums [...] (angļu val. – education).”

Pētījumi liecina: ja izglītības efektivitāti iespējams raksturot t.sk. arī kvantitatīvi 
(atkarībā no izvēlētās pieejas vai izpētes objekta – izglītības iestāde vai tās 
struktūrvienība, izglītības sistēma kopumā vai kāda konkrēta tās pakāpe), tad 
izglītības kvalitātes izvērtējums sagādā zināmas grūtības vairāku iemeslu dēļ. 
Pirmkārt, nav viennozīmīgs pats izglītības kvalitātes jēdziena traktējums, un tās 
atsevišķie aspekti atrodas sarežģītās savstarpējās mijsakarībās, ko grūti formalizēt. 
Otrkārt, izglītības kvalitātes raksturošanas problemātika saistās ar faktu, ka 
sabiedriskajām grupām, kas piedalās pašā izglītības procesā, izvērtē vai izmanto tā 
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rezultātus (mācībspēkiem, studentiem, darba devējiem, izglītības vadītājiem), ir 
atšķirīgi priekšstati par izglītības kvalitāti un tādēļ tai tiek izvirzītas atšķirīgas 
prasības.

UNESCO starptautiskās komisijas ziņojumā „Izglītība divdesmit pirmajam 
gadsimtam” noteikti svarīgākie uzdevumi augstākajai izglītībai mainīgajā pasaulē: 
atbilstība mūsdienu prasībām, internacionalizācija un kvalitāte, kura raksturota kā 
visaptveroša koncepcija, kas ietver visas augstākajai izglītībai specifiskās funkcijas 
un darbības veidus.

No visiem izglītības darbības aspektiem trīs ir sevišķi svarīgi izglītības kvalitātes 
raksturojumā:

 akadēmiskā personāla kvalitāte, ko nosaka pietiekami augsta mācbspēku un
pētnieku kvalifikācija, un novitātēs balstītu un sabiedrības pieprasījumam 
atbilstošu izglītības programmu kvalitāte;

 studentu sagatavošanas kvalitāte, ko masu augstākās izglītības apstākļos var 
sekmēt, veicinot pārdomātu karjeras izvēles orientāciju un studējošo 
motivāciju;

 augstskolu infrastruktūras un fiziskās vides kvalitāte tās funkcionēšanas 
apstākļu daudzveidībā. Pēdējais aspekts ir nozīmīgs kā potenciāla augstākās 
izglītības un zinātnes prioritāte valsts politikā.

Balstoties uz teorētiskās literatūras studijām, novērojumiem, personiskās 
profesionālās pieredzes refleksiju un citiem datu avotiem, varam noteikt augstākās 
izglītības iestādes vides kontekstus, kuri atrodas nepārtrauktā savstarpējā 
mijiedarbībā un mijietekmē:

 fiziskā vide,
 sociālā vide,
 psiholoģiskā vide,
 informatīvā vide,
 pedagoģiskā vide.
Šo kontekstu savstarpējā atkarībā un mijietekmē funkcionē atšķirīgas, taču bieži 

vien savstarpēji viena otru papildinošas pieejas pedagoģiskajā darbībā augstākās 
izglītības iestādē, piemēram, antropocentrisms un ekocentrisms (4; 6; 7).

Izglītības iestādes vidi raksturo vairāki nosacījumi, un par būtiskākajiem un 
nozīmīgākajiem augstskolas izglītības līmenī varam uzskatīt šādus:

 pēc mijiedarbības stila – humānisms un kooperācija,
 pēc attieksmes pret sociālo pieredzi – inovācijas un universalitāte,
 pēc aktivitātes – radošums,
 pēc mijiedarbības pret ārējo vidi – atvērtība, kas ļauj izglītības vidi skatīt kā 

subjekta (personības) attīstības līdzekli un resursu. Piemēram, 
K.Krečetņikovs savos pētījumos akcentē izglītības vides evolucionāro 
orientāciju un spēju adaptēties katra konkrēta indivīda vajadzībām tā 
attīstības gaitā (14).
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Uz Latviju attiecināmi Eiropas Savienībā aktuālie uzdevumi sekmīgas un 
efektīvas mūžizglītības politikas īstenošanai:

 nodrošināt vispārēju un nepārtrauktu izglītības pieejamību, lai radītu iespēju 
apgūt četras nākotnei svarīgākās prasmes: informācijas tehnoloģiju 
lietošanu, svešvalodu, uzņēmējdarbības un sociālās prasmes,

 paaugstināt kapitālieguldījumus cilvēku resursu attīstībā,
 attīstīt jaunas mācīšanas un mācīšanās metodes mūžizglītībai,
 paaugstināt mācīšanās, sevišķi – neformālās mācīšanās, nozīmi,
 nodrošināt ikvienam kvalitatīvu informāciju un konsultācijas par 

mūžizglītības iespējām,
 nodrošināt mūžizglītību iespējami tuvāk dzīvesvietai (9, 16).
Izglītības videi augstskolā raksturīgi vispārējie andragoģijas principi:
 studējošo patstāvīgā darba dominante,
 izglītības procesa kopīga plānošana, īstenošana un izvērtēšana,
 studējošo personīgā, t.sk. profesionālā, pieredze kā izglītošanās pamats,
 izglītības procesa individualizācija iespēju robežās, veidojot jaunas 

izglītības vajadzības u.c.
Izglītību jāizvairās uzlūkot kā tikai un vienīgi sagatavošanos profesijai, 

specialitātei, izmantojot izglītības iestādes piedāvātos resursus – tas būtu pārāk 
vienkāršots un primitīvs problēmas skatījums, respektējot indivīda darbības ārējos 
mērķus un ignorējot iekšējos. Personības pilnvērtīga attīstība nevar balstīties tikai uz 
speciālo zināšanu apguvi, norobežojoties no kulturizācijas, socializācijas, 
humanizācijas efekta. Individuālo, sociālo un garīgo attīstību kā holistiskās 
pedagoģijas nepieciešamus elementus varam uzskatīt par jebkura līmeņa 
mācību/studiju programmas sastāvdaļu. Šo daudzpusīgo attīstību lielā mērā veicina 
vai kavē tā vide (izglītības vide), kurā cilvēks atrodas garākā laika posmā.

„Vide” plašākajā nozīmē ir viss, kas atrodas ap mums. Visbiežāk ar to saprot 
kādu noteiktu apstākļu un ietekmju kopumu. Analizējot sistēmu „cilvēks-vide”, 
cilvēka stāvoklis parasti tiek pētīts kā centrālais.

Cilvēkvide ietver sevī dabas un sociālo faktoru kompleksu, kas konkrētajā mirklī 
vai ilgtermiņā tieši vai pastarpināti var ietekmēt cilvēku dzīvi un darbību. Jo vairāk 
un pilnīgāk indivīds izmanto vides radītās iespējas, jo veiksmīgāka ir viņa brīva un 
aktīva pašattīstība; cilvēks vienlaikus ir savas vides produkts un veidotājs. Vide dod 
fizisko pamatu dzīvei un apstākļus cilvēka intelektuālajai, morālajai, sociālajai un 
garīgajai attīstībai.

Cilvēks citam cilvēkam arī ir apkārtējās vides elements, ietekmējot viņu ar 
savām attieksmēm un darbībām. Tādējādi cilvēka vide ir arī viņa dabiskais sociālo 
kontaktu loks ar savām ietekmēm un nosacījumiem.

No cilvēka kā indivīda, biosociālas būtnes, personības attīstības ekoloģijas 
viedokļa (1; 2; 3; 12) izglītības kvalitātes vērtēšanā mūsdienās netiek pievērsta 
pienācīga uzmanība izglītības vides aspektam katra studenta personības izaugsmē 
pašā izglītības procesā.

Indivīda dzīves telpas un vides pētījumu struktūrveidojošo koncepciju izstrādājis 
vācu zinātnieks Dīters Bāke 1991.gadā, papildinot un transformējot 
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U.Bronfenbrennera modeli, ietverot tajā laika dimensiju, starppersonu saziņu, telpiski 
priekšmetisko apkārtni, kā arī citus uzvedību noteicošos un organizējošos faktorus. 
Pārveidojot šo modeli atbilstoši augstākās izglītības iestādē studējošā pozīcijai, varam 
vizualizēt socioloģisko vidi tās dažādajos līmeņos. Modelī četras sociāli ekoloģiskās 
zonas (H.Gudjona lietots apzīmējums) attēlotas koncentriski uz ārpusi (skat. 1.att.).

Ekoloģiskais centrs indivīda dzīves telpā ir studenta mājvieta (vienatnē vai kopā 
ar vistuvākajiem cilvēkiem). Otrais līmenis ir tuvā ekoloģiskā telpa – mājvietas 
tuvākā apkārtne, ciešākie ārējie kontakti. Pie nākamā līmeņa ekoloģiskajiem 
sektoriem pieder vietas, kur indivīds apgūst un pilnveido mērķtiecīgu uzvedību, 
piemēram, izglītības iestāde (augstskola), banka, veikals, valsts un pašvaldību 
iestādes u.tml. Perifērijas zonā ir attālākas studenta uzturēšanās vietas, piemēram, 
kāda ceļojuma galamērķis, atpūtas izbraukums u.tml. Katrā no šiem vides 
ekoloģiskajiem līmeņiem studējošais gūst kādu unikālu pieredzi, kas viņu kā indivīdu 
atšķir no citiem. Šāda pieeja orientē uz personības un vides mijiedarbības kompleksu 
un holismā balstītu izpēti.

1.attēls. Socioloģiskās zonas (R.Burceva, adaptēts pēc D.Bākes)

Augstskolas izglītības vidi varam definēt kā personības attīstības ietekmju un 
nosacījumu kopumu, attiecinot uz to arī pašattīstības potences uz telpiskās, 
priekšmetiskās un sociālās vides bāzes.

Izglītības vides konteksti (fiziskā vide, sociālā vide, psiholoģiskā vide, 
informatīvā vide, pedagoģiskā vide) nav viens otram pakārtoti, taču ir viens no otra 
savstarpēji atkarīgi un ietekmējami, starp tiem pastāv simbiotiskas attieksmes. 
Komponentu savstarpējā iedarbība notiek nelineāri vairākos virzienos vienlaikus, 
saglabājot zināmu līdzsvaru (tradicionalitāti) un komplementāri balstoties uz 
inovatīvi evolucionārām pārmaiņām. Izglītības vidē kā subjekts pastāv cilvēks ar 

1. Ekoloģiskais 
centrs

piemēram, ģimene, 
kopmītnes istaba, 

mājas un to apkārtne

2. Tuvā ekoloģiskā telpa

piemēram, kaimiņi, arī kopmītnē

3. Ekoloģiskie sektori

piemēram, augstskola, izklaides vietas, 
sporta un kultūras objekti, veikals

4. Ekoloģiskā perifērija

piemēram, uzturēšanās vietas ārpus obligātā studiju laika

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


90

saviem darbības motīviem, interesēm, vajadzībām, mērķiem, ar savu izpratni par 
līdzekļiem to apmierināšanai, taču izglītības vide pati savā daudzveidībā ietekmē 
indivīda personības virzību.

Uzsākot studijas, jaunieši paši izvēlas vidi, kas turpmāk noteiks viņu spēju un 
iespējas analizēt un vērtēt daudzveidīgos un mainīgos procesus, attīstīt patstāvīgas 
pētnieciskās prasmes un pilnveidot profesionālo kompetenci, veidoties kā 
personībām. 

No izglītības kvalitātes lielā mērā atkarīga katra indivīda dzīves kvalitāte un 
visas sabiedrības dzīve kopumā. Analizējot jautājumu par izglītības kvalitāti 
augstākās izglītības iestādēs, teorētiskajā literatūrā dažādos pētījumos pedagoģijas un 
izglītības vadības jomā atspoguļojas vairākas pieejas tās raksturošanai un 
izvērtēšanai.

Pirmā pieeja izpaužas kā augstskolas absolventu sagatavošanas kvalitātes 
kontrole (16). Kvalitātes vadības teorijas attīstības vēsture liecina, ka gatavās 
produkcijas kvalitātes kontrole ir uzņēmuma vai organizācijas kvalitātes vadības 
pirmais attīstības posms. Tas ir izveidojies XX gadsimta sākumā. Mūsdienās 
kvalitātes vadībā (Total Quality Management - TQM) izveidojusies šāda kvalitātes 
kontroles lomas izpratne: kontrole nepieciešama jaunu produkcijas veidu vai procesu 
ieviešanā; kvalitātes kontrole nodrošina jau saražotās produkcijas izbrāķēšanu; 
kontrole nerada un neuzlabo kvalitāti, tā rodas produkcijas tapšanas gaitā; kontrole 
nepaaugstina produkcijas vērtību (izņemot drošuma kontroli), toties paaugstina 
pašizmaksu. Savukārt kvalificētu speciālistu sagatavošanas kvalitātes jautājums ir 
viens no svarīgākajiem aspektiem izglītības kā procesa funkcionēšanas izvērtējumā 
augstskolā.

Kvalitātes vadības attīstības teorijā otrais posms saistās ar izpratni, ka kvalitāte 
veidojas preces ražošanas vai pakalpojuma sniegšanas procesā (10). Izglītības process 
augstskolā ir saistīts ar zinātniski pētniecisko, mācību metodisko, administratīvo, 
saimniecisko, finansiālo un citiem iestādes darbības aspektiem. Izglītības procesa 
kvalitāti augstskolā nosaka tās rīcībā esošo resursu klātbūtne un efektīva 
izmantošana.

Trešā pieeja balstās uz monitoringu – iekšēji organizētu objekta atsevišķu vai 
kompleksu kvalitāšu (īpašību) reģistrēšanu, procesu pastāvīgu novērošanu, lai vērtētu 
un prognozētu tā stāvokli sistēmas līmenī ar mērķi noteikt atbilstību vēlamajiem 
rezultātiem (17). Monitorings nepieciešams pilnīgākam priekšstatam par izglītības 
procesu un tā dinamiku, taču kvalitāti tas nerada, lai gan var būt par augstskolas 
kvalitātes sistēmas (KS) sastāvdaļu.

Ceturtās pieejas, kas populāra arī Latvijā, pamatā ir izglītības iestādes un 
atsevišķu tās komponentu sistemātiska pašizvērtēšana (13). Lai šī metode būtu 
efektīva, augstskolā jārada attiecīga kvalitātes kultūra, kvalitātes paņēmieni jāapgūst 
visam iestādes personālam, jāizveido motivācijas sistēma. 

Izglītības kvalitātes vērtēšanā atbilstoši pirmajām divām pieejām netiek pievērsta 
pienācīga uzmanība izglītības vides aspektam katra studenta personības izaugsmē 
pašā izglītības procesā, jo trūkst metodikas, piemēram, atbilstošu ekspertīzes 
materiālu, stāvokļa precīzai un adekvātai diagnostikai un turpmākas attīstības 
stratēģijas izstrādei. 
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Abstract. This paper looked at basic tenets of Self- Directed Learning and it application in 
Higher Education. The chapters are: 1) Concept of Self- Directed Learning 2) Motives for Self-
Directed Learning 3) Motives and goal settings for Self- Directed Learning 4) Self- Directed 
Learning Skills 5) Benefits of Self- Directed Learning and Self-assessment of students Self- Directed 
Learning Skills.

Keywords: higher education , self – directed learning skills.

Rakstā apskatītas pašizglītības pamatnostādnes un izmantošana augstskolas 
studiju procesā. Raksts strukturēts nodaļās: Ievads, 1) Pašizglītības jēdziens,             
2) Pašizglītības motīvi, 3) Mērķa un motīvu vienotība, 4) Studentu pašizglītības 
prasmes, 5) Pašīzglītības izmantošanas pieredze un studentu pašizglītības prasmju 
pašnovērtējums.

Demokrātiskā sabiedrībā cilvēku uzskata par galveno vērtību, kas dzīvo, mācās 
vai strādā citu cilvēku vidū. Respektējot cilvēku kā vērtību, šodienas apstākļos 
Eiropas valstīs sabiedrība izvirza jaunus uzdevumus izglītības attīstībai. Tie ir aktuāli 
arī Latvijai. Eiropas Padomes dokumentā „Baltā grāmata izglītībai un profesionālajai 
apmācībai: ceļā uz sabiedrību, kura mācās” tiek runāts par nepieciešamību veidot 
tādu nākotnes sabiedrību, kura mācīsies nepārtraukti visa mūža garumā, lai katrs 
Eiropas pilsonis varētu atrast sev vietu darba tirgū un profesionāli risināt darba 
problēmas mainīgajos apstākļos, kurus nosaka strauja profesiju un darba 
interncionalizēšanās, tehnoloģiju globalitāte un informācijas izplatīšanās. Šie 
uzdevumi nav realizējami bez cilvēku sadarbības un pašizglītības. 

Būtiski ir lai augstskolu studenti, uzsākot studijas, pārvaldītu pašizglītības 
prasmes un studiju procesā tās pilnveidotu. Tas pieprasa no augstskolas mērķtiecīgu 
darbību un atbilstošu teorētisku un praktisku nodrošinājumu studentu pašizglītības 
prasmju attīstīšanai. Latvijā ir salīdzinoši maz pētījumu par studentu pašizglītību un 
tās izmaiņām saistībā ar studiju procesa organizāciju. 

Pašizglītības jēdziens

Inovatīvas organizācijas mūsdienās virzās uz mācīšanās centrētu, pašvadītu 
mācīšanos, kuru vada un organizē pats students (self-directed learning), attālinoties 
no pasniedzēja vadītas mācīšanās (4; 15; 17; 23). 

Uz pašizglītību balstītu mācību pieejas, kas paredz problēmu risināšanu, kritisku 
domāšanu, iniciatīvu, uzskatu un izziņas avotu integrāciju, saknes saskatāmas jau 
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Sokrāta metodē. Sokrāts izmantoja uz interaktīvu dialogu balstītu mācīšanos -
heiristiku, kurā iedrošināja studentus, risinot problēmu un atbildot uz jautājumiem, 
aizstāvēt savu pozīciju vai attīstīt jaunas idejas. 

Līdzīgi mācību process notika arī Platona akadēmijā, kas biež i tiek uzskatīta par
pirmo Rietumu civilizācijas universitāti. 

F.Ā. Dīstervēgs nodalīja gatavu zināšanu mācīšanos un skolēna patstāvīgu 
nonākšanu līdz atziņām, pētot, atklājot, pārdomājot – mācoties patstāvīgi (25). 

Pašizglītības jēdziens nav atdalāms no pašaudzināšanas un cieši saistāms ar 
mācību, mācīšanās, papildizglītības, pašmācības, pieaugušo izglītības procesiem. 

Mācības – mācīšanas un mācīšanās procesu kopums, mērķtiecīga skolotāja un 
skolēna (skolēnu) mijiedarbība noteiktos apstākļos; arī – attiecīgās nodarbībās. 
Mācību procesā cilvēks gūst informāciju, apgūst zināšanas prasmes, iemaņas, lai tās 
varētu praktiski izmantot patstāvīgās darbībās dzīvē un darbā. Mācības rada 
kvalitatīvas pārmaiņas cilvēka attīstībā, sekmē cilvēka izaugsmi, personības 
veidošanos. Mācību procesā cilvēks apgūst arī garīgās vērtības, pārliecību, attieksmi. 
Cilvēka pašiniciatīva šajā procesā sekmē attīstības gaitu no nezināšanas uz zināšanu, 
no nevarēšanas uz varēšanu, no nespējas uz spēju.

Mācīšanās ir aktīvs daudzdimensionāls process, kur skolotājs darbojas kā šī 
procesa mudinātājs. Mācību dalībnieki uztver specifiskās mācīšanās vietas kā daļu no 
savas dzīves pasaules un saista ar tām savu personisko attīstību un pašnoteikšanos. 
No šīs perspektīvas mācīšanas un mācīšanās procesi ir izteikti kompleksi un 
diferencēti dzīves un attīstības procesi, kuru izpēte nav iespējama vai ir tikai nosacīti 
iespējama. 

Papildizglītība – viens no izglītības īpašajiem veidiem, kuru īsteno kā interešu 
izglītību un kā profesionālās meistarības pilnveidi. Papildizglītības saturu nosaka 
pieprasījums, izglītības iestāžu piedāvājums, darba tirgus, valsts sociālās, 
ekonomiskās un kultūrvēsturiskās situācijas specifika. Papildizglītību var iegūt gan 
pašizglītības ceļā, gan papildizglītības iestādēs: profesionālās ievirzes skolās 
(mūzikas, mākslas, sporta skolas u.c.), profesionālās meistarības pilnveides skolās 
(t.sk. tautas augstskolās), konsultāciju, informāciju centros un bibliotēkās, interešu 
skolās (centros).

Pieaugušo izglītība – daudzveidīga izglītība, kas orientēta uz pieaugušajiem un 
nodrošina personības attīstību un konkurētspēju tirgū cilvēka mūža garumā. 
Pieaugušo izglītības formas ir tālmācība, dažādi kursi u.c.

Pašmācība – patstāvīga mācīšanās ārpus izglītības iestādes, bez skolotāja 
palīdzības, pēc savas individuālas programmas. Tai ir savs mērķis, apjoms, mācību 
un pārbaudes metodes, dažreiz šim nolūkam domāti speciāli mācību līdzekļi.

Pašizglītība - izglītība, ko iegūst mācoties patstāvīgi. Mērķtiecīga, patstāvīga 
izziņas darbība, kuru virza personas vēlēšanās, interese iegūt vai pilnveidot zināšanas 
un prasmes, veidot attieksmes kādā jomā, piem., apgūt svešvalodu, vēsturi, literatūru, 
dārzkopību. Pašizglītība (self-education, self-directed learning), kas būtībā sakņojas 
pieaugušo izglītībā, tiek mēģināta pielietot arī vispārizglītojošā skolā. Literatūrā
pašizglītība definēta daudzās variācijās. Visās definīcijās saskatāmas kopīgas 
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tendences, kuras  uzskata studentu par atbildīgu savas mācīšanās procesa 
organizētāju:

 pašizglītība apvieno pašorganizēšanos (integrējot sociālo uzdevumu,resursu 
un darbību pašorganizēšanu) un pašuzraudzību (studenta mācīšanās procesa 
novērošana, izvērtēšana un mācīšanās stratēģiju izvēle) (1; 6)

 būtiska loma studentu pašizglītības ierosināšanā un sasniegumu uzturēšanā
ir motivācijai kas rada vēlēšanos piedalīties un sasniegt uzdevumā izvirzītos 
mērķus (3; 6)

 studenti vingrinās patstāvīgi izvirzīt mācīšanās mērķus un izlemt, kas ir 
noderīgs, lai iekļautos izvirzītā uzdevuma struktūrā (12)

 skolotāji sadala uzdevumu pakāpēs lai mācīšanos padarītu „redzamu”, 
modelē mācīšanās stratēģijas lai attīstītu studentu spēju tās veidot patstāvīgi 
(1; 3)

 pašizglītība pieprasa augstu sadarbības pakāpi. Studenti sadarbojas ar 
skolotājiem un citiem studentiem (8; 22)

 pašizglītība veicina specifisku zināšanu apguvi un attīsta spēju pārnest 
konceptuālas zināšanas uz jaunu situāciju, nodrošina saikni starp skolas 
zināšanām un reālām problēmām caur izpratni kā reālajā dzīvē notiek 
mācīšanās (1; 22)

 pašizglītība ir process, kurā indivīds uzņemas iniciatīvu, ar vai bez citu 
palīdzības, nosakot savas mācīšanās nepieciešamību, formulējot mācīšanās 
mērķus, atlasot mācīšanās procesam nepieciešamos cilvēku un materiālos 
resursus, izvēloties un lietojot mācīšanās stratēģijas un izvērtējot mācīšanās 
rezultātus (11).

Pašizglītības motīvi

A.Arets, A.Gromceva, A.Kočetovs, G.Rudzītis (16) pašizglītības motīvus
nosacīti iedala:

1. Sociāli svarīgi motīvi kas saistīti ar laikmeta, sabiedrības izvirzītajam 
prasībām un nepieciešamību īstenot nākotnes plānus (profesijas        
apguve, peļņa, karjera, studijas augstskolā, maģistrantūrā, doktorantūrā, 
tālākizglītībā)

2. Motīvi, kas saistīti ar izziņas interesi kādā mācību priekšmetā, zinātnes, 
tehnikas vai mākslas jomā

3. Motīvi, kas saistīti ar vispārējā redzesloka paplašināšanu un sevis 
pilnveidošanu

4. Motīvi, kas saistīti ar vēlēšanos neatpalikt no draugiem, dzīvesbiedra, 
vajadzību papildināt zināšanas savu bērnu audzināšanai un izglītošanai

Mācīšanās un pašizglītības motīvi ne vienmēr saskan - piemēram intereses kādā 
mākslas jomā un vēlme veidot karjeru, vēlme studēt paralēlās studiju programmās, 
u.c.

Pirmkursniekiem augstskolā sociālie motīvi attīstās vairākos virzienos - pieaug 
pienākuma, personīgās pilnveidošanās nozīme, sociālajiem un mācību, izziņas 
motīviem ir cieša saistība.Tādējādi pašizglītības un pašaudzināšanas motīvi „saplūst”, 
veicinot studentu personības, tai skaitā arī nākamā skolotāja tapšanu (10).

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


95

Motivāciju pašizglītībai var veidot dažādi motīvu veidi t.sk arī konkrētas 
personas – vecāki, skolotāji, vienaudži, sociālā vide, grupa. 

Pētījumi liecina, ka studenti savstarpējo saliedētību izprot ne kā vienošanos 
grupā par jebkuriem jautājumiem, bet gan kā savstarpēju atbildību, prasīgumu, 
palīdzību.Studiju biedru spriedumus par sev ļoti svarīgiem uzskata 73,3% (10).
Pagājuši gandrīz 100 gadi, kopš amerikāņu psihologi publicēja eksperimentāla 
pētījuma rezultātus, kurā salīdzināja “indivīda darbības efektivitāti, strādājot vienatnē 
un grupas apstākļos” (26). Šajā laikā dažādi pētnieki pētīja dažādus grupu 
raksturojošus procesus un lielumus.Indivīdam patīk sadarboties ar citiem. No tā viņš 
gūst apmierinājumu. Līdztekus konkrētām vajadzībām, kuras indivīds apmierina 
konkrētā grupālās sadarbības situācijā, viņš apmierina arī vispārējas vajadzības: varas 
vajadzību, vajadzību piederēt noteiktai sabiedrībai, cieņas un pašapliecināšanās 
vajadzību, u.c. Turklāt grupas dzīve veido indivīdam jaunas vajadzības, kuras viņš 
apmierina atrodoties grupā. Sākotnēji grupa veidojas kā sadarbības rezultāts starp 
indivīdiem. Šī sadarbība samazina katra indivīda sasprindzinājumu un ļauj katram 
indivīdam sasniegt viņa personīgo mērķi. Indivīda personīgie mērķi ne vienmēr ir 
skaidri un apzināti. Grupas locekļu personīgo mērķu sakritība nozīmē, ka grupai ir 
dots kopējais mērķis. Grupas mērķi veido: personīgo mērķu konverģence, grupas 
sadarbības induktors.

Novērojumi rāda, ka mērķis, ko grupai izvirza daži tās locekļi, ietekmē citus 
grupas locekļus. Piedāvātā mērķa induktīvais spēks var palielināties atkarībā no tā, 
cik grupa ir patīkama tās locekļiem. Indivīds iekļaujas grupā tādā mērā kādā dotā 
grupa apmierina indivīda personīgos mērķus un vajadzības.

Virzība uz kopēju mērķi ir induktīvs elements grupas locekļu uzvedībā. 
Cenšanās sasniegt mērķi veicina piespiešanas faktoru attīstīšanos. Jo lielāka 
nepieciešamība sasniegt mērķi, jo spēcīgāk grupā darbojas piespiešanas faktors (30).

Analizējot pētījumu rezultātus, I.Čeredovs (1987) secinājis, ka sekmēs vājākie 
labāk apgūst mācību vielu, ja izmantots frontālais darbs apvienojumā ar grupu darbu, 
tāpat ir arī ar sekmēs vidējiem skolēniem. Sekmīgajiem labāk patīk individuālais 
darbs, jo viņiem ir pietiekamas šī darba iemaņas, taču otrajā vietā arī viņi min grupu 
darbu.

Grupu darbam ir divas nozīmīgas izpausmes:
1) uzdevuma veikšana - zināšanu, prasmju, iemaņu, arī spēju darboties radoši 

veidošana,
2) sadarbības, komunikācijas, socializēšanās u. c. prasmju apguve.
H.Lijmetss (1982) uzsver otro grupu darba aspektu. Viņš uzsver vairākas spējas 

un īpašības, kuru veidošanos un attīstību sekmē grupu darbs. Kā svarīgāko min spēju 
pašregulēties. Ar to saprotot spēju:

 pareizi uztvert skolotāja, klasesbiedru, vecāku, situācijas prasības,
 pareizi novērtēt savas reālās iespējas saistībā ar prasībām, 
 izvirzīt prasības sev,
 izvēlēties starp savām vēlmēm, pārvarēt tās, kas traucē īstenot prasības,
 grūtību gadījumā atrast citus risinājuma ceļus.
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Par grupu darba izmantošanas saistību ar pašizglītību liecina arī kooperatīvo 
mācību (cooperative learning) pētījumi. Kooperatīvās mācības ir viens no mācīšanās 
veidiem grupās, kad darbs ir plānots un organizēts, lai apgūtu gan akadēmiskās 
zināšanas, gan sociālās prasmes. Grupas dalībnieki mācās paši un palīdz mācīties 
viens otram, tādējādi sekmējot katra indivīda kompetences attīstību.

Par kooperatīvo mācību nozīmīgumu liecina daudzu pētījumu pieredze. Brāļi 
Džonsoni (1993) apkopoja vairāk nekā 550 eksperimentālo un 100 korelatīvo 
pētījumu dažādās pasaules valstīs par kooperatīvās mācīšanās ietekmi uz 
audzēkņiem, pedagogiem un mācību procesu. Vairāki no šiem pētījumiem salīdzina 
tradicionālo un kooperatīvo mācību ietekmi bērnudārzos, pamatskolās, vidusskolās 
un augstskolās. Pēc R. un D.Džonsonu pētījumiem izriet, ka audzēkņiem, kuri mācās 
sadarbojoties salīdzinājumā ar tiem, kuri mācās sacensības apstākļos vai individuāli ir

 augstāki akadēmiskie sasniegumi,
 lielāks informācijas apjoms atmiņā,
 lielāks sociālais atbalsts,
 augstāks pašvērtējums,
 mērķtiecīgāka uzvedība,
 lielāka motivācija,
 labāka attieksme pret skolu, pedagogu, mācību priekšmetu un mācīšanos 

(9).
Augstāki akadēmiskie sasniegumi ir izskaidrojami ar konkrētiem akadēmiskiem 

un sociāliem mērķiem un individuālās atbildības strukturēšanu mācīšanās procesā (9). 
Pētījumi (2) par sociālo prasmju attīstību kooperatīvās mācīšanās procesā pierāda, ka 
audzēkņu savstarpējais atbalsts palielinās kad viņi strādā kopīga mērķa sasniegšanai, 
mēģina veidot draudzīgas attiecības, atbalstīt viens otru. Īpaši šie rezultāti vērojami 
heterogēnās klasēs, kurās ir dažādu etnisko grupu un akadēmisko līmeņu audzēkņi, jo 
mazinās konkurences noteiktā negatīvā uzvedība audzēkņu vidū. Turklāt paaugstinās 
gan vājāko gan spējīgāko audzēkņu akadēmiskie sasniegumi un spējīgāko audzēkņu 
sekmes nav zemākas kā strādājot individuāli vai konkurences apstākļos (5). 
Kooperatīvajās mācībās attīstās audzēkņu pašcieņa - saņemot un sniedzot atbalstu, 
jūtot sava individuālā ieguldījuma svarīgumu kopējā darbā pašcieņa palielinās.

Mācību darbībai skolēna acīs jāiegūst īpaša vērtība, kuru viņš apzinās un atzīst. 
Tikai tad rodas vajadzība pēc tās. Svarīgi, lai skolēns mācību darbību cienītu pašas 
darbības dēļ, neskatoties uz ieguvumu (labu atzīmi, prestižu). Šāda vērtējuma rašanos 
varētu ietekmēt cita darbības novērojums, kā cita darbību vērtē klasesbiedri. Kad 
skolēns, strādājot grupā, vēro kādu interesi izsauc viņa paša darbība, kāda vērtība tai 
ir citu acīs, arī viņš pats sāk cienīt un saprast ka mācību darbs var būt nozīmīgs pats 
par sevi. Bet tas sekmē iekļaušanos aktīvā mācību darbā, kas pamazām kļūst par viņa 
vajadzību, vērtību. 

Mērķa un motīvu vienotība 

Augstskolas izglītības mērķi īsi var formulēt - augsti morālu uzskatu un stabilas 
tikumiskas uzvedības izveide. Tas ir caurviju mērķis visos studentam specifiskajos 
darbības veidos:

 mācību un mācību zinātniskajā darbībā, 
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 sabiedriski politiskajā darbība
 sociālās aktivitātes
 kultūras un sporta aktivitātes
 kultūras un sporta darbība (mākslinieciskā pašdarbība, sistemātiska un 

regulāra nodarbošanās ar sportu utt.)
 sadarbība brīvā laikā un sadzīves aktivitātēs, pastaigās, spēlēs, izklaidē, utt. 

(10).
Studentu pirmkursnieku adaptācija augstskolas apstākļos ir speciāli pētīta. 

Augstskolas studiju procesā personības audzināšana un pašaudzināšana krasi atšķiras 
no skolas darbības organizācijas metožu un līdzekļu ziņā. Radikāli pieaug patstāvīgā 
mācību darba apjoms. Šīs atšķirības izraisa savdabīgu negatīvu efektu, ko pedagoģijā 
apzīmē kā didaktisku barjeru starp pasniedzējiem un studentiem (29). Ciemiņa I. un 
Ezera L. (1985) Latvijas augstskolās viszemāko sekmju līmeni konstatēja tieši 
pirmajā kursā. Aktuālākie agrīnā brieduma - studentu vecuma uzdevumi ir 

 profesijas izvēle
 savas sociālas grupas (vides) atrašana vai izveidošana
 draudzības un mīlestības attiecību un jūtu pārdzīvošana atbilstoši savām 

pretenzijām
 pašplānota kultūras apgūšana
 noteiktas psiholoģiskas, sociālas, materiālas patstāvības līmeņa sasniegšana.
Šo uzdevumu risināšana sekmē dzīves mērķu veidošanos, kuru starpā dominē ar 

pašaudzināšanu un dzīves perspektīvu saistītie mērķi (10).
Motīva un mērķa saskaņa ir galvenais darbības regulētājs, kas nosaka visu citu 

sastāvdaļu uzbūvi un dinamiku (28). Darbības jēga mainās vienlaicīgi ar tās motīva 
maiņu. „Pēc sava objektīvā satura darbība var palikt tāda pati, bet, ja tā ir ieguvusi 
citu motīvu, tad psiholoģiski tā jau ir cita. Tā citādi norisinās un attīstās, tai ir citas 
objektīvas sekas, un tai ir cita vieta personības dzīvē” (27). Mācībās motīvam 
tuvinoties mērķim, mērķis iegūst personisku jēgu. Personiskā jēga ir darbības motīva 
attieksme pret tās mērķi (27). 

Skolēna pozitīvas attieksmes veidošanai ir nepieciešami šādi nosacījumi: 
 darbības oblektam jābūt nozīmīgam paša skolēna uztverē
 jāveido skolēna vajadzība izzināt objektu
 skolēna darbības mērķim jābūt adekvētam ar skolotāja mērķi.

Studentu pašizglītības prasmes

Pēc Underwood (1990) un Mc Cafluy (1994) studentu paškompetences 
veidošanās atkarīga no individuālām atšķirībām, grupas lieluma, studiju virziena, 
uzdevuma tipa un organizācijas, darba vides.

Citi kritēriji pašizglītības mērīšanai ir - pašizglītības mērķu izvirzīšana, iegūto 
sertifikātu, diplomu, eksternāta studiju diplomu skaits un saturiskais loks, studiju 
brīvā apmeklējuma rezultāti, izlasīto grāmatu saturiskais loks un skaits.

Studenta individuālās atšķirības, kas ietekmē viņa pašizglītības motivāciju un 
prasmes, ir studenta iepriekšējā sociokultūras pieredze, spējas, vecums, u.c.
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Studenta sociāli kulturālās mācīšanās pieredzes veidošanos skata kā vispārēju 
kultūras procesu. Mācīšanās un mācīšana ir šī procesa sastāvdaļas, jo didaktiskie 
modeļi un skolotāja darbības pārstāv un veido konkrētu kultūru. Cilvēks šajā procesā 
attīsta kultūru un pats sevi. 

Pieredze tiek iegūta mācīšanās procesā, kuras centrā ir skolēna aktīva darbība un 
individuāla zināšanu konstruēšana un lietošana, izejot no katras personas vajadzībām 
un interesēm un ir ierobežota laikā un telpā (Lumana sistēmteorētiskā kontruktīvisma 
teorija, kuras pamatā ir Džordža Spensera Brauna teorija par cilvēka pieredzes 
konstruēšanu). Zināšanu un pieredzes iegūšana notiek dažādos sociālajos kontekstos.

Sociāli kulturālā kompetence, balstoties uz šīm pieejām, raksturojama kā uz 
zināšanām, pieredzi, attieksmēm un vērtīborientācijām balstīta spēja, kas izpaužas 
prasmēs. Šo specifisko individuālo prasmju veidošanās izpētei nepieciešama 
kompleksa pētniecības metožu izmantošana savstarpēji saistot monitoringu, 
kvantitatīvās un kvalitatīvās pētniecības metodes (18).

Vērtējot studentu pašizglītības prasmes tās iespējams iedalīt apguves līmeņos 
(16):

1. sagatavošanas – nav skaidra priekšstata par intelektuāla darba prasmēm un 
iemaņām, pašizglītība nesistemātiska un neracionāla

2. apgūtas noteiktas intelektuāla darba prasmes, bet nav iemaņu konkrētu 
pašizglītības un pašaudzināšanas realizēšanai, tiek mēģināts izstrādāt 
pašizglītības plānus bet to realizācija ir nesekmīga

3. apgūtas racionālas intelektuālā darba prasmes, bet trūkst iemaņu 
pašaudzināšanas darbam, kas vajadzīgas sistemātiskā pašizglītībā.
Pašizglītības plānu realizācija notiek ar grūtībām un aizkavēšanos.

4. apgūtas pašizglītības un pašaudzināšanas prasmes un iemaņas, izveidota 
iekšēja nepieciešamība papildināt zināšanas un pilnveidot savu personību.

L.Guglielmino (1977/78) noteikusi 8 pašizglītības prasmju veidošanos 
veicinošus faktorus: atvērtība mācīšanās iespējām, uzskats par sevi kā par efektīvi 
mācīties spējīgu cilvēku, iniciatīva un neatkarība mācoties, uz izpratni balstīta 
atbildības par savu mācīšanos pieņemšana, patika mācīties, radošums, orientēšanās uz 
nākotni, spēja izmantot studiju un problēmrisināšanas pamatprasmes.

Pašizglītības izmantošanas pieredze

Pašizglītības efektivitāte pasaulē ir intensīvi pētīta pēdējo 20 gadu laikā sākotnēji 
kā viena no pieaugušo pedagoģijas sastāvdaļām un vēlāk pārnesot to uz augstskolas, 
vidusskolas un pamatizglītības līmeņiem.

Studenti, kuri pievērsušies pašizglītībai, demonstrē lielāku pašpārliecinātību par 
savu spēju padarīt mācīšanos jēgpilnu un veikt pašuzraudzību (6). Viņi ir zinātkāri un 
vēlas izmēģināt jaunas lietas, uztver problēmas kā izaicinājumu tās atrisināt, priecājas 
par pārmaiņām un mācīšanos (21). Teilors arī konstatējis, ka viņi ir motivēti un 
neatlaidīgi, pašdisciplinēti, neatkarīgi, pašpaļāvīgi un mērķtiecīgi. Guterijs (1996) 
atzīmē, ka pašizglītojošies studenti jēdzienorientētās rakstiskās instrukcijās 
demonstrē spēju atrast informāciju daudzveidīgos tekstos, izmantot dažādas 
stratēģijas lai sasniegtu mērķi, un prezentē idejas dažādās formās (zīmējumi, 
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rakstiski, u.c). Morrou (1993) apskata, ka pareizi plānota un izmantota pašizglītība, 
var iedrošināt studentus izstrādāt savus noteikumus un līderības modeļus (12).

Pedagogu svarīgākais uzdevums ir veidot studentu izpratni par viņu lomu 
mācībās. Teilors (1995) ierosina iesaistīt studentus diskusijās par tēmām no 
Gatavības pašizglītībai noteikšanas skalas (Self-Directed Learning Readiness Scale): 
es zinu, ka es gribu mācīties, un zinu, ka esmu cilvēks kurš mācās; ja es zinu, ka 
gribu kaut ko iemācīties, es varu un man patīk risināt problēmas un mācīties un es 
zinu, ka smagi domāt var būt patīkami (21). Studentu mēģinājumi izvērtēt sevi par 
līdzīgiem jautājumiem atstāja pozitīvu iespaidu uz viņu sapratni par mācīšanos. 
Līmans (1997), kurš pievērsās lasīšanai, ierosina diskutēt par līdzīgām tēmām, 
piemēram, veidot studentu izpratni par to, ko nozīmē labi lasīt un kā to iemācīties: vai 
tu šodien lasi labāk nekā vakar, vai tu paturi prātā grāmatās sastaptās idejas, ko tu 
dari ar vārdiem kurus nesaproti, kā tu tos atzīmē. 

Studentu iesaistīšana lēmumu pieņemšanā ir cits pašizglītības pamataspekts.
Teilors (1995) iesaka iesaistīt studentus ar mācīšanos saistītu lēmumu pieņemšanā –
ko mācīties, kad un kā mācīties, kā mācīšanos novērtēt. Pašizglītības piekritēji uzsver 
cik svarīgi ir ievērot studentu intereses jo tas padara mācīšanos jēgpilnu. Morrou 
(1993) konstatējis, ka ļaujot studentiem izvēlēties rakstu darba tēmu, viņi raksta 
biežāk un garākus darbus (12). Studentiem tiek dotas izvēles iespējas pasniedzēja 
tematiskā plāna ietvaros (8; 22).

Latvijā sistēmu vecāko skolēnu un studentu sagatavošanai izstrādājis un 
regulārus studentu pašizglītības pētījumus veicis G. Rudzītis (16).

Šī raksta autors savā praksē, strādājot ar augstskolas studentiem, izstrādājis un 
aprobē kooperatīvo mācību izmantošanas studentu pašizglītības prasmju attīstīšanai 
pedagoģisko modeli. Modelis paredz:

1. mērķtiecīgu prasību izvirzīšanu studenta studijām, turklāt kooperatīvo 
mācību grupa ir svarīgs šo prasību izvirzītājs un uzturētājs

2. konkrēto prasību veidošanos par studentu pašizglītības motīvu
3. pedagoga un studentu mijdarbību kooperatīvajās mācībās pašizglītības 

prasmju attīstīšanai
4. jaunus, studenta paša izvirzītus, pašizglītības mērķus, kas balstās uz 

apgūtajām pašizglītības prasmēm
5.  savu pašizglītības mērķu realizāciju, pašizglītības organizāciju veidošanu 

ar mērķi dalīties ar citiem zināšanās un mācīties no citiem, sniegt atbalstu 
un saņemt to (šādas organizācijas piemērs - www.selfeducation.org).

Šī modeļa izmantošanas rezultāti tiek fiksēti kopš 2002. gada. Studentu 
gatavības pašizglītībai noteikšanai tiek izmantots tests- Gatavības pašizglītībai 
noteikšanas skala (Self-Directed Learning Readiness Scale, L.Guglielmino 
(1977/78)) (7). Studenti aizpilda testu semestra sākumā un beigās. Rezultāti tiek 
salīdzināti semestra sākumā un beigās un ar kontroles grupas studentu testa 
rezultātiem semestra sākumā un beigās. Kontroles grupas studentiem, atšķirībā no 
eksperimentālās grupas studentiem, semestra laikā nav realizēts pašizglītības prasmju 
attīstīšanas pedagoģiskais modelis. Rezultāti eksperimentālajā grupā uzrāda atšķirības 
starp semestra sākumu un beigām. Turklāt semestra beigās gatavība pašizglītībai 
konkrētiem studentiem ir vai nu pieaugusi vai samazinājusies. Kontroles grupā 
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atšķirība starp semestra sākumu un beigām vai nu ir bez būtiskām izmaiņām vai 
nedaudz pieaugusi. Tas izvirza papildus uzdevumu noskaidrot šo atšķirību cēloņus. 
Viens no iespējamiem skaidrojumiem rodams gatavības jēdzienā. Gatavība ir 
stāvoklis un veidojas no attieksmēm, prasmēm, zināšanām un izpratni par sevi. 
Iespējams, ka studenti semestra gaitā nonāk pie atziņas, ka sevi tik labi nepazīst, 
konstatē noteiktu prasmju trūkumu un tas liek justies nedrošiem. Uzskatus par sevi, 
savām pašizglītības prasmēm un studijām studenti demonstrē aizpildot autora 
izveidotu aptauju- skatīt zemāk. Tā kā autora līdzšinējais darbs ir uzskatāms par 
atklājošo pētījumu un iesaistīto studentu skaits ir salīdzinoši neliels, iespējams, ka šīs 
atšķirības nebūtu statistiski nozīmīgas, veicot plašāku pētījumu. Aptaujas rezultāti 
apstrādāti un analizēti izmantojot datorprogrammu SPSS 11. Būtiskākie studentu 
pašizglītības prasmju pašnovērtējuma rezultāti atspoguļoti 1.tabulā.

1.tabula
Studentu pašizglītības prasmju pašnovērtējums 

Prasme 
racionāli 
strādāt ar 
grāmatu

Prasme 
izmantot 
efektīvas 
pierakstu 
metodes

Prasme 
sameklēt 

nepie-
ciešamo 
izziņas 

literatūru

Prasme 
sastādīt 
shēmas, 
tabulas 
un citus 
pārskata 

mate-
riālus

Prasme 
sagatavot 
ziņojumus 

un referātus

Prasme 
patstāvīgi 
sameklēt 
izziņas 

avotus caur 
Internet

Apspriež  ar 
citiem 
studen-
tiem, ko 

iemācījies 
nodarbību 

laikā

Es un citi 
studenti 
rosinām 

viens otru 
apmeklēt 

nodarbības

Es un citi 
studenti 

veidojam 
neformālas 

grupas 
kopīgām 
studijām

Aptaujātie kopā - 04.06.2004 līdz 05.09. 2006

Skaits 110 110 110 110 109 110 110 108 110
Vidējais 7,20 7,29 7,08 6,93 7,36 7,52 5,79 6,49 5,25
Mediāna 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 6,00 7,00 5,00

Moda 7 7 7 7 8 8 7 8 5
Mini-
mums

2 2 2 1 2 1 1 1 1

Maksi-
mums

10 10 10 10 10 10 10 10 10

Eksperimentālā grupa 1 x - 12.09. 2005

Skaits 12 12 12 12 12 12 12 11 12
Vidējais 7,67 7,58 7,17 6,25 7,33 7,58 6,42 6,36 5,58
Mediāna 7,50 8,00 7,00 6,50 7,00 7,00 6,00 7,00 5,50

Moda 7 6 7 5 7 7 5 3 5
Mini-
mums

6 6 5 4 5 6 3 3 3

Mak-
simums

10 10 10 9 10 10 10 10 10

Eksperimentālā grupa 2 x - 16.01.2006

Skaits 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Vidējais 7,64 8,18 7,82 6,64 7,91 7,64 6,09 5,73 4,82

Moda 7 8 8 6 8 8 7 5 2
Mediāna 7,00 8,00 8,00 6,00 8,00 8,00 7,00 6,00 5,00

Mini-
mums

6 7 5 4 6 5 3 1 2

Mak-
simums

10 10 10 9 10 10 8 9 8
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Es par sevi un studijām 

Vārds______________ Dzimums (pasvītrot): vīr./ siev. 
Dzimšanas datums: __.__.__.__. __.__.__.__.
Testa aizpildīšanas datums:_._. _._. _._._._. 
Testa aizpildīšanas vieta: ______________________
Aizpildiet jautājumu secībā izvēloties atbilstošo atbildes variantu, izvēloties 
atbilstošo līmeni uz skalas vai uzrakstot savu atbildi
1. Es uzskatu, ka pazīstu savas stiprās un vājās puses:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Studējot es izvirzu prioritātes (atzīmējiet ne vairāk par vienu, jūsuprāt 

atbilstošāko atbildi): 
a) apgūt iespējami vairāk zināšanu
b) apgūt tās zināšanas, kuras uzskatu par sev nepieciešamām
c) izzināt sevi, pilnveidot iespējami dažādās jomās
d) ar iespējami mazāku piepūli pabeigt studijas
e) interesanti pavadīt laiku, iegūt draugus

3. Studiju laikā vēlos apgūt un attīstīt prasmes (minēt 5 galvenās):
4. Studējot sev izvirzu konkrētus mērķus (atzīmējiet visus jums atbilstošos

variantus):
a) Visam studiju periodam
b) Katram studiju gadam
c) Katram studiju semestrim
d) Katram studiju kursam

5. Man ir laika plānošanas sistēma studijām (atzīmējiet visus jums atbilstošos
variantus):
a) katram mēnesim
b) katrai nedēļai
c) katrai dienai

6. Protu racionāli strādāt ar grāmatām
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Protu izmantot efektīvas pierakstu metodes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Protu sameklēt nepieciešamo izziņas literatūru
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Protu sastādīt shēmas, tabulas un citus pārskata materiālus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. Protu sagatavot ziņojumus un referātus
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11. Protu patstāvīgi sameklēt izziņas avotus caur INTERNET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12. Sistemātiski gatavojos lekcijām, semināriem nodarbībām
a) JĀ
b) NĒ 
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13. Nodarbībām gatavojos nesistemātiski atstājot galveno patstāvīgai mācību 
darbībai 
a) JĀ 
b) NĒ

14. Nodarbībām gatavojos nesistemātiski, galveno cenšos apgūt nodarbību laikā 
a) JĀ
b) NĒ 

15.  Nodarbojos ar savu zināšanu pašpārbaudi
a) JĀ
b) NĒ

16. Studiju kursu programmas ir orientētas uz maniem akadēmiskajiem 
sasniegumiem
a) JĀ
b) NĒ 

17. Esmu apmierināts kā un cik bieži tieku iepazīstināts ar maniem akadēmiskajiem 
sasniegumiem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18. Studiju kursu programmas ir orientētas uz manu personības attīstību un rakstura 
veidošanu
a) JĀ
b) NĒ 

19. Esmu apmierināts kā un cik bieži tiek atspoguļota mana personiskā izaugsme
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20. Rakstura veidošana ir mana privāta izvēle, tas nav saistāms ar studiju procesu
a) JĀ
b) NĒ

21. Es apspriežu ar citiem studentiem ārpus nodarbību laikā ko esmu iemācījies 
nodarbībās 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22. Es un citi studenti rosinam viens otru apmeklēt nodarbības
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23. Lielākā daļa man pazīstamo studentu rūpējas par saviem akadēmiskajiem 
sasniegumiem
a) JĀ
b) NĒ

24. Lielākā daļa man pazīstamo studentu ir apguvuši labas pašmācības prasmes
a) JĀ
b) NĒ

25. Es un citi studenti veidojam neformālas grupas kopīgām studijām
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26. Es jūtu konkurenci starp studentiem akadēmisko sasniegumu ziņā
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

27. Manas studijas atvieglotu un padarītu sekmīgākas (miniet 3-5 galvenās lietas)
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Secinājumi

1. Pašizglītības definīciju apskats liecina, ka pašizglītība, paliekot individuāls 
process, pieprasa augstu sadarbības pakāpi 

2. Svarīgs studentu pašizglītības motīvs ir grupas, īpaši kooperatīvo mācību grupas, 
izvirzītās prasības un tādējādi kooperatīvās mācības uzskatāmas par nozīmīgu 
pašizglītības motīvu

3. Pašizglītība kļūst sekmīga, ja tās mērķi un motīvi ir vienoti.
4.  Analizējot studentu pašizglītības prasmju pašnovērtējuma rezultātus secināms, 

ka eksperimentālās grupas pašnovērtējums mainās semestra gaitā. Studentiem ir 
vairāk iespēju pārbaudīt un demonstrēt savas prasmes tādēļ veidojas atbilstošs 
prasmju pašnovērtējums.

5. Eksperimentālajā grupā semestra beigās studentiem samazinās maksimālais 
prasmju novērtējums, bet palielinās modas vērtība salīdzinājumā ar semestra 
sākumu.
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STUDENTU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES 
VĒRTĒŠANA PEDAGOĢISKAJĀ PRAKSĒ

ASSESMENT OF THE STUDENT TEACHERS’ 
PROFESSIONAL COMPETENCE AT THE PEDAGOGICAL 

PRACTICE
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Abstract. The present research deals with practical problems concerning assesment of 
professional competence to the student teacher.

Teachers’ qualifications and achievements should be understood within the European 
Qualifications Framework. Teacher education is multidisciplinary. This ensures that teachers have 
extensive subject knowledge, a good knowledge of pedagogy, the skills and competences required to 
guide and support learners, and an understanding of the social and cultural dimension of 
education.

Criterions of the students’professional competence were selected based on results of the 
practice evaluation, teacher professional standard, comparative analyze of the final evaluation 
forms of different universities. 

Key words: Assesment, criterion-referenced evaluation, evaluation, pedagogical practice, 
professional competence.

Aktualitāte

Vienotās Eiropas vadlīnijas skolotāja kompetencei un kvalifikācijai (Common 
European principles...) norāda skolotāja ietekmi sabiedrībā, viņa lomu cilvēka 
potenciāla un nākošās paaudzes veidošanas attīstībā, jo izglītības kvalitāte ceļ 
pašapziņu, nodrošina labākas sociālās prasmes un augstākas nodarbinātības iespējas. 
Šajā dokumentā, akcentējot prasības pedagogu kompetencei Eiropas Savienības 
kontekstā, pirmkārt, norādīta prasība profesionālajai kvalitātei, kas ietver skolotāja 
multidisciplināras darbības izpratni augstākajā līmenī: plašas priekšmeta zināšanas, 
zināšanas pedagoģijā, prasmes un kompetences skolēnu vadībai un atbalstam, 
izglītības sociālās un kultūras dimensijas izpratni. Otrkārt, aktualizēta mūžizglītība kā 
nepārtrauktas profesionālās pilnveides ceļš, nodrošinot nepieciešamo atbalstu. 
Skolotāja profesija skatīta kā kopums, kas ietver izglītības apguvi augstākajā mācību 
iestādē, profesionālo adaptāciju un sekojošo profesionālo attīstību. Jaunu virzību gūst 
kompetences paaugstināšanas iespējas mobilitātes kontekstā. Skolotāju izglītībā 
būtisks balsts ir partnerattiecību nodrošinājums ar iestādēm, kurās izmantojot 
praktiskās iemaņas, akadēmiski zinātnisko bāzi, tiek nodrošināta kompetences 
attīstīšana, praktisko profesionālo iemaņu apguve.

Lai īstenotu augstāk minētās prasības skolotāja kvalifikācijai, nepieciešams 
aktualizēt studentu – nākošo skolotāju izpratni par savas profesionālās attīstības 
virzību, nodrošināt sasniegtās profesionālās kompetences objektīvas un nepārtrauktas 
vērtēšanas iespējas. 
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Raksta mērķis: balstoties uz profesionālās kompetences, tās attīstības analīzi, 
skolotāja profesijai izvirzītajiem pienākumiem un uzdevumiem, noteikt studentu 
pedagoģiskās prakses vērtēšanas kritērijus. 

Pētījuma objekts: Skolotāja profesionālā kompetence, tās attīstība
Pētījuma priekšmets: profesionālās kompetences attīstības vērtēšanas kritēriji.
Pētījuma metodes: literatūras analīze, darbības pētījums, lietišķais pētījums. 

Profesionālās kompetences jēdziena izpratnes teorētiskā analīze

Studenta personības profesionālās attīstības skatījums saistīts ar pedagoģiskās 
kompetences būtību un analīzi. 

Pedagoģiskajā un psiholoģiskajā literatūrā kompetences jēdzienu raksturo 
daudzveidīgi autoru viedokļi.

Raksturojot skolotāja kompetenci tiek izmantoti jēdzieni Skolotāja profesionālā 
kompetence (N.Andronova, J.Volkova, E.Zejers, L.Komarovska, I.Koļesņikova, 
N.Kuzmina, A.Markova, A.Ščerbakovs u.c.); Skolotāja psiholoģiskā kompetence
(A.Alferovs, I.Demidova, L.Belozerova u.c.); Skolotāja psiholoģiski – pedagoģiskā 
kompetence (M.Lukjanova, L.Mitina u.c.).

Profesionālā kompetence tiek skatīta kā profesionālo īpatnību kopums 
(L.Anciferova); kā speciālista personības īpatnību un psihisko stāvokļu sarežģīta 
sistēma, kas ļauj veikt profesionālo darbību (J.Vardaņjans); kā spējas realizēt noteiktā 
līmenī nepieciešamās profesionālās amata prasības (I.Kļimovičs); kā profesionālā 
pašizglītība (A.Markova); kā noturīgas spējas prasmīgi darboties (V.Ogarevs); kā 
spējas veikt aktuālās darbības (M.Čošanovs); kā spējas ātri un bez konfliktiem 
adaptēties konkrētiem darba apstākļiem (K.Doule); kā apgūto zināšanu, prasmju un 
iemaņu pamats, kas ļauj realizēt nepieciešamās psihomotorās funkcijas, profesionālās 
lomas, kognitīvās un afektīvās darbības, kā arī palīdz starppersonu attiecībās 
(E.Šorts).

Kompetences psiholoģiskā rakstura definīcijas akcentē subjekta attīstības 
individualitāti.

Kompetence – apmācības līmenis sociālo un individuālo formu aktivitātēm, kas 
ļauj indivīdam savu spēju un statusa ietvaros veiksmīgi funkcionēt sabiedrībā
(J.Jemeļjanovs). 

J.Stabiņš raksturo kompetenci kā izglītības procesā iegūtu, uz zināšanām, 
pieredzi, attieksmi balstītu spēju, kas izpaužas prasmēs – gatavībā darbībai (9).

I.Beļickis lieto jēdzienu meistarība. Vispārzinātniski meistarība ir izcila 
integrāla prasme. Pedagoga profesionālā meistarība ir izcila pedagoģiskās sadarbības 
prasme. Tuvi jēdzieni ir pedagoga praktiskā pedagoģiskā lietpratība jeb kompetence 
(1). 

Kompetence – nepieciešamās zināšanas, profesionālā pieredze, izpratne kādā 
noteiktā jomā, jautājumā un prasme zināšanas un pieredzi izmantot konkrētā darbībā 
(5). 

Kompetence ir tā, kas nosaka cilvēka divējādo dabu – cilvēka spējas kompetenti
lietot apgūto un to pilnīgot (6).

Kā galvenās kompetences mūsdienu cilvēkam tiek minētas personiskā 
kompetence, sociālā kompetence, plānošanas kompetence, lēmumu pieņemšanas 
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kompetence, vērtēšanas kompetence. Tās visas ir arī mācīšanās daļkomponenti, kā arī 
atbilst skolotāja profesionālajām prasmēm. 

Skatot studentu profesionālās kompetences attīstību personcentrētu studiju 
kontekstā mūsdienu mainīgajā sabiedrībā, pēc autores domām, atbilstošs ir Pera 
Šulca Jergensena kompetences jēdziena nozīmīguma pamatojums no indivīda 
viedokļa. Viņš izceļ trīs kompetences aspektus, proti, kvalifikācijas aspektu, darbības 
aspektu un personīgo aspektu, un uzsver to, ka kompetences vienmēr tiek veidotas 
attiecībā uz noteikta laika perioda sociālajām, kulturālajām un profesionālajām 
prasībām.

Vērtējot studentu profesionālo kompetenci, jāņem vērā personības profesionālās 
attīstības aktuālais posms, jo kopumā profesionālā pilnveide noris praktiski visa 
cilvēka darba mūža garumā.

Profesionālās kompetences veidošanās periodizācijas analīze (Kudrjavcevs T.V., 
E.A.Klimovs, J.A.Klimanovs, A.K.Markova, Dž .Sjupers, K.M.Levitans, 
T.V.Kudrjavcevs, N.L.Geidžs / D.C.Berliners) norāda, ka neskatoties uz dažādajiem 
kritērijiem un procesa diferenciācijas pamatojumu, tiek izdalītas līdzīgas stadijas, ka 
ļauj veikt apkopojumu, nosakot diferenciācijas pamatnosacījumus.

Pirmkārt, tā ir sociālā situācija, kas nosaka attieksmi pret profesiju un 
profesionālo kopu. Sekojoši var minēt vadošo darbību. Tās apguve un paņēmienu 
pilnveide rada kardinālas personības izmaiņas. Darbība, kas tiek veikta 
reproduktīvajā līmenī prasa citas prasības personībai, kā daļēju meklējumu un radošā 
darbība. Jaunā speciālista personības psiholoģiskā organizācija neapšaubāmi atšķiras 
no profesionāļa personības psiholoģiskās organizācijas. Iepriekš minētās atšķirības 
nosaka pazīmju nošķiršanu atsevišķās stadijās (skat 1.tab.). 

1.tabula
Personības profesionālās veidošanās stadijas (pēc E.F.Zejera) (11)

Nr. Stadija Profesionalitātes psiholoģiskās izpausmes
1 Amorfā optācija (0-12) Profesionāli orientētas intereses
2 Optācija (12-16) Profesionālie nodomi, profesionālā 

izglītošanās ceļa izvēle, mācību-profesionālā 
pašnoteikšanās

3 Profesionālā 
sagatavošana 

(16-23)

Profesionālā sagatavošana, profesionālā 
pašnoteikšanās, gatavība patstāvīgai 

darbībai
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4 Profesionālā adaptācija
 (18-25)

Jaunas sociālās lomas, patstāvīgi veicamas 
profesionālās darbības pieredzes apguve, 

profesionāli nozīmīgu īpašību apzināšanās

5 Sākotnējā 
profesionalizācija

Profesionālā pozīcija, individuālais darba stils, 
kvalificēta darbība

6 Otrreizējā 
profesionalizācija

Profesionālā mentalitāte, identifikācija ar 
profesionālajām organizācijām, profesionālā 

mobilitāte, elastīgs darbības stils, augsti 
kvalificēta darbība
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Studijas augstskolā var attiecināt uz profesionālās sagatavošanas un 
profesionālās adaptācijas posmu, jo pedagoģiskās prakses laikā studenti gūst arī 
pirmo profesionālo pieredzi. 

Augstākā izglītība ir nozīmīgs cilvēka akadēmiskās un profesionālās 
kompetences apguves līmenis. Augstākās izglītības pedagoģiskais fenomens ir 
zinātniski nodrošināt “sabiedrības – indivīda – izglītības” komponentu interakciju 
atbilstoši pedagoģijas likumsakarībām. Augstskolas pedagoģijas aspektā augstākās 
izglītības rezultātu nosaka personības akadēmiskās, profesionālās, sociālās 
kompetences un personības attieksme pret sevi, citiem, darbu, kultūru un sabiedrību 
(10).

Prasmes veido kompetenci, kuras attīstība iespējama vienīgi tādā studiju 
procesā, kurā students ir aktīvs dalībnieks, tādēļ studiju galvenās dimensijas ir sociālā 
dimensija, vērtību orientācija, profesionalitātes izpratne un katra mācīšanās procesa 
dalībnieka atbildība.

Jautājums kā praktiski izvērtēt skolotāja profesionalitāti ir skatīts gan Latvijas 
zinātnieku (Beļickis I., Maslo I., Zīds O., Stabiņš J., Gailīte I.) publikācijās, gan 
ārzemju autoru (Slasteņins V., Simonovs V., Stouns E.) darbos. Izteiktajos viedokļos 
dominē tendence, skolotāja profesionalitāti skatīt kā profesijai nozīmīgu personības 
īpašību un profesionālo prasmju kopumu. 

Vērtēšana un vērtējums pedagoģiskajā praksē

Studentu pedagoģiskās prakses vērtējums nepieciešamas, lai stimulētu 
profesionālo izaugsmi un aktualizētu personības profesionālo potenciālu, tāpēc 
būtiski noteikt personības sociāli un profesionāli nozīmīgo raksturojumu izpausmes 
līmeni.

Vērtēšana – (assesment) apkopošanas, vērtēšanas un novērtējuma piešķiršanas 
process plašam liecību klāstam attiecībā uz sasniegumiem un citām īpašībām.

Novērtējums (evaluation) ir process, kurā kaut kam tiek piešķirta zināma vērtība, 
tiek izmantoti vērtību kritēriji, lai spriestu par kaut kā kvalitāti (3).

Pedagoģiskās prakses vērtēšanas funkcijas:
- Profesionālās attīstības motivācija;
- Profesionālās kompetences veidošanās rezultātu konstatācija;
- Zināšanu un prasmju kontrole;
- Komunikācijas iniciēšana starp skolotāju - prakses vadītāju, docētāju un 

studentu;
- Atgriezeniskās informācijas nodrošināšana par prakses uzdevumu izpildi.

Vērtēšanai jābūt personcentrētai, jāņem vērā personas pašaktualizācijas, 
pašattīstības, pašpilnveides nepieciešamību, jāstimulē profesionālās izaugsmes 
interesi.

Pedagoģiskās prakses vērtēšana ir intelektuāls process, ietverot daudzus kāpēc?
un kā? Vērtējums nav ziņojums, tas ir process, kas pilnībā integrēts studenta 

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


109

pieredzē. Šī nepārtrauktā procedūra ietver principus, kuriem jābūt skaidri zināmiem 
studentam un kas ir virzīti uz profesionālās izaugsmes progresu:

- informācijai, ko studenti gūst pirms prakses, prakses laikā un pēc prakses ir 
ļoti būtiska nozīme, tāpēc prakses vadītājam laicīgi jāinformē studenti par 
prakses uzdevumiem, prasībām, vērtēšanas kritērijiem, vērtēšanas laiku. 

- vērtēšanas process jāveido tā, lai nodrošinātu objektīvu pašvērtējumu 
ietverot labi izprotamus, pamatotus norādījumus;

- vērtēšanai jāidentificē specifiskās jomas, kuras nepieciešams uzlabot;
- vērtēšanai jānodrošina norādījumus nākošajiem soļiem profesijas apguvē;
- vērtējumam jānodrošina objektīvu studenta prasmju un mācīšanas 

potenciāla raksturojumu darba devējiem.
Lai nodrošinātu iepriekšminētos principus, ieteicams izvēlēties dažādas 

profesionālās kompetences vērtēšanas formas (skat. 1.att.).

1.attēls. Profesionālās kompetences vērtēšanas formas

Pētījuma metodika un rezultātu analīze

Pētījumā izmantotas kvalitatīvās pētniecības metodes - darbības pētījums un 
lietišķais pētījums.

Darbības pētījums veikts autorei vadot Rēzeknes Augstskolas otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mājturības/ 
mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs” studentu pedagoģisko 
praksi, vērtējot un analizējot studentu prakses atskaites, ekspertu grupā analizējot, 
pilnveidojot, izstrādājot prakses metodiskos materiālus, vērtēšanas dokumentāciju. 
Pētījums uzsākts 2003./2004.studiju gadā.

Pētījuma mērķis: veikt nepārtrauktu pedagoģiskās prakses organizācijas 
novērtēšanu un darbības korekciju, lai sekmētu studentu profesionālās kompetences 
pilnveidi pedagoģiskajā praksē.

1.posmā - 2003./2004.studiju gadā tika izstrādāti un 2 gadu laikā aprobēti 
metodiskie norādījumi “Pedagoģiskā prakse”, kas paredzēti Mājas kultūras izglītības 
katedras realizēto studiju programmu studentiem. Metodiskais līdzeklis ietver prakšu 

Vērtēšanas formas

Brīvais vērtējums Vērtēšana pēc kritērijiem

Bez norādītajām
pazīmēm

Ar norādītajām 
pazīmēm

Ranžēšana Raksturojumu 
metode

Klasifikācija
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uzdevumus, norādījumus to izpildei, vērtēšanas formas, profesionālo prasmju, īpašību 
noteikšanas testus.

2.posmā - 2005./2006.studiju gadā, ekspertu grupa autores vadībā izvērtēja esošo 
norādījumu atbilstību studentu izpratnei par veicamajiem uzdevumiem, prakses 
uzdevumu izpildes iespējām skolā, veicot korekcijas un papildinājumus. Tika 
izstrādāta kriteriālās vērtēšanas lapa studenta praktikanta vadīto stundu vērtēšanai, 
studenta aptauja praksi uzsākot.

Izstrādātie un aprobētie pedagoģiskās prakses metodiskie materiāli ietver 
daudzveidīgu vērtēšanas metožu nodrošināšanu, lai tiktu aktualizēta un vērtēta 
profesionālā kompetence: studentu individuālās profesionāli nozīmīgās īpašības, 
profesionālās zināšanas un prasmes.

Iepriekš minētās studiju programmas prakses organizācija (metodiskie materiāli) 
ietver 2.tabulā apkopotās metodes pedagoģiskās prakses vērtēšanā.

2.tabula
Metodes pedagoģiskās prakses vērtēšanā

Ieraksti prakses 
dienasgrāmatā

Personisko sajūtu, redzētā atspoguļojums, analīze brīvā 
tekstā/ zīmējumā

Vadīto stundu, pasākumu 
pašvērtējums

Izvērstas atbildes uz noteiktiem jautājumiem pēc katras 
vadītās stundas/pasākuma 

Prakses kopvērtējums Apraksts analizējot sasniegumus, grūtības sekojošās 
jomās: plānošana; sadarbība; darbība klasē; atmosfēra 
un disciplīna; mācību darba saturs un zināšanas; 
vērtēšana; profesionālā izaugsme; ieteikumi 
profesionālajām studijām un darbam

Kritisks prakses 
pašvērtējums

Studenta personīgās izglītības filosofijas un pašvērtējuma 
apraksts

Aptauja praksi uzsākot Aptaujas mērķis - informēt prakses vadītāju par studenta 
profesionālajām interesēm, sagaidāmajiem rezultātiem, 
profesionālās kompetences pašvērtējumu, uzsākot praksi.
Anketa ietver kompleksu studenta profesionālās 
kompetences vērtējumu:
1) profesionālā motivācija: iepriekšējā mācīšanas 
pieredze; skatījums par skolotāja profesiju, sagaidāmie 
rezultāti;
2)Personisko zināšanu un spēju novērtējums punktos   
(1-vāji, 2-viduvēji, 3-labi, 4-ļoti labi) atbilstoši 
norādītajās jomās/tēmās;
3) Savas personības raksturiezīmju vērtējums pēc Likerta 
skalas
4) Savas pieredzes vērtējums mācīšanas metodikā
5) Savu mācīšanas prasmju vērtējums
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Aptauja praksi beidzot Students papildina „Aptauju praksi uzsākot” norādot 
izmaiņas, kas radušās prakses laikā un raksturojot savas 
stiprās puses, aspektus, kas iepriecina pedagoģiskajā 
darbā un kam jāpievērš uzmanība- ar mērķi uzlabot 
sniegumu. 
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2.tabulas turpinājums

Prakses vadītāja rakstiski 
komentāri pēc vadītās 
stundas/pasākuma

Apraksts norādot: 
1) Pozitīvos aspektus stundas vadīšanā;
2) Priekšlikumus studenta turpmākajai darbībai

Studenta vadīto stundu 
kriteriālais vērtējums

Katras vadītās stundas vērtējums pēc norādītajiem 
kritērijiem , nosakot sasniegto līmeni: A- augsts, 
O-optimāls, P-pietiekams, N-nepietiekams 
(dots līmeņu apraksts). 
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Prakses kopvērtējums Apraksts analizējot sasniegumus, grūtības sekojošās 
jomās: plānošana; sadarbība; darbība klasē; atmosfēra 
un disciplīna; mācību darba saturs un zināšanas; 
vērtēšana; profesionālā izaugsme; ieteikumi 
profesionālajām studijām un darbam

Mutiski prakses vadītāja 
komentāri

Pārrunas ar studentu pēc studenta vadītās stundas, 
pasākuma;

Konference Prakses uzdevumu realizācijas prezentācija grupā, 
diskusija par kopējām problēmām
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Video Ļauj vēlreiz pievērst uzmanību notikušajai darbībai, 
paplašina izpratnes iespējas

Analizējot studentu, prakses vadītāju vērtējumus par pedagoģiskās prakses 
organizāciju, piedāvātajiem metodiskajiem materiāliem, prakses vērtēšanas metodiku, 
neskatoties uz tradicionālajām iebildēm par prakses atskaites apjomu, neapšaubāms ir 
atzinums, ka prakse ir ļoti nozīmīga studenta profesionālās pieredzes apzināšanās 
forma. Prakse nosaka personas subjektīvo attieksmi pret veicamo darbu, profesiju, 
tādējādi realizējot profesionālās identifikācijas principu.

Profesionālā refleksija iespējama balstoties uz personas profesionālo īpašību, 
prasmju diagnostikas un pašdiagnostikas pamata. Tas nozīmē, prakses vērtēšanas 
materiālos jānorāda sociāli un profesionāli nozīmīgo pamatprasmju kopums, kas 
atbilst profesionālajai kvalifikācijai un darba pienākumiem. Ņemot vērā studenta 
personības profesionālās attīstības posmu, individuālās attīstības īpatnības, pieredzi, 
profesionālās kompetences noteikšanai nozīmīgi izmantot noteiktu kritēriju 
vērtēšanu, nosakot katras uzrādītās prasmes saniedzamos līmeņus.

Kritērijs (critterion) – pamats vai līdzeklis kādas parādības vērtējumam.
Kriteriālā vērtēšana nosaka indivīda spējas attiecībā pret kādu standartu vai 

mērķi. Kriteriālā pārbaude mēra vai indivīds ir vai nav sasniedzis standarta kritēriju 
vai konkrētu sasnieguma līmeni (3).

2005./2006. un 2006./2007.studiju gadā tika aprobēta studentu vadīto stundu 
vērtēšanas lapa, izmantojot norādīto kritēriju sasniegšanas līmeņa noteikšanu. Šajā 
periodā praksi veica 43 ceturtā un piektā kursa Rēzeknes Augstskolas otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mājturības/ 
mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs” studenti sadarbībā ar 35 
skolotājiem – prakses vadītājiem.

Stundas vērtējuma lapas aprobācijas rezultāti ļauj secināt, ka skolotāji – prakses 
vadītāji atzinīgi novērtē detalizēti izstrādātos kritērijus, to indikatorus ar noteiktajiem 
līmeņiem, jo tas atvieglo identificēt vērtējamās jomas un prasa mazāku piepūli 
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aprakstošā vērtējuma sastādīšanai. Vērojami atsevišķi gadījumi, kad dominē 
konstanta optimālā līmeņa izvēle, kas izskaidro samērā paviršu attieksmi pret 
vērtēšanas formas aizpildīšanu neiedziļinoties līmeņu raksturojumos. Vērojama arī 
tendence vērtēt studentu diapozonā optimāls, augsts, kas liecina par vēlmi paaugstināt 
reālo studenta sasniegumu līmeni, lai neprovocētu studenta neapmierinātību, vainas 
izjūtu un tml. negatīvas reakcijas. 

Pārrunas ar skolotājiem-prakses vadītājiem, studentiem atklāja arī zināmas 
grūtības noteikt atsevišķu kritēriju līmeni, jo tie ir vai nu vispārīgi formulēti vai 
attiecīgajā stundā netiek īstenoti.

Tas norāda nepieciešamību pārskatīt stundas vērtēšanas kritērijus kā arī izstrādāt 
prakses kopvērtējuma kriteriālās vērtēšanas formu, balstoties uz nepieciešamo 
prasmju kopumu, kas atspoguļots skolotāja profesijas standartā.

Profesijas standarts ir dokuments, kas nosaka profesionālās kvalifikācijas 
pamatprasības, kā arī attiecīgās specifiskās prasības, kas nepieciešamas galveno 
uzdevumu veikšanai attiecīgajā profesijā. (8).

Standarts nepieciešams studiju programmu sagatavošanas, realizēšanas procesā,
kā arī topošo skolotāju profesionālās pieredzes veidošanās procesa mērķtiecīgai 
virzībai, diagnosticēšanai. 

3.posmā- 2006./2007.studiju gadā tiek veikta pedagoģiskās prakses 
kopvērtējuma kriteriālās vērtēšanas formas izstrāde un aprobācija 5.kursa 
pirmsdiploma praksē. Līdz šim prakses kopvērtējumā prakses vadītājs analizēja 
studenta darbību praksē aprakstoši norādot sasniegumus, grūtības sekojošās jomās: 
plānošana; sadarbība; darbība klasē; atmosfēra un disciplīna; mācību darba saturs 
un zināšanas; vērtēšana; profesionālā izaugsme; ieteikumi profesionālajām studijām 
un darbam. Apraksta apjomu un saturu bieži vien ietekmē prakses vadītāja laika 
trūkums, neiedziļināšanās, dažkārt arī neprasme formulēt aktuālas pedagoģiskās 
problēmas, kurām jāpievērš uzmanība studentam. Lai objektīvāk izvērtētu studenta 
profesionālo kompetenci un norādītu atīstības iespējas, būtiski vērtēšanā izmantot 
atbilstošu kritēriju, to indikatoru līmeņu izvēli.

Autores vērojumi un pedagoģiskās prakses rezultātu analīze norāda, ka 
izstrādājot vērtēšanas kritēriju indikatorus, būtiski akcentēt jomas, kas parasti sagādā 
grūtības lielākajai daļai studentu praktikantu, tādā veidā pievēršot tām pastiprinātu 
uzmanību Tā, piemēram, stundas mērķu izvirzīšana atbilstoši priekšmeta standartā 
norādītajiem sasniedzamajiem rezultātiem; stundas plānošana atbilstoši mācīšanās 
ciklam; motivācija saistībā ar mūsdienu aktualitātēm, praktisko pielietojumu; 
kontroles un vērtēšanas metožu plānošana un pielietojums stundā; daudzveidīgas 
uzskates sagatavošana un izmantošana; aktīvas mācīšanās organizēšana; 
pašvērtējums par savu kļūdu iespējamo korekciju, darbības uzlabošana, ņemot vērā 
ieteikumus utt.

Indikatoru uzskaitījums sniedz informāciju studentam kā arī skolotājam –
prakses vadītājam par aktuālajām prasībām, nepieciešamajām zināšanām attiecīgajās 
jomās un prasmēm tās realizēt praktiskajā darbībā.

Pedagoģiskās prakses kopvērtējuma lapas izstrādei izmantoti skolotāja profesijas 
standartā noteiktie skolotāja pienākumi un uzdevumi plānošanas, darbības un 
vērtēšanas jomā. Kā atzīmē A.Mukāne, skolotāja profesijas standarts veidots 
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balstoties uz procesuālo pieeju (darbības plānošana, veikums, izvērtēšana) un 
orientēšanos uz kompetenci. Tiek likti akcenti uz bērncentrētu pieeju (rosinot 
audzēkņu aktivitāti), mācību un audzināšanas vienotību (rosinot mācīšanos), savas 
profesijas apzināšanos no tiesību un pienākumu aspekta, savas profesionālās darbības 
analīzi, vadot savu attīstību (7).

Vērtēšanas lapā kā kritēriji formulēti skolotāja profesionālie uzdevumi. 
Lai noteiktu kritēriju indikatorus, kas sniedz studentam arī detalizētu informāciju 

par apgūstamajām prasmēm, realizējamajām darbībām un rezultātiem, veikts 
lietišķais pētījums iepazīstot pasaules augstskolu pieredzi pedagoģiskās prakses 
vērtēšanā skolotāju sagatavošanā.

Pētījuma izlasi veido 9 pasaules augstskolu (Lielbritānija – 1, ASV – 5, 
Zviedrija – 1, Krievija – 1, Kanāda – 1), kas realizē skolotāju sagatavošanas 
programmas, prakses vērtēšanas metodiskie materiāli. Salīdzinošai analīzei izvēlētas 
prakses noslēguma vērtējuma veidlapas, tajās atspoguļotie vērtēšanas kritēriji, to 
indikatori, līmeņu kvantitatīvais (skaitliskais) un kvalitatīvais (apraksts) 
raksturojums.

Pētījuma uzdevums: noskaidrot kādi standarti, prakses vērtēšanas materiāli tiek 
lietoti citās valstīs skolotāju sagatavošanas programmās; kādas ir skolotāja 
kompetences vērtēšanas tendences; kādas zināšanas un prasmes šajā jomā studentiem
ir apgūstamas studiju procesā; kā tiek noteiktas aktuālās mūsdienu sabiedrībai 
nozīmīgās profesionālās prasmes.

Pēc izmantotās metodes pētījums ir neeksperimentāls kvalitatīvs pētījums, jo 
kopumā tiek pētīta situācija, neveicot uz to iedarbību.

Pētījuma rezultātā tiek pilnveidota pedagoģiskās prakses vērtēšanas metodika. 
Pētījuma rezultāts ir secinājums par novērtētās izstrādnes derīgumu, izmantojamību, 
kā arī rekomendācijas. 

Pētījuma instruments: prakses vērtējuma formu (dokumentu) salīdzinoša analīze.
Jāatzīmē, ka visās pētāmajās pedagoģiskās prakses vērtēšanas formās izmantota 

kriteriālā vērtēšana, nosakot kritērija sasniegšanas līmeni. Izmantoto līmeņu skaits ir 
dažāds – 3, 4, 5, 6. Trijos gadījumos doti līmeņu apraksti atbilstoši kritērija izpildei, 
katram līmenim piešķirot noteiktu punktu skaitu. Piemēram, trīs līmeņu vērtējumā 
zemākais punktu skaits – 1, vidējais – 3, augstākais – 5. Pārējos gadījumos līmeņa 
raksturojums formulēts vispārīgi: vāji, vidēji, apmierinoši, labi, izcili, ar 
paskaidrojošu aprakstu.

Analīze tika veikta apkopojot datus tabulā, kā pamatkritērijus izvēloties
Skolotāja profesijas standartā norādītās prasmes un grupējot tām atbilstošus 
indikatorus attiecīgi no piedāvātajām prakses vērtēšanas formām. 

Apstiprinājās autores pieņēmums par nepieciešamību norādīt konkrētus, 
mācīšanas metodikā sagaidāmus rādītājus, kas nodrošina efektīvu mācību procesu. 
Tā, piemēram, raksturīgi ASV augstskolu norādīto mācību procesa organizēšanas 
kritērija indikatori ir: 

- stundu un tēmu plānošana izmantojot konstruktīvistu mācību modeļus, 
stratēģijas;

- dažādu mācību metožu izmantošana, lai veicinātu skolēnu kritiskās 
domāšanas, problēmrisināšanas, prezentēšanas prasmes;
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- zināšanu pielietošana par efektīvu verbālās, neverbālās, mēdiju tehnoloģiju 
izmantošanu, lai veicinātu aktīvu skolēnu iesaistīšanu, sadarbību, 
savstarpēji atbalstošu darbību;

- pārliecība, aizrautība tēmas mācīšanā;
- dažādu (formālo/ neformālo) vērtēšanas metožu izmantošana utt.
Vairāki indikatori raksturo studenta metodisku gatavību strādāt ar dažāda 

mācību līmeņa skolēniem, respektējot to individualitāti.
Raksturīgs indikators profesionālas uzvedības un saskarsmes kritērija 

noteikšanai ir izpratnes un iejūtības parādīšana pret multikulturālo, dzimumu, 
reliģisko, rasu līdztiesību, kas Latvijas sabiedrībā, šāda veida dokumentos netiek 
akcentēts.

Prakses vērtēšanas kritēriju un to indikatoru izstrādē būtiski iesaistīt docētāju 
darba grupu, kas realizē doto studiju programmu, lai apzinātu teorētisko bāzi, kas 
pamato studenta pētniecisko un praktiski metodisko darbību pedagoģiskajā praksē.

Secinājumi

Skatot studentu profesionālās kompetences attīstību personcentrētu studiju 
kontekstā mūsdienu mainīgajā sabiedrībā, kompetences jēdziena skaidrojums un arī 
izvērtējums tiek skatīts no indivīda viedokļa, akcentējot trīs kompetences aspektus, 
proti:

- kvalifikācijas aspektu (kognitīvā komponente), 
- darbības aspektu jeb prasmes produktīvi izpildīt profesionāli vadošās 

funkcijas;
- personīgo aspektu jeb profesionāli nozīmīgās personības īpašības.
- Studentu pedagoģiskās prakses vērtējums nepieciešams, lai stimulētu 

profesionālo izaugsmi un aktualizētu personības profesionālo potenciālu. 
Pedagoģiskās prakses vērtēšanai un vērtējumam jānodrošina profesionālās 
attīstības motivācija; profesionālās kompetences veidošanās rezultātu 
konstatācija; zināšanu un prasmju kontrole; komunikācija starp skolotāju-
prakses vadītāju, docētāju un studentu; jāinformē par prakses uzdevumu 
izpildi.

Darbības pētījums pedagoģiskās prakses organizācijas novērtēšanā, apliecina 
nepieciešamību turpināt iesākto darbu uzlabojot prakses metodiskos materiālus, 
pilnveidojot prakses vērtēšanas metodiku, kas sniedz informāciju visām prakses 
norisē iesaistītajām personām un nodrošina studentu profesionālo izaugsmi atbilstoši 
sabiedrības sociālajām un kulturālajām prasībām. 
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Abstract. “The activities and problems of students practice mentoring” - The objective of 
University College study programme Foreign language (English or German) teacher is to train 
professional specialists in their field. One of the most significant aspects is a qualitative process of 
teaching practice. To provide it the professionals who implement the study programme of foreign 
languages’ teachers in collaboration with University College advisors solve numerous problems 
that are related to tie – up of theoretical knowledge with practice at school. The material of the 
article is based on the experience acquired and the recommendations on the perfection of the 
teaching practice quality. The research on teaching practice process in the study programme 
started in the mentoring project was continued in the framework of the project The research of 
Latgale region educational institutions’ learning environment. The foreign colleagues’ experience 
in mentoring was summarised and analysed, the useful ideas were borrowed. Summarising the 
results of the questionnaires, experience and recommendations on the organising and implementing 
of the teaching practice the common module of teaching practice organising, implementing and 
assessment is formed for the perfection of the particular practice in the study programme Foreign 
language) teacher.

Key words: teacher education and professional training, mentoring, collaboration among 
mentee, university advisor and mentor, school – teaching practice environment.

Paplašinoties ES, intensīvi tiek atbalstīta pieredzes apmaiņa un veicināta 
komunikācija starp dažādām cilvēku grupām. Divas svešvalodas zinošs cilvēks 
šodien ir kļuvis par mūsdienīgu eiropieti. Eiropas Savienība tiecas atvieglot mobilitāti 
daudzās nozarēs un izveidot vienotību starp dažādām nācijām, kultūrām un valodām 
Eiropā. Starpkultūru sadarbība dažādās jomās tiek attīstīta tā, lai starp eiropiešiem 
veidotos savstarpēja cieņa un izpratne. Līdz ar to īpaša uzmanība tiek veltīta 
svešvalodu zināšanām un tieši pēdējā gadu desmitā intensīvu atbalstītu saņem 
svešvalodu mācīšana un mācīšanās ES valstīs. 

Baltajā grāmatā „Mācīt un mācīties: Ceļā uz kognitīvu sabiedrību” (1995) ir 
akcentēta valodas nozīme vienotas Eiropas izveidē un uzsvērts, ka katram Eiropas 
pilsonim paralēli savai dzimtajai valodai kā minimums ir jāapgūst vēl divas ES 
valodas. Savukārt, ievērojot Lisabonas Stratēģiju, līdz 2010.gadam ir jāizveido 
konkurētspējīga un uz zināšanām balstīta saimnieciskā telpa. Būtisks šīs stratēģijas 
uzsvars ir tas, ka bez svešvalodu zināšanām šādas telpas izveide nebūs iespējama. 
Latvijas skolās mācās vairāk kā divdesmit svešvalodas, pirmās svešvalodas pozīcijas 
nepārprotami pieder angļu valodai, bet pārējās valodas (starp tām arī vācu valoda) 
savstarpēji konkurē. Ja skola otrās svešvalodas izvēlei piedāvā vismaz divas 
svešvalodas, daudzējādā ziņā skolēna izvēli par labu vienai vai otrai valodai nosaka 
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attiecīgā valodu skolotāja klātbūtne skolā. Izvēli ietekmē ne tikai skolotāja 
vispārcilvēciskās īpašības, bet gan arī viņa profesionālā meistarība un kompetence, jo 
lai uzlabotu izglītības kvalitāti, „vispirms jāuzlabo skolotāju kadru atlase un 
sagatavošana, jāceļ viņu sociālais statuss un jāuzlabo darba apstākļi; skolotājiem ir 
vajadzīgas attiecīgas zināšanas un prasmes, personiskas īpašības, profesionālās 
izaugsmes iespējas, kā arī motivācija, ja ir paredzams, ka viņi attaisnos liktās 
cerības.” (7, 130)

Šajā kontekstā jautājums par valodu mācībspēku izglītošanu vistiešāk attiecas uz 
institūcijām un studiju programmām, kas sagatavo svešvalodu skolotājus, jo „laikā, 
kad zināšanu un informācijas apjoms krasi pieaug un no augstākās izglītības iestādēm 
neatlaidīgi prasa, lai tās spētu apmierināt aizvien lielākas un aizvien dažādākas 
studentu mācīšanās vajadzības, skolotāju sagatavošanas kvalitāte un mācīšanas 
kvalitāte augstākās izglītības iestādēs kļūst aizvien svarīgāka. Augstākās izglītības 
iestādēm ir galvenā atbildība sagatavot skolotājus, veidot saknes ar cita līmeņa 
skolotāju izglītības un sagatavošanas iestādēm un mācīt skolotāju izglītotājus.”
(7, 120)

Ievērojot to, ka valsts reģionālā politika ir tuvināt reģionus Eiropas valstu 
līmenim un veicināt konkurētspējas pieaugumu, svešvalodas skolotāju profesionāla 
sagatavošana Rēzeknes Augstskolā, sadarbojoties ar prakšu skolām, uzskatāma par 
tiešu ieguldījumu problēmas risinājumā. Augstskolas studiju programmas 
„Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs” mērķis ir sagatavot profesionālus savas 
nozares speciālistus, kur viens no nozīmīgākajiem profesionalitātes aspektiem ir 
kvalitatīva prakses norise. Lai to nodrošinātu, svešvalodu skolotāju studiju 
programmas realizētāji, sadarbojoties ar prakšu vadītājiem, risina virkni problēmu, 
kas attiecas uz teorētisko zināšanu sasaisti ar praksi skolā. Dotā raksta materiāls 
balstās uz iegūto pieredzi un ieteikumiem prakses kvalitātes uzlabošanai.

Topošo skolotāju sagatavošana tiek vērsta uz to, lai prakses laikā studentu 
zināšanu un prasmju kvalitatīva apguve un pielietošana, izveidotā sadarbība ar prakšu 
vietām un potenciālajiem darba devējiem, dotu studentiem iespēju pēc augstskolas 
beigšanas ātri un sekmīgi iekļauties darba tirgū. Efektīvi noorganizēta prakse un 
kompetenti prakšu vadītāji ir priekšnoteikumi, lai kvalificētu svešvalodu skolotāju 
sagatavošana būtu ne tikai kvalitatīva, bet arī, lai topošie speciālisti apzinātos savas 
profesijas aktualitāti.

Turpretim nepietiekoša augstākās izglītības iestāžu sadarbība ar darba devējiem 
var izrādīties par šķērsli, lai studentiem-praktikantiem nodrošinātu kvalitatīvu prakses 
norisi kompetentu prakses mentoru vadībā. Ievērojot to, ka no 8 semestru studijām 
augstskolā 26 nedēļas students ir skolā, veidojot un attīstot savu profesionālo 
pieredzi, ir svarīgi, lai šajā procesā tiktu izpildīti galvenie nosacījumi:

- darbam jānorit ļoti ciešā sadarbības saiknē starp skolu un augstskolu, lai 
praksi vadītu atbilstoši sagatavots priekšmeta skolotājs, kurš sevī spēj 
apvienot vērotāja, organizētāja, padomdevēja un uzticības personas lomu;

- studentiem, kas iziet praksi pie kompetentiem prakšu vadītājiem, jāgūst 
kvalitatīvas zināšanas, prasmes un iemaņas, jo tās veidos lielāku pārliecību 
par sevi un ļaus studentiem veiksmīgi iekļauties darba tirgū. 
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No ārzemēm pārņemtā inovācija prakses procesa organizēšanā ir mentorings, kā 
būtība ir veidot atbalsta sistēmu, lai studentiem-praktikantiem nodrošinātu kvalitatīvu 
prakses norisi. Mentoringa kustība Latvijā sākās 1999.gadā, bet mentorings kā 
sistēma sāka veidoties ar 2002.gadu, kad Lielbritānijas padomes projektā „Par 
saskaņotu un efektīvu pedagoģisko augstskolu un skolu sadarbību skolotāju izglītībā”
iesaistījās arī RA Svešvalodu katedras angļu valodas docētāji, bet 2005.gada nogalē 
projekta aktivitātēs iesaistījās arī svešvalodu katedras vācu valodas docētāji, kā arī 
Rēzeknes pilsētas un rajona skolotāji, kas apguva mentoringa kursu programmu. 
Tādējādi mentoringa organizēšana un tās efektīva norise aktualizējās ne tikai Latvijā, 
bet arī Latgales reģionā, jo daudzi topošie svešvalodu skolotāji praksi iziet skolās, kur 
nav praksei sagatavotu mentoru, un tas nozīmē, ka skolotāji, kas uzņemas prakses 
vadīšanas darbu, vispirms tam ir attiecīgi jāsagatavo. 

Projekta „Latgales reģiona izglītības iestāžu mācību vides izpēte” ietvaros tika 
turpināts 2006.gada mentoringa projektā „Topošo un jauno mentoru skolotāju 
sagatavošana” iesāktais: veikts pētījumus par prakses norisi studiju programmā 
„Svešvalodas skolotājs”, apkopota un analizēta ārzemju kolēģu pieredze mentoringa 
organizēšanā, aizgūstot noderīgo. Lai izpētītu situāciju un atklātu problēmas, kas ir 
saistītas ar svešvalodu skolotāju kvalitatīvu praksi, meklējot iespējamos risinājumus, 
projekta ietvaros tika veiktas studentu-praktikantu, skolēnu un mentoru1 vai prakšu 
vadītāju skolās2 aptaujas. Tādējādi rakstā ietvertais materiāls aktualizē skolas kā 
prakses vietas un vides nozīmi, kurā ienāk students-topošais skolotājs, iztirzājot 
grūtības un problēmas, ar kurām viņš saskaras un kāda loma šajā procesā ir prakses 
vadītājam un mentoram. Rakstā tiek iztirzāti faktori, kas kavē vai veicina sekmīgu 
studentu ienākšanu skolā – prakses vietā, akcentējot sadarbības faktora nozīmi starp 
studentu, prakses vadītāju augstskolā un mentoru, akualizējot katras puses 
uzdevumus un pienākumus, lai praktikantam veidotos pozitīva prakses vide skolā.

Rēzeknes Augstskolas augstākās profesionālās bakalaura izglītības studiju 
programmā „Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs” ir paredzēta studentu prakse 26 
kredītpunktu apjomā. Atbilstoši studiju programmai saturam šobrīd ir izstrādātas 
prakšu programmas, pamatojoties uz kurām topošie svešvalodu skolotāji - studenti 
iziet praksi kādā no Latvijas skolām. Mentoru sagatavošanas projekta ietvaros ir 
panākts, ka angļu valodas studenti praksi drīkst iziet tikai praksei sagatavotu mentoru 
vadībā. Savukārt vācu valodas studentiem-praktikantiem tas šobrīd nav iespējams, jo 
ievērojami ir samazinājies to skolu skaits, kas piedāvā vācu valodas priekšmetu. Kā 
ievērojamu trūkumu prakšu vadītāji Rēzeknes Augstskolas Svešvalodu katedrā 
saskata prakses vietas izvēli un atrašanās vietu, jo līdz šim bija studenta pienākums 
izvēlēties sev skolu – prakses vietu, ar kuru augstskola pēc tam slēdza līgumu. 
Iesaistoties mentoringa kustībā, nostiprinājās pārliecība par to, ka šāda pieredze nav 
saistoša un efektīva, lai nodrošinātu prakšu kvalitāti, tāpēc perspektīvā ir paredzēts 
pilnībā pāriet uz prakses noriti mentoru vadībā.

Studiju programmas un prakses realizētāji augstskolā saskārās ar problēmu, ka 
starp prakses vietu un augstskolu neveidojās pietiekami veiksmīga sadarbība, jo 

                                           
1 studenta-praktikanta prakses organizēšanai, vadīšanai un vērtēšanai sagatavots priekšmeta skolotājs
2 priekšmeta skolotājs, kas ir uzņēmies studenta-praktikanta prakses organizēšanu, vadīšanu un vērtēšanu
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prakses vietu ekonomisku apsvērumu dēļ studenti visbiežāk izvēlas savā dzīvesvietā. 
Līdz ar to, gadījumos, kad studenta izvēlētā prakses vieta atrodas ārpus Rēzeknes 
rajona robežām, prakses vadītājam no augstskolas puses nav iespējas studenta praksi 
apmeklēt un novērtēt to klātienē. Tādās reizēs studiju programmas un arī prakses 
realizētājiem augstskolā nav zināms, cik pieredzējis, atbildīgs, profesionāls un 
kompetents svešvalodas skolotājs – prakses vadītājs ir studenta izvēlētajā skolā, bet 
studentu prakses vērtējums nav pakārtots vienotai vērtēšanas sistēmai. Šajā prakses 
organizēšanas posmā izpaliek arī pirmsprakses ievirze prakšu vadītājiem skolās. 
Prakses ievirzes semināra galvenais uzdevums būtu sagatavot skolotājus – prakšu 
vadītājus tam, lai viņi spētu vadīt un psiholoģiski atbalstīt studentus prakses laikā, bet 
pieredze rāda, ka izglītības iestādes ne vienmēr spēj nodrošināt kvalitatīvu studentu 
praksi, un studenti nereti saskaras ar prakšu vadītāju nepietiekamu motivāciju iesaistīt 
praktikantus pilnvērtīgā prakses programmā. 

Pētījums par praksi. Kā jau augstāk tika minēts, projekta ietvaros tika veikts 
pētījums, izsekojot četru prakšu (vērošanas prakses – 1.studiju gadā, mācību 
metodiskās – 2.studjiu gadā, pedagoģiskās – 3.studiju gadā, kvalifikācijas – 4.studiju 
gadā) pakāpenības un pakārtotības principu. Pētījuma pamatu veidoja trīs galvenie 
aspekti: 

 praktikants,
 sadarbība (te ir izšķirami vairāki sadarbības modeļi:

mentors ↔ prakses vadītājs augstskolā;
praktikants ↔ prakses vadītājs augstskolā;

praktikants ↔ mentors;
praktikants ↔ skolēni )

 prakses rezultāts. 
Skolēnu viedokļi par studentu-praktikantu. Skolēnu aptaujās tika iesaistīti 

aptuveni 90 8.-12.klašu skolēni, kas mācās vācu valodu kā otro svešvalodu. Aptauja 
noritēja 2 posmos: skolēni tika aptaujāti pirms prakses un pēc prakses. Pirmsprakses 
aptaujas mērķis bija noskaidrot skolēnu domas par to, kādam jābūt jaunajam 
skolotājam (dotajā gadījumā, studentam-praktikantam). Savukārt pēcprakses aptaujas 
mērķis bija noskaidrot, kāds pēc skolēnu viedokļa bija jaunais skolotājs, kura lomā 
bija students-praktikants. 

Salīdzinot aptaujas rezultātus, tika konstatēts, ka, atbildot uz jautājumu Kādu tu 
vēlētos jauno skolotāju?, tiek skolēni nosauca šādas dominējošās rakstura īpašības: 
interesantu, zinošu, jautru, objektīvu, izpalīdzīgu. Savukārt, atbildot uz jautājumu 
Kāds bija jaunais skolotājs?, no augstāk minētajām tiek nosauktas objektīvs un 
zinošs. Kopumā raksturojot studenta-praktikanta personību, dominējošās pozitīvās 
topošā skolotāja īpašības, ko nosauca skolēni bija - stingrs un prasīgs, atsaucīgs un 
pacietīgs, radošs un atraktīvs, labs un patīkams, pacietīgs un centīgs. Kā pozitīvu 
skolēni vērtē praktikantu spēju – tēmu interpretācijas stundās pasniegt interesantāk 
un daudzveidīgāk nekā to ir darījis priekšmeta skolotājs, jo praktikanti biežāk 
izmanto spēles elementus, video, vairāk eksperimentē, vairāk laika patērē vielas 
apguvei, vairāk organizē grupu darbu.

Analizējot skolēnu atbildes, var izvērtēt arī praktikantu vājās puses: 27% 
aptaujāto uzskata, ka topošā skolotāja (t.i. praktikanta) vadītās stundas nebija 
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saistošas un interesantas. Skolēnu atbildes atklāj arī pamatojumu: kā trūkums 
praktikantu vadītajās stundās tika minēti šādi aspekti: pieredzes trūkums, neskaidra 
vielas pasniegšana, praktikants ir kluss un nedrošs, neskaidri vai ātri runā, nav 
objektīvs vērtējumā. Tomēr jāatzīst – ir pārsteidzoši, ka dažkārt praktikantu vājās 
puses skolēni uztvēra kā stiprās puses: piem., praktikanti nav tik stingri kā īstie 
priekšmeta skolotāji, skolēniem nav respekta pret praktikantu, klasē ir ļoti skaļa un 
jautra atmosfēra – šīs un daudzas citas ir problēmas, kas saistītas ar disciplīnas 
jautājumiem, visupirms liecina par to, ka praktikants vēl nav izveidojies skolotājs, un 
viņš netiek uztverts nopietni, bet savu trūkumu dēļ neviļus var iegūt skolēnu 
simpātijas. 

Visnotaļ interesants rezultāts tika iegūts atbildēs uz jautājumu Vai tev ar topošo 
skolotāju izveidojās laba sadarbība?, 90% aptaujāto vidusskolēnu un 60% 8.-9.klašu 
skolēnu atbildēja apstiprinoši. Kāpēc vidusskolēnu atbildēs pozitīvais rādītājs bija 
procentuāli augstāks nekā tas bija 8.-9.kl. grupā? Zināmā mērā tas ir saistīts ar 
mazāku vecuma starpību starp vidusskolēnu un studentu, kuram vēl aktuāls ir viņa 
skolas laiks no viņa kā skolēna pozīcijām, tādējādi praktikants vidusskolēnu 
vecumposma īpatnības spēj izprast labāk nekā pamatskolas skolēnu.

Studentu viedokļi par prakses norisi. Aptaujājot studentus, tika veikts rezultātu 
salīdzinājums: viņu prakses vērtējums pirms un pēc tās norises. Dodoties uz praksi, 
studenti sagaida, ka prakses laikā viņu spēles telpai un izmēģinājumiem, kā arī 
mācību metodikās brīvības iespējām mācību plāna robežās jābūt iespējami plašiem. 
85% aptaujāto studentu apliecināja, ka mācību metodiskās un pedagoģiskās prakses 
laikā gaidītais realizējās, savukārt 10% uzskatīja, ka viņu spēles telpa bija ierobežota.

Sadarbībā ar mentoru, studenti sagaida intensīvu darbu un konsultācijas ar 
mentoru, plānojot un izvērtējot nodarbības; objektīvu nodarbību novērošanu un 
pozitīvu kritiku; maksimālu metodisko brīvību, vadot nodarbības, kā arī iespēju 
izmēģināt stundās dažādas mācību metodes. 80% studentu atzinās, ka izjūt bailes, 
neziņu un nedrošību tieši no pirmās prakses, jo viņi ir pārliecināti par savām 
svešvalodas zināšanām, bet nejūtas droši kā skolotāji, kas viņiem būs jāizpilda. 
Studenti atzīst, ka augstskolā iegūtā teorētiskā bagāža pedagoģijā un priekšmeta 
mācīšanas metodikā ir apjomīga, tomēr bieži vien tieši praksē ir iespēja pārliecināties 
par to, ka teorija ne vienmēr sakrīt ar reālo situāciju. 

Studenti atzīst, ka ļoti būtiska viņiem ir skolas vide, kurā viņiem ir jāpavada 
sešas nedēļas. Viņi ir gatavi pieņemt un pildīt visas tās normas, kas attiecas uz visu 
skolotāju kolektīvu, un tāpēc viņi sagaida, ka arī skolotāji viņus uztvers kā kolēģus. 
Studenti sagaida, ka skolēni viņu vadītajās nodarbībās būs atsaucīgi un aktīvi, pēc 
prakses 75% aptaujāto studentu atzina. ka skolēnu atsaucība un aktivitāte lielā mērā ir 
atkarīga no stundas organizēšanas un norises. 

Studenti vēlas tikt iesaistīt arī ārpusstundu darbā, lai pilnībā iepazītu skolas vidi 
un dzīvi, lai jau prakses laikā viņiem veidotos vispusīgāks priekšstats par pedagoga
lomu un darbu skolā, jo šodien „sabiedrība aizvien vairāk un vairāk grib noteikt 
mācību procesa organizāciju.” (7, 130) Studenti vēlas iesaistīties dažādās sadarbības 
situācijās ar bērniem, vecākiem un citiem kolēģiem, jo viņi apzinās, ka līdz ar 
bērniem klasē ienāk arī tādas sociālās vides problēmas kā trūkums, vardarbība, 
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narkotiskās vielas, un „no skolotājiem gaida, lai viņi ne tikai tiktu galā ar šīm 
problēmām un palīdzētu izprast veselu sociālu tematu klāstu (7, 130).

Prakses laikā visintensīvākais kontakts studentiem ir ar mentoriem, ko viņi 
uztver kā sava veida paraugu un pieredzi, pie tam dažkārt studenti cenšas pat 
atdarināt savus mentorus. Tādējādi īpaša nozīme studentu vērtējumā ir mentoram, 
kuram viņi ir gatavi uzticēties, no kura viņi sagaida maksimālu atdevi un atbalstu. 

Analīze un secinājumi. Aptauju analīze nepārprotami apliecina, ka prakses 
procesā būtiska nozīme ir augstskolas un skolas sadarbībai vēl pirms students ir 
aizgājis praksē. Atmosfēra prakses vidē daudzējādā ziņā ir atkarīga no tā, kāda ir 
augstskolas un skolas-prakses vietas sadarbība, kuras rezultātā jāveidojas 
saskaņotībai starp praktikanta, augstskolas un skolas interesēm. Sadarbībā starp 
augstskolu un skolu abām pusēm ir jānodrošina savstarpējā informācijas apmaiņa un 
konsultēšanās iespēja studentam-praktikantam. No teorētiskās perspektīvas aspekta 
prakse studentam piedāvā vērošanas un izziņas lauciņu, lai viņš iegūtu mērķtiecīgus 
konstatējumus ne tikai priekšmeta metodikā, bet arī audzināšanas darbā. Vienlaicīgi 
prakse skolā viņam ir iespēja teorētiskās koncepcijas izmēģināt eksperimentālās 
situācijās, lai izjustu savas varēšanas robežas. 

Tādējādi skolas vide, kurā ieiet students-praktikants, ir robeža starp augstskolu 
un skolu, starp teoriju un praksi. Tā ir robeža, kas studentos rada bažas un nedrošību, 
jo viņu ceļš uz skolu kā prakses vietu ir ne tikai ārējā vides maiņa, bet gan arī tie ir 
jauni institucionāla rāmja nosacījumi, lomu maiņa, kas, kā iepriekš noskaidrojām, 
saistās ar zināmām praktikanta gaidām. Ar jauno lomu un situācijas definīciju mainās 
arī zināmā mērā praktikanta personība, jo atbilstoši jaunajai situācijai un videi mainās 
viņa domāšana un rīcība. Studentam – praktikantam, ienākot skolā, arī skolas vide 
nepaliek neskarta un nemainīga. Ar studentu-praktikantu skolā vienmēr ienāk 
inovācijas, kuru rezultātā ar alternatīviem darbības modeļiem tiek mainīta skolas 
realitāte. Skola dod praktikantam iespēju mēģināt un izzināt, lai viņš varētu 
paplašināt savu personīgo profesionālo kompetenci. Tas ir savstarpējs mijiedarbības 
process ne tikai starp divām personām, bet gan arī starp institūcijām. Prakse skolā kā 
pieredzes iegūšanas un izmēģinājumu vieta, no vienas puses, un kā refleksijas vieta, 
no otras puses, akcentē prakses attieksmju sistēmu no dažādām teorētiskām un 
praktiskām perspektīvām.

Ejot uz skolu, students maina augstskolas vidi pret skolas vidi, šķērso robežlīniju 
starp gaidām pirms prakses un reālām situācijām prakses laikā. Ja praksi skata kā 
sociālo procesu starp skolu un augstskolu, tad atklājas arī vides ietekmes sfēras, ko 
nosaka praktikanta saskaršanās ar dažādām lomām, profesionālās un prakses 
evaluēšanas stratēģijas, dažādās institūciju laika struktūras un vērtību orientācijas. 
Prakšu vadītājiem ir dzīves, studiju, darba un mācīšanas pieredze kontekstā, ko 
nosaka grupu sociālās, kultūras, etniskās, nacionālās, reliģiozās vai valodu atšķirības. 
Tādējādi prakses vadītāja uzdevums ir ielikt studentā interkulturālās un 
multikulturālās izpratnes aizmetņus. Lai tie varētu darboties mācību procesā, tiem 
vispirms ir jādarbojas praksē dinamiskā sadarbībā starp mentoru, prakses vadītāju un 
praktikantu.

Veiksmīga un efektīva prakses procesa būtība. Prakses kvalitāti nodrošina 
sakārtots un sistematizēts prakses norises process, ko veido studenta aktivitātes skolā, 
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to pašvērtējums, vērtējums no augstskolas un prakses vietas. Prakses organizēšanas 
un realizēšanas procesa kvalitāti nosaka secīgā saistība starp studiju procesu, 
iegūtajām zināšanām un praksi. Apkopojot augstāk iztirzāto, prakses mērķis būtu 
definējams sekojoši: 

- attīstīt topošo skolotāju spēju vadīt zinātniski pamatotu un pedagoģiski 
atbildīgu nodarbību; radīt priekšstatu par izvēlētās profesijas pozitīvajām un 
negatīvajām pusēm, jauno situāciju kritiski reflektējot no skolotāja skatu 
punkta. 

Mērķim ir pakārtojami šādi prakses uzdevumi:
- veidot kopsakarību starp studiju saturu un to pielietošanu praksē;
- iejusties skolas vidē un iepazīt skolotāja lomu;
- balsoties uz esošajām problēmām reālā skolas vidē, attīstīt pedagoģiskās 

kompetences;
- praktiski izmēģināt zinātniski pamatotu darbību;
- apzināties attiecību modeļus: skolēns – skolotājs, skolotājs – skolas 

kolektīvs, kolēģi;
- mācīties veidot personīgo attieksmi pret skolu un spēt to kontrolēt;
- pamatojoties uz praksē gūto pieredzi, pārliecināties par izvēlētās profesijas 

pareizību.
Studiju programmas saturā prakšu norises secība ir iestrādāta pēc to sarežģītības: 

vērošanas prakse ir uzskatāma par vienkāršu, jo tās laikā students vērojot mācās, bet 
4.studiju kursa praksē studentam ir jāspēj tās laikā sagatavot un novadīt ar 
kvalifikācijas darba tēmu saistītu eksperimentu, iegūt un izanalizēt datus. Tomēr 
vislielāko nedrošību studenti izjūt tieši pirmās prakses laikā. 

Pirmā prakse, ko iziet students, ir vērošanas prakse, kuras laikā students apzinās 
skolas nosacījumus, izpēta apstākļus, gūst pirmo priekšstatu un pieredzi par savu 
jauno lomu, sagatavojoties savai pirmajai mācību metodiskajai praksei, kad 
studentam ir iespēja vadīt savas pirmās nodarbības. Vērošanas prakse ievada studentu 
stundas plānošanā un vadīšanā, ļauj iepazīt pedagoģisko situāciju kompleksu, kā arī 
svešvalodas skolotāja profesionālo specifiku. Jo ātrāk students aiziet praksē, jo ātrāk 
veidojas viņa saskare ar skolas vidi, kur viņš var iejusties skolotāja lomā un gūt 
padziļinātu izpratni par skolu kā sabiedrisku institūciju. Tādējādi vērošanas praksē ir 
svarīga intensīva dažādu priekšmetu skolotāju hospitēšana, lai nonāktu dažādās 
pedagoģiskās problēmsituācijās, vērojot piedalītos to risināšanā. 

Savukārt pirmā metodiskā prakse, kad students gūst savu pirmo praktisko 
pieredzi saskarsmē ar skolēniem, plānojot un vadot stundas, ļauj apzināties tālākajām 
studijām pedagoģisko un individuālo problēmloku. Pirmās vadītās nodarbības ir 
iespēja studentam savlaicīgi izvērtēt, vai ir pareizi izvēlēta profesija. Lai veidotos 
daudzpusīgs priekšstats, students būtu pilnībā jāiesaista skolas vidē – pasākumu 
organizēšanā, pedagoģiskajās sēdēs, tikšanās ar vecākiem. Praktikanti ir tikai tad 
gatavi refleksīvai praksei, kad savas izglītības laikā ir ieguvuši pietiekošu nodarbību 
vadīšanas pieredzi. 

Nodarbībām gatavojas kā jaunie – topošie skolotāji (praktikanti), tā arī skolotāji 
ar pieredzi – profesionāļi. Stundas plāns ir specifisks teksta veids, ko rada mentors, 
skolotājs vai praktikants un ar kuru tiek demonstrētas viņa didaktiskās kompetences. 
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Stundas hospitētājs stundas plānā grib redzēt skaidrojumu un pamatojumu tam, kas 
notiek klasē. Stundas plāns demonstrē ne tikai to, vai mācību viela ir piemērota 
vecumam, zināšanu līmenim, vai ir diferencēti uzdevumi, bet gan arī to, vai 
skolotājam ir radoša pieeja stundai, ko klases valodas zināšanu līmenis ir stundas 
plānojuma pamats. Piemērots nodarbības plānojums atbrīvo no spriedzes, kas stundas 
laikā var būt neadekvāti augsta. Tādēļ iesācējiem ir rūpīgi jāsagatavojas katrai 
stundai, jo viņiem nav pieredzes, suverenitātes un profesionāla skolotāja zināšanu. 
Bet arī viņa stundas plānojumam nav jābūt stingros rāmjos ieliktam, kā rezultātā 
stunda neveidotos dabiska. Arī iesācējam jābūt gatavam izmaiņām un novirzēm no 
plānotā, kas stundas laikā ir jāpieļauj. Tādējādi studentam praktikantam rodas 
jautājums, kādam īsti jābūt ideālam plānam? Vienas pareizas atbildes nav, jo katram 
skolotājam gadu gaitā ir izstrādājies savs darba ritms, viņš ir attīstījis savu metodiku 
un atbilstoši tam arī stundas norises plānu. Pieredze rāda, ka stundas plānojums būtu 
jāpārrunā ne tikai ar mentoru, bet arī ar prakses vadītāju, tāpat būtu jākonsultējas par 
metožu izvēli, nodarbības diferencēšanu utt. 

Nozīmīga prakses vērtēšanas sastāvdaļa ir studenta – praktikanta 
dienasgrāmata – pašvērtējums, kurā students veic plānoto un sasniegto rezultātu 
analīzi, kā arī uzlabo un izmaina savu darbu katrā nākošajā aktivitātē. Pēc katras 
novadītās stundas praktikanti būtu jāuzaicina izvērtēt savu stundu un iegūto pozitīvo 
un negatīvo pieredzi izmantot nākošās stundas sagatavošanai. Tādēļ praktikantiem ir 
jāpilda dienasgrāmatas, ko varētu nosaukt arī par nodarbību piezīmēm, kurās tiek 
atspoguļota stundas norises atbilstība izvirzītajiem mērķiem, kurā praktikanti evaluē 
nodarbības norisi, izmantojot virkni dažādu aspektu (piem., Kāds klasē bija 
mikroklimats nodarbības laikā? Cik skolēnu piedalījās nodarbībā, kāda bija 
klātesošo aktivitāte? Vai skolēni saprata stundas vielu? Vai izplānotā stundas norise 
sakrita ar reālo?)

Iepriekšējās stundas pozitīvie rezultāti kā aizmetnis būtu jāiekļauj nākošās 
stundas sagatavošanā. Balstoties uz iepriekšējo stundu pieredzi, praktikanti var paši 
izvirzīt mērķus nākamajām stundām, un praktikanta progresam ir jāatspoguļojas viņa 
piezīmēs dienasgrāmatā. Pēc katras novadītās stundas būtu jānotiek praktikanta 
sarunai ar mentoru. 

Četru prakšu laikā students – praktikants ir izveidojis savu prakses biogrāfiju, 
guvis zināmu pieredzi, radījis vienotu priekšstatu, ja prakses ir izietas pie viena un tā 
prakses vadītāja augstskolā un mentora. Tādējādi prakses laikā praktikantu attieksmes 
pret darbu vērtējums un darba rezultāti varētu tikt izmantoti rekomendācijām 
turpmākajās darba intervijās pēc augstskolas beigšanas.

Atbildību par prakses norises kvalitāti skolā, parasti uzņemas mentors. 
Izmantojot prakses vērtēšanas un analīzes formas un metodes, viņš nosaka zināšanu, 
prasmju un iemaņu atbilstību noteiktam topošā pedagoga līmenim. Mentors analizē 
praktikanta profesionālās sfēras pieredzi un refleksiju. Mentora profesionalitāte 
izpaužas piemērā un gatavībā pārbaudīt savus pieņēmumus, kā arī atzīt kļūdas. 
Mentors palīdz studentam iejusties jaunajā vidē un seko tam, lai students skolā tiktu 
uztverts kā kolēģis un lai viņš izjustu, ka vairs nav piederīgs skolēnu, bet gan 
skolotāju kolektīvam. Piedāvājot saudzīgu profesionālo atbalstu, mentoram ir jākļūst 
par studenta – praktikanta uzticības personu. No mentora tiek sagaidīts praktikanta 
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aktīvs atbalsts, lai viņa pirmā pieredze skolā nebūtu vilšanās. Mentoram pienākums ir 
sagatavot skolēnus praktikanta ienākšanai klasē, jo skolas ikdienas darbā līdz ar 
veidojas novirzes no skolas ikdienas dzīves normām. Galvenie mentoru uzdevumi, 
kas atrodami arī ārzemju kolēģu pētījumos, ir:

- informēt praktikantu par skolu un klasi;
- atvērt savu nodarbību praktikantam, demonstrēt stundas plānojumu un savu 

darbu, kā arī kopā ar praktikantu izvērtēt šo stundu; 
- ievadīt un sagatavot praktikantu viņa mēģinājumiem vadīt nodarbības;
- koordinēt, hospitēt un vērtēt praktikanta vadītās nodarbības;
- veicināt viņa līdzdarbošanos skolas, klases un ārpusklases pasākumos.
Mentora un praktikanta veiksmīgu sadarbību atspoguļo shēma, kur starp mentoru 

un praktikantu tiek akcentēta atgriezeniskās saites veidošanās, ko nodrošina 
savstarpējas koleģiālās attiecības, nepārtrauktības un pēctecības ievērošana prakses 
procesā, atbilstība prakses mērķiem un uzdevumiem, vienotiem prakses vērtēšanas 
kritēriji (1.att.).

1.attēls. Mentora un praktikanta sadarbības modelis

Mentora un praktikanta sadarbību varētu raksturot kā lomu spēli uz skatuves. 
Brīdī, kad praktikants vada nodarbības un iziet klases priekšā, mentors kļūst par 
skatītāju, bet vienlaicīgi viņš paliek arī aktiera lomā, kas no skatuves aizmugures tieši 
vai netieši ietekmē darbības norisi klasē, kur praktikants ir viņa māceklis. Mentoram 
nepārtraukti ir jābūt uzmanīgam un jāizrāda interese par darbību uz skatuves, bet, 
iejaucoties un aizrādot, viņam ir jābūt smalkjūtīgam un neuzkrītošam.

Nereti praktikanti un mentori pieder dažādām paaudzēm un vecumu starpība var 
izraisīt savstarpējas diskusijas par svešvalodu mācīšanas metodēm, personīgo 
identitāti nodarbībā utml. Praktikanti mentorus galvenokārt uztver kā autoritātes un 
retāk kā kolēģus. Tādējādi ir svarīgi, lai mentori sekotu aktualitātēm un izzinātu 
skolotāju izglītošanas teorētiskos aspektus, sasaistot tos ar praktisko pieredzi skolā, 
kā arī uztur ciešu saikni ar augstskolu.

Mentori parasti ir noslogoti ar noteiktu nodarbību skaitu un darbs ar studentu-
praktikantu ir papildus slodze, ne reti mentoriem ir maz laika kontaktam ar 
studentiem - praktikantiem. Arī mentoru darba atalgojums neatbilst viņu ieguldītajam 
darbam mentoringā. Šobrīd mentori saņem niecīgu, precizējot – neadekvātu, 
atalgojumu par savu darbu. Viens no risinājumiem būtu, ka skolā paredzētā slodze uz 
praktikanta prakses laiku tiktu samazināta un viņš saņemtu papildus atalgojumu par 

koleģialitāte atbilstība prakses 
kontekstam

prakses 
kontinuitāte

prakses
vērtēšanas 

kritēriji

Mentors              Praktikants
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prakses vadīšanu. Šā jautājuma risināšanā būtu jāiesaistās gan izglītības ministrijai, 
gan skolu vadībai, gan arī augstskolām. Zināmā mērā augstskolas ir apzinājušās šīs 
problēmas un mēģinājušas rast risinājumu, iesniedzot ESF finansētus projektu 
pieteikumus pedagoģisko prakšu atbalstam, tomēr arī te ir virkne trūkumu un 
pirmkārt, nekad nav garantijas, vai pieteiktais projekts tiks apstiprināts un finansēts. 

Prakses laikā ar mentoriem sadarbojas arī augstskolas prakses vadītāji, kas 
sagaida, ka mentori kā pieredzējuši svešvalodu mācībspēki ir gatavi dot padomu 
praktikantam un ievadīt viņu svešvalodu mācīšanas specifikā, kā arī palīdzēs viņam 
pārorientēties, mainot augstskolas vidi uz skolas vidi. Augstskolas kompetencē
ietilpst vesela virkne atbildīgu uzdevumu, lai nodrošinātu prakses kvalitāti. 
Augstskolai prakses procesā ir jādarbojas vienlaicīgi divos virzienos, uzturot 
kontaktu ar studentu-praktikantu un veidojot sadarbību ar mentoru. 

Sadarbojoties ar skolām, kurās studenti iziet praksi, augstskolas prakšu vadītāji 
ir gatavi veidot ar mentoriem draudzīgu, fleksiblu un profesionālu saikni, kas balstās 
uz savstarpējo uzticēšanos, atklātību un respektu. Pirms students uzsāk praksi, 
mentoriem ir jāzina, ko no viņiem sagaida augstskola un students. Augstskolai ir 
jānodrošina, lai mentori būtu plaši informēti par savu uzdevumu galvenajiem 
aspektiem. Augstskolai ir jārūpējas arī par to, lai mentoriem būtu zināms, kāds ir viņu 
darbības instrumentārijs (piem., vērošana, atgriezeniskā saite, rakstisks ziņojums vai 
vērtējums, pārrunas u.c.). 

Attieksmē pret studentu augstskolas prakses vadītāja uzdevumos ietilpst regulāra 
praktikanta nodarbību hospitēšana, kontakta ar mentoru uzturēšana, attieksmju starp 
mentoru un praktikantu vērošana, trīs pušu tikšanos organizēšana, jo šādā prakses 
procesā ir iespējams laicīgi apzināt un novērst problēmu, pirms tā vēl eskalējas. 
Tādējādi augstskolai ir būtiski, kuru skolu students izvēlas par prakses skolu, jo 
sadarbības efektivitāte ir atkarīga arī no sadarbības partnera atvērtības un gatavības 
sadarboties. Ja prakse tiek izieta ģeogrāfiski tālu no augstskolas atrašanās vietas, 
prakses vadītājam nav iespējas apmeklēt studentu prakses vietā. Arī laika trūkums 
(vai arī var nesakrist prakses vadītāja brīvais laiks un praktikanta vadīto nodarbību 
laiks, lai tās apmeklētu) var negatīvi ietekmēt intensitāti, ar kādu prakses vadītājs var 
sekot prakses norisei. Šādās situācijās top jo īpaši aktuāla un dubultojas mentora 
prakses vadīšanas, konsultēšanas un vērtēšanas nozīme.

Praktikanti savlaicīgi tiek informēti par to, kas no viņiem tiek sagaidīts kā 
prakses rezultāts un kāds prakses materiāls ir iesniedzams izvērtēšanai prakses 
vadītājam. Tāpat praktikantam ir jāzina, kādas funkcijas un kāda loma mentoram ir 
prakses ietvaros. Praktikantam, mentoram un prakses vadītājam, dokumentējot un 
evaluējot praktikanta attīstību prakses laikā, būtu jāorganizē triju pušu tikšanos starp 
mentoru, prakses vadītāju un praktikantu, kas būtu svarīga sadarbības forma, lai 
students gūtu atgriezenisko saiti un prakses kopsavilkumu. Vērtējumam no mentora 
un prakses vadītāja puses jābūt konstruktīvam un iejūtīgam. Vēlams, lai praktikanti 
vienā skolā iziet praksi kā minimums divatā, jo tas nodrošinātu savstarpējo vērošanu 
un nodarbību vērtēšanu. 

Mentoru sagatavošana. Mentorings kā intensīvs darbs, nodarbību novērošana 
un vadīšana, vērtēšana, pozitīvā kritika, sadarbošanās ir ieguldījums prakses 
kvalitātes nodrošināšanai prakses vietā, jo „viena no galvenajām skolotāju izglītības 
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funkcijām tiklab izglītībā pirms darba sākuma, kā arī kvalifikācijas celšanā ir 
nodrošināt skolotājus ar ētisku, intelektuālu un emocionālu bagāžu, lai tādas pašas 
īpašības varētu ieaudzināt skolēnos, kā to prasa sabiedrība. Kvalitatīva mācīšana 
nozīmē to, ka sagatavojamos skolotājus saved kopā ar pieredzējušiem skolotājiem.”
(7, 136)

Būtiska nozīme prakses procesā ir studentu un mentoru savlaicīgai 
sagatavošanai, jo starp mentoringam nesagatavotu prakses vadītāju, kuram ir vāja 
metodiskā kompetence, un studentu – praktikantu var neveidoties sadarbība un 
savstarpēja sapratne, kas savukārt var būt par iemeslu studenta spriedzei, 
psiholoģiskajai barjerai, viņa profesionālās pieredzes attīstībai, arī nepatikai pret 
izvēlēto profesiju. Tādēļ augstskolai būtu jāorganizē semināri un mentoru grupas 
tikšanās ne tikai pirms, bet arī prakses laikā. Prakšu vadītājiem un mentoriem būtu 
regulāri jāsatiekas jau pirms prakses sākuma, lai kopīgi parūpētos par studenta-
praktikanta saudzīgu pāreju no studiju programmas teorētiskās uz studiju 
programmas praktisko daļu. Mentoriem savlaicīgi ir jāzina, pie kā viņi var vērsties, 
lai saņemtu papildus atbalstu, ja tāda nepieciešamība rastos. Augstskolas 
organizētajos semināros mentoriem būtu jāsalīdzina mentoru sagatavošanas kursa 
saturs ar esošo mentoringa pieredzi un jādod augstskolai atpakaļ kritisks vērtējums 
evaluēšanai. (8, 14.-15.)

Mentoru sagatavošanā būtiski ir izveidot pamatu, kas satur aktuālākos prakses 
organizēšanas un vadīšanas aspektus. Prakses vadlīniju izstrāde būtu veicama 
atbilstoši prakšu mentoru un metodiķu ieteikumiem. Sagatavotam prakses vadīšanas 
materiālam ar skaidri definētiem prakses mērķiem un uzdevumiem, mentora 
funkcijām, uzdevumiem un pienākumiem būtu jābūt pieejamam internetā, kas 
savukārt atvieglotu informācijas plūsmu starp studiju programmu realizētājiem un 
prakšu mentoriem.

Ārzemju kolēģu pieredze pierāda un pamato, ka mentorings ir nozīmīgs 
pavērsiena punkts starp skolu un izglītības iestādi, kā arī starp teoriju un praksi. 
Nevar tādēļ paļauties tikai uz to, ka kāds, kurš ir labs sava mācību priekšmeta 
skolotājs var būt arī labs mentors, nesaņemot iepriekšēju sagatavošanu. Tādējādi 
mentori būtu intensīvi jāiesaista augstskolu pedagoģiskajā darbā, lai tiktu kāpināta 
mentoringa kvalitāte. Ārzemju kolēģi (un daļēji šī pieredze tiek pārņemta arī mūsu 
valstī) uzskata, ka mentori būtu vispirms attiecīgi jāsagatavo – tā varētu būt attiecīga 
papildus izglītība vai kvalifikācija. Vēlams, kā to akcentē ārzemju kolēģi, lai tas būtu 
iespējams akreditētā Eiropas Savienības līmenī. Kā specifiska izglītība šai 
kvalifikācijai varētu būt skolas aktivitātes, kur būtu sasaistītas teorētiskās un 
pētnieciskās refleksijas ar pedagoģisku vai akadēmisku ievirzi (piem., citu svešvalodu 
skolotāju koordinēšana, mācību materiālu sagatavošana, mācību plānu izveidošana).

Apkopojot aptauju rezultātus, pieredzi un ieteikumus par prakšu organizēšanu un 
realizēšanu, rezultātu analīzi tiek veidots vienots prakses organizēšanas, realizēšanas 
un vērtēšanas modelis attiecīgās prakses pilnveidošanai studiju programmā 
„Svešvalodas skolotājs”. 
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EFFECTIVE COLLABORATION OF MENTORS, MENTEES, 
UNIVERSITY METHODOLOGISTS, SCHOOL STUDENTS 

AND COMMUNITY – A PRECONDITION OF SUCCESSFUL 
MENTORING. PROBLEMS AND SOLUTIONS

Mg.paed. Mārīte Opincāne
Rēzeknes Augstskola

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV 4600
Tālr.: +371 26302242

E–pasts: mariteo@tvnet.lv

Anotācija. Mentorings ir salīdzinoši jauns jēdziens Latvijā. Izglītībā to sāka izmantot no 
1999.gada, kad Britu Padome organizēja pirmos mentoru kursus. Mentoru apmācība paplašinājās, 
un tagad sertificēti dažādu mācību priekšmetu mentori strādā Rēzeknes, Rīgas, Daugavpils un 
Liepājas pilsētās un rajonos. Pedagoģiskās prakses mērķis mentora vadībā ir nodrošināt 
studentiem profesionālu palīdzību un padomus. Efektīva mentoru pieredze nodrošina pieaugošu 
gandarījumu un zināšanas par mācību procesu. Sekmīgas pedagoģiskās prakses nodrošināšanai ir 
svarīga efektīva visu iesaistīto pušu – studenta, mentora, skolēnu, klases audzinātāja, skolas 
kolektīva, skolas administrācijas, metodikas docētāja, pedagoģiskās prakses vadītāja, augstskolas 
administrācijas, skolēnu vecāku un visas sabiedrības sadarbība. Mentorings ir sarežģīts process, 
kas prasa rūpīgu plānošanu, organizēšanu un novērtēšanu. Tā sasniegumu rezultāti parādīsies tikai 
ar laiku. Tomēr jau šobrīd visas iesaistītās puses redz mentoringa lielāko ieguvumu – studentu 
drošības sajūtu un pieredzes apgūšanu profesionālu mentoru vadībā. 

Key words: effective relationships of the involved parties, mentee, mentor, mentoring, 
teaching practice, post – lesson discussion, post - teaching practice meeting, pre - teaching practice 
conference.

The development of mentoring in Education in Latvia

Mentoring as a term is relatively new in Latvia. In 1999 the first mentor training 
course was organised by the British Council. Its objective was to raise the awareness 
of mentors’ role in pre – service teacher education and facilitate the acquisition of 
mentoring skills. In 2002 the project PRESETT PARTNERSHIP: Towards a Coherent 
and Effective Partnership between Universities and Schools in Pre – service Teacher
Education was launched by the British Council. The aim of the project was to 
improve the quality of pre – service teacher education in Latvia. The project started 
with 60 hours long two, one week intensive Mentor Training Course Workshops, in 
which a selected group of mentors and university methodologists from all over Latvia 
explored and developed mentoring skills under the guidance of three mentor trainers. 
A year of experiential learning followed and the results of this learning were 
presented at a European Conference held in Latvia, in August, 2003. In January, 2004 
mentor trainers were educated in the course in Jurmala. Afterwards, in 2005 mentors 
in different subjects were trained in Riga, Rezekne, Liepaja and Daugavpils.
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The notion of mentor

Mentors are the individuals who are willing to be open and available and to be 
encouragement to others mainly through their willingness to tell the stories of their 
experience and help others realize that they are creating their own stories. Applied to 
contemporary education, especially the education of teachers, it means that mentors 
know that without a vision the teacher perishes along with the students and the 
learning process.

One origin for the word mentor comes from Homer’s Odyssey where Mentor
was the teacher of Odysseus’ son, Telemachus. It is said that besides being a teacher, 
Mentor was half-god and half-man, half-male and half-female, believable and yet 
unreachable. Mentor was the union of both goal and path, wisdom personified. The 
problem of wisdom comes to the front in mentoring mentees and their teaching, not 
only issues of pedagogical practices and content.

Mentoring is an increasingly used term in teaching. Books, articles and journals 
are devoted to the topic. Mentoring is a support provided by more experienced 
professional for the growth and learning of another, as well as for integration and 
acceptance by a particular community. It is a skill.

The objective of teaching practice under the guidance and responsibility of 
mentor is to provide mentees with professional assistance and advice through 
mentoring points out that an effective mentoring experience leads to mentees’ 
increased satisfaction and competence in teaching (18). Before selecting mentors for 
mentees, school administration and university educators should first look at the 
process of mentoring. The mentoring process includes the relationship of mentee and 
mentor, the necessary knowledge and skills of mentors, and an accountability system 
to ensure success.

During the mentorship process, a mentor often assumes multiple roles to bring 
about the enhancement of the mentee's professional, personal, and psychological 
development. At different times, the mentor may be

 a role model,
 advocate, 
 sponsor, 
 adviser, 
 guide, 
 developer of skills and intellect, 
 listener, 
 host, 
 coach, 
 challenger, 
 visionary, balancer, 
 friend, 
 sharer, 
 facilitator,
 resource provider.
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Responsibility to consider the psychological dimensions of the relationship, for 
example, accepting, confirming, counselling, and protecting come along with these 
roles. The role that best describes the mentor may be decided as a result of how well 
the mentor understands the total mentorship process.

It is not difficult to organise the process of teaching practice for the students of 
Rezekne University College, because the groups of students are not large, and the 
number of mentors in Rezekne City and region also is not high, so there is a close 
collaboration between the methodologist of Rezekne University College and the 
mentors. Despite the very low payment for mentors’ job, the mentors are very 
responsive, readily accept mentees and work very hard with them. Before teaching 
practice, the methodologist organises the meeting with the mentors, informs them 
about the number of mentees who are going to have their teaching practice at basic 
school (second year students), secondary school (third year students) and diploma 
paper writing practice (fourth year students). The mentors inform the methodologist 
what classes they are teaching during the particular school year and how many 
mentees they are ready to work with. The meeting is organised also with mentees. 
They are informed about the mentors. As some of post – teaching meetings with the 
mentors are video recorded, the mentees watch them. The mentees are allowed to 
express their wishes about the school and the mentor, and the methodologist does her 
best to meet mentees’ wishes. Sometimes the mentees of Latvian nationality prefer 
having their teaching practice at Latvian schools and the mentees of Russian 
nationality – at Russian schools because they prefer the schools where study language 
is their native one. But if it is not possible, Latvian students manage well at Russian 
schools and vice versa. Students can also come to University College during their 
teaching practice and consult the methodologist and their supervisors. If some 
problems appear, the mentors also contact the methodologist or the supervisors. The 
author of the article considers that it is easier to organise and arrange teaching 
practice in smaller community and the city and that the collaboration of the mentees, 
mentors and university methodologist is closer.

Mentors’ roles and problems

Becoming a mentor requires a persevering commitment. Mentoring can recall 
the mentor’s own first years of teaching and what can be learned in an interpretive 
remembering of one’s own difficulties and how one learned to be a teacher. This kind 
of autobiographical recollection can be a foundation for relating to what mentees are 
now experiencing and how best to help them. Mentors who willingly, enthusiastically 
and knowledgeably work with mentees can recall and renew their own lives of 
learning. Learning and teaching are not purely individualistic, isolated events, but 
collaborative processes that require responsibility, initiative, imagination, and love of 
learning.

A.Malderez, points out several mentor roles:
 Model – of learning, of commitment, of professionalism, as well as of 

practice
 Acculturator – show them ropes, how it’s done here
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 Sponsor – introduce the mentee to the right people, use power in the service 
of the mentee

 Support – be there, be a safe place to let off steam, an ear, a shoulder
 Educator – provide appropriate interventions to support professional 

learning points out several mentor roles (14).
According to Cohen, N. H. (1995), there are six basic qualities of the good 

mentor (3):
Committed to the role of mentor,
Accepting the mentee,
Skilled at providing instructional support,
Effective in different interpersonal contexts,
A model of a continuous learner,
Positive and optimistic in communication.
Simply put, the good mentor is able to both guide the mentee and be a model of 

learning for him/her, conveying in very human and personal ways that everyone is in 
this process of teaching and learning together, that it is a continuously developmental 
process for all involved from teachers to students, that in the act and art of teaching 
we are all beginners, but that some are more beginners that others. A mentor can give 
away her or his wisdom in a non-judgmental way and can give the mentee the trust 
and the responsibility to develop, perhaps in ways different from the mentor’s path.

During the mentorship process, a mentor often assumes multiple roles to bring 
about the enhancement of the mentee's professional, personal, and psychological 
development. Responsibility to consider the psychological dimensions of the 
relationship, for example, accepting, confirming, counselling, and protecting come 
along with mentor roles. The role that best describes the mentor may be decided as a 
result of how well the mentor understands the total mentorship process.

Malderez A. (14, 12) considers that the attitude of a mentor has to be:
 more open -minded
 encouraging
 responsive
 responsible
 flexible
 understanding
 tolerant
 confident
 patient
Nurturing and support by mentors can enforce success and effectiveness among 

mentees as well as prevent some of them from dropping out of the teaching 
profession. Because of its importance, school administrators and university educators 
need to examine the elements of a successful mentoring program. Elements include 
the development of positive and supportive relationships between mentee and mentor. 

The stories told by the mentors enhance and enliven the imagination of the 
mentees and serve to deeper the mentor’s own imaginative ways of reinterpreting her 
or his own experience and work. When mentees do not have the experience of being 
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respected and trusted enough to be given the opportunity of having the unique 
relationship between mentor and mentee, those mentees may have all the information 
about teaching needed, but not its spirit, not its living face. Thus, those mentees may 
feel isolated and left to their own devices to see what theories and practices learned in 
school might actually benefit mentees and help them become learners. The mentorial 
relationship creates in the mentee a sense of being taken seriously and valued for who 
she or he is at that very moment. 

Mentoring not only helps mentees to avoid being and feeling thrown into the 
classroom alone and isolated from the input of experienced teachers, but also as a 
way of promoting new approaches to teaching and learning and new forms of teacher 
collaboration
Mentoring by itself will not help mentees unless it is mentoring that has a vision of 
good teaching and includes a conception of what mentees need to learn and how that 
learning occurs over time in the context of teaching. 

Mentors meet a lot of problems nowadays. Mentors in Rezekne city and 
Rezekne region were surveyed about the most serious of them. Mentors’ most 
common answers were as follows:

 Lack of time for post –lesson discussions. Mentors have to use their free 
time, it is often late in the afternoon to work with mentees;

 Underpayment for mentors;
 A lot of responsibility;
 Sometimes problems in work with not –prepared and irresponsible mentees;
 Mentor status recognition as being a separate occupation;
 Work overload.
According to mentees’ questionnaire effective mentors fulfil the following 

functions:
 Provide a psychologically safe environment in which mentees can try out 

new ideas and approaches;
 Find time and are available to mentees; 
 Provide appropriate models of teaching and of professional development;
 Provide personal support and encouragement to the mentees and ensure 

others at school also do so;
 Provide access to their own and other teachers’ experience;
 Provide opportunities and assistance for mentees to review and learn both 

from their own and others’ teaching experience;
 Assist mentees with their planning;
 Help mentees to set achievable goals.

Mentee

The basic desired qualification of a mentee can be dividend into three categories: 
competence, collaboration, and commitment (1). The first of these cs, competence, 
includes linguistic, cultural, and pedagogical skills. They will need linguistic 
competence in both English and the native language to anticipate students' problems 
and to explain clearly how the languages differ.
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Mentees need knowledge about the target language culture and the one they are 
living in so that they can help school students learn more about their own culture as 
they discover the similarities and differences of the foreign culture. Pedagogical 
competence includes a wide range of knowledge and skills. The mentee needs to 
understand the practical aspects of teaching: how to set up a syllabus, how to teach 
language skills, how to assess fairly oral and written work. The mentee must have a 
broad enough background to be able to teach all levels’ school students. The mentee 
has to know how to select appropriate texts and teaching materials and how to design 
and implement creative, interesting teaching techniques for students of all levels. 
Knowledge about language-teaching technologies, such as video-based language 
instruction, computer programmes and the Internet, is of increasing importance. 

Collaboration refers to the ability to cooperate effectively with others: school 
students, peers, a mentor, class teacher and other teachers, school administration, 
university methodologist, university educators, students’ parents and other people 
from the local community. Collaboration in the classroom requires the ability to be 
able to empathize with students and accept them as they are, be demanding but also 
positive to classroom learning, as well as be en efficient classroom manager. 
Learning can be difficult for the students if the mentee does not understand their 
needs. 

Mentors emphasize that many mentees progress in stages. According to 
Holcomb S. and Green M., (13) mentors outlined three stages of working with a 
mentee. The first stage focuses on practical skills and information – how school work 
is organised, how to organize a classroom, etc. During the second stage, mentors and 
mentees can concentrate more on teaching and on polishing classroom management 
skills. In stage three, the focus shifts to a deeper understanding of instructional 
strategies and ongoing professional development that is based on the assessed needs 
of students. A skilful mentor works with a mentee to determine what level of 
assistance to provide and when to provide it. 

During post – teaching practice meetings with Rezekne and Rezekne region 
English mentors they analysed, evaluated and characterised mentees. The most 
common conclusions presented by the mentors were: 

 New generation of teachers is coming to school and I am proud of them: 
they are much better than we in using IT and other modern technologies, 
they prepare very interesting exercises for the lesson;

 They know a lot about different new methods and techniques and are good 
at using them;

 Some of my mentees have to work hard to improve their language 
proficiency; they know it and they still have time for it;

 One of my mentees was so bright. It was amazing. When she stood in front 
of the class for the first time, it seemed as if she had worked at school for 
ten years;

 Some of them just during teaching practice understand that it is one thing to 
know the grammar rules but absolutely different – to explain them to the 
students. And they see that it is not easy;
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 I am proud that most of my mentees told me after their teaching practice 
that they want to become teachers.

The relationships of the mentor and mentee

A meaningful relationship between the mentor and the mentee establishes an 
effective mentoring experience since the relationship mediates the experiential 
exchange (7; 12). Compatibility between them is based on the interpersonal 
interactions that occur during the mentoring process (2). If the relationships between 
mentor and mentee are based on understanding, caring, and trust, credibility occurs. 
The mentor and mentee’s understanding of each other’s roles and expectations is 
essential in establishing a basis for compatibility. While mentors tend to have their 
own ideas about mentoring because of previous experiences, the mentee may be 
uncertain about the mentoring process. Differences in expectations and viewpoints 
could result in stress and a dysfunctional relationship between mentor and novice 
teacher (12; 15). 

University methodologists and mentors should ask mentees to write down their 
expectations of the mentoring process before starting teaching practice. When 
completed, university methodologists, mentors and mentees would discuss these 
expectations in light of the mentoring requirements’ format. Mentor and mentee 
should also have opportunities to talk with one another about their background 
experiences and expectations of the mentoring process. These conversations may 
reveal evidence to determine whether a basis for a meaningful relationship exists. 

Additional approaches can be pursued to establish a basis for a successful 
relationship between mentor and mentee. First, it may be valuable to have a selection 
committee comprised of individuals (e.g., school administration and university 
educators) familiar with the backgrounds of the mentors and mentees to determine a 
perceived match of management styles and social interactions (2). School 
administration and university methodologists should also look at the natural selection 
approach in designating mentors for mentees (11). This occurs when a mentor and a 
mentee begin working with one another forming a natural mentor and mentee 
relationship. Lastly, school administration and university methodologists the may 
choose mentors who are adaptive to role assignments and responsive to learning. 
Researchers have pointed out that …relationships can be established or enriched by 
learning or encouraging mentor-like behavior rather than by selecting certain types 
of people… (16, 6). Effective mentors help mentees deal with the personal issues that 
arise so beginning teachers can focus their attention on the matter of teaching (18). 

Secondly, mentors, as well as mentees, should have good interpersonal skills. 
Teaching practice tends to be more affective experience rather than a cognitive one. 
In the mentor/mentee relationship, mentors spend much of their time listening, 
counselling, guiding, supporting, and showing confidence in the novice teacher’s 
ability (6; 7; 8; 10). While providing support and understanding, mentors also have to 
challenge first-year teachers to use their talents to strive for excellence in their 
teaching (12). 

Thirdly, knowledge of adult education principles is extremely valuable. Adults 
need learning experiences …that are self-directed, problem-centred, experiential, 
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and role-related. Guiding students to engage in problem finding, not just problem 
solving…. Fourthly, mentees need modelling and guidance in becoming more self-
reflective. Reflective thinking allows mentees to analyze their pedagogical methods 
to improve their teaching (17). This is especially important since teachers tend to 
focus more on doing than thinking (12).

Regular meetings and observations between mentors and mentees are necessary. 
During these sessions modelling of pedagogical techniques, assessment of classroom 
teaching, constructive feedback should be discussed. University methodologist 
should also at least several times participate at these discussions. Moreover, regular 
reports by mentors and mentees provide opportunities to initiate self-reflection and 
dialogue with support group members (e.g., school administration, other mentors, and 
university educators).

Good mentoring is a distinctive and powerful process that enhances intellectual, 
professional, and personal development through a special relationship characterized 
by highly emotional and often passionate interactions between the mentor and 
mentee. The essence of mentoring is grounded in the concept of one-on-one teaching. 
If one is engaged in mentoring, one is engaged in teaching. The function of the 
effective mentor, which include building a relationship, providing information, being 
facilitative and challenging, serving as a role model, and co-constructing a vision, are 
not far removed from what good teachers do. If one also examines the role of a skilful 
instructor, it will become clear that there is high correlation between the two roles 
(1; 4). Mentors, according to Daloz (1998), provide a balance of support and 
challenge such that our learners feel safe to move (4).

From ancient times to contemporary life, mentors have challenged mentees to 
have a vision that places their journey in a larger context and forms purpose in their 
lives.

Mentors speak of helping mentees to expand their repertoire - skills, strategies, 
and knowledge useful in different teaching situations and settings. These can be 
acquired by observing many different teaching styles, comparing notes with other 
mentees consulting at length with the mentor, and other means. 

Often the relationship between mentor and mentee was compared to that 
between parent and child. Mentoring was like parenting in that while you are raising 
the child, student, new professional, you aren't raising them for yourself. You are 
raising them to be his or her own person in life and in the profession. 

One of the most valuable experiences mentee can have is working with a mentor 
willing to share personal interest, time, talents, and skills. When there is a good 
match with mentor the relationship both participants benefit from it. The 
questionnaire on mentors show that they are highly valued for being role models, as 
well as for providing support, and encouragement Mentors should communicate 
excitement for their profession and their enjoyment of the learning process. Mentors 
should help to develop mentees’ teaching mission, say clarify your purpose, so that 
you can find success. They should provide a long term and short term perspective 
relating to mentees’ future career development and the choices s/he may make. 
Mentor teaching is the process by which a practicing teacher, who has demonstrated 
commitment and competence and shares their expertise and training with mentees. 
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Therefore, a mentor should:
 Provide support and training for new teachers in a structured and systematic 

fashion where in they share their expertise providing access to success; 
 Work regularly and directly with the mentee in preparing lesson plans; 

creating units of study or grade level goals for curriculum areas. They 
should engage in problem solving and facilitate the transition between 
teacher training and the realities of classroom instruction; 

 Provide feedback, guidance, and support to the mentee as well as provide 
research-based support for instructional strategies, the development of 
classroom materials, „culture”, and organization; 

 Have meetings to review progress of the mentee, debrief successes and 
failure, and apprise them of opportunities in the district for in services and/ 
or workshops; 

 Not to evaluate their s. This is because a supportive professional 
relationship between teachers and mentors and mentees is essential to 
success. Conversations between the mentor and the mentee are to be 
confidential 

 Be advisors, role models, peers with successful teaching experience 
committed to setting an example and sharing ideas. 

 He or she should not have received any notice of unsatisfactory service or 
act in the prior five years of service. 

 They should be willing to let mentees observe them teach (17, 84).
There are five trained English language mentors at Rezekne city schools and 6 -

at schools of Rezekne region. They all are very hard – working and devoted to their 
mentor’s work and duties. The students of Rezekne University College were asked 
about the role and importance of the mentor during their teaching practice. All of 
them emphasised the crucial importance of the mentor. The most common answers 
were:

 She was like mother – caring, attentive, understanding and supportive;
 She treated me as a colleague, she never showed that she is much more 

experienced and skilful, she was extremely tactful, she never spoke about 
my failures, she just pointed out the fields to improve;

 I felt as safe as on my first day at school, being seven years old girl, when I 
first met my class teacher and understood I can fully trust her;

 My mentor was like my elder sister for these six weeks for me – wise, 
intelligent, very experienced but friendly and supportive;

 She treated me as if I were her best friends, after my first not very 
successful lesson she told about her first lesson many years ago and gave 
me a lot of useful advice. She did not criticise me. It made me feel better;

 I felt like working together with an expert – a real professional.

The support of school and University College

Mentoring programs should adopt the support team approach to the mentoring 
process, providing opportunities for mentees to work with a support team instead of 
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only a mentor. A good fit between the mentor and mentee will provide both parties a 
rewarding experience; strengthen their commitment to the teaching field. In 
conjunction with the mentoring process, the school administration and university 
educators could establish a support team that includes the mentor as a key member. 
This group, consisting of teachers, methodologists and administrators, would form a 
basis of knowledge and experience to address s’ pedagogical concerns of mentee. 
This team could more readily provide the necessary information and feedback that a 
mentee may require. Also, it could reduce or eliminate a mentor’s feeling of 
inadequacy in striving to fulfil his/her various duties. The support team approach 
could provide assurance mentors that school administrators support the mentoring 
process (9). It could provide a forum for mentors to discuss their professional 
responsibilities and receive constructive feedback. The support group could 
demonstrate a teamwork approach, allowing school administration and university 
educators to participate in the professional development of future teachers.

University educators also have to collaborate with school teachers on such 
matters as supervising mentees, organizing meetings and workshops for mentors and 
other subject teachers as well as class teachers, and organising foreign language 
events for secondary school students. 

If we want our graduate students to become ideal candidates for undergraduate 
language teaching positions, with linguistic, cultural, and pedagogical competence, 
good interpersonal skills, and a commitment first to effective teaching and then to 
serving the institution (not only through research and publication), then how should 
we change our graduate programs to prepare students?

It is obvious that the development of excellent language skills requires constant 
use of the second language both formally in course work and informally with other 
graduate students.

To educate future foreign language teachers who are competent in the target 
language and culture, who know how to teach students, who are able to work 
collaboratively, and who understand commitment to serving as teachers and 
community, higher education institutions and schools where students have their 
teaching practice will have to develop more ways of linking their students with the 
world outside the university. Language and culture linkages can be made through 
collaboration among the university, school and the community.

We need future teachers who not only have good knowledge, but also integrate 
ideas, connect thought to action, and inspire students. 

A careful preparation is done at Rezekne University College to prepare students 
for their teaching practice. At some of the last methodology lectures the university 
methodologist introduces the students with the basic objectives, tasks, requirements, 
procedures and other organisational issues of their practice. The students ask 
questions. The university methodologist calls the mentors and arranges the mentor 
and the school for every student. On the first day of their teaching practice the 
practice meeting is organised by the programme director who introduce students with 
the regulations and requirements of teaching practice. A university advisor is 
arranged for every student. The university advisors and the methodologist visit the 
mentees’ lessons and other school activities organised by them. They participate in 
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post – lesson discussions. When the teaching practice is over, the post - practice 
conference is organised where the students, mentors, schools’ administration, 
university advisors, the methodologist participate, discuss and evaluate the results, 
achievements and the problems of the teaching practice. At the end of every school 
year the university methodologist organises a meeting for the mentors where different 
methodological and organisational issues are discussed. 

The importance of involvement of all stakeholders

Successful mentoring benefits all stakeholders. For school administration, 
mentoring aids recruitment for higher education institutions, it helps to ensure a 
smooth transition from university to classroom; for teacher associations, it guarantees 
instructional quality; for teachers, it can represent the difference between success and 
failure; and for parents and students, it means better teaching. The Data prove that the 
efficiency of mentoring is linked to the amount of time that a mentor and mentee 
work together. The scholars identify time as an issue of primary importance for 
mentoring programs.

Asking questions - asking the right questions - is the first step in reflecting on 
and establishing the context, climate, and structure of an effective mentoring effort. 
The list below may be used to initiate a dialogue among school districts, teacher 
associations, higher education institutions, and other partners seeking to create or 
refurbish a teacher mentoring program. 

Key Questions to Consider:
 Do we have existing state or local mentoring policies and are these 

effective? 
 What policies and practices are barriers to mentoring and how can these be 

overcome? 
 Who will be involved in providing ongoing direction for the mentoring 

program?
 Representative of Ministry of Education and Science and school board 

members?
 Teacher association leaders?
 Parents?
 University?
 Others?
Support of all stakeholders is very significant for mentees and all parties benefit 

from it. If mentees feel welcome at school, they will have much more positive 
attitude to teaching and will achieve better results However, students sometimes face 
different problems. The author of the article presents some of them the students of 
Rezekne University College have faced being mentees:

 My English mentor was very supportive but the class teacher did not want 
me to come. She was a bit rude and told me that she will not be paid for 
work with me;

 At first we could not find the place at school for us to spend spare lessons. 
Some elderly teachers asked us to leave the staff room and we also were not 
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allowed to stay in the library. Luckily, our mentor helped us to solve these 
problems.

 School administration ignored us and we sometimes felt so unnecessary;
 When I first came into the classroom during the break before the lesson, I 

saw that the students were unsatisfied and annoyed. They spoke to each 
other pretty loudly, so I heard that they were unsatisfied because of me. 
Again a mentee! She will destroy all the study process and won’t teach us 
anything! It took me some time to prove my professionalism.

If the policy of the mentoring process organising is right, all parties involved 
benefit from it. 

School headmasters and school administration can see, observe, evaluate the 
mentees and find new future teachers for their schools. Class teachers can get a lot of 
assistance and new ideas from the mentees. The mentees are very enthusiastic about 
organising different sport events, excursions, hikes and class parties with their 
students. School students can get and experience a lot of new ideas while they are 
taught by mentees. Students’ parents also benefit from the new methods and 
approaches that mentees bring into the classroom.

Evaluation

The surveys show that mentees do not resist evaluation, they positively welcome 
it. They are interested to know what mentors think of their teaching and in what ways 
they might improve it. The evaluation of the mentor is not only an administrative 
necessity; it is a desirable contribution to mentee’s personal and professional 
development. While self – evaluation is a necessary skill for a mentee to develop, 
there is a lot about teaching that they are unable to notice themselves yet. Mentee 
perceive mentors and mentoring to be of key importance to their training.

The quality of classroom learning is the bottom line for evaluating a mentoring. 
Research still tells us too little about the direct connection between teacher – in 
training mentoring and student achievement. In programs that include peer review, 
mentors evaluate their mentees, ideally in a way that maintains an open, trusting 
dialogue. Mentors themselves also evaluate their work and collaboration with 
mentees and university educators Evaluation and careful documentation help both to 
improve the effectiveness of mentoring and to justify the investment to policymakers 
and education's stakeholders. 

One of the most significant preconditions for training future teacher of the 21st

century is the quality of their education, their willingness and readiness to continue 
life – long studies and grow professionally. Mentoring is an important mechanism for 
advancing the teaching profession as a whole. It can help to raise standards for all 
teachers. To achieve maximum results in teaching, considerably improving students’ 
results all teachers at all stages of development have to maintain their growth as 
professionals by learning from and with each other. 

The payoff of and results of mentoring accumulate with time. Each year may 
show only modest gains, especially during the start-up phase of a mentoring process. 
The benefits of mentoring, however, become more obvious as time passes. 
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Anotācija. Svešvalodas apguve vienmēr ir sarežģīts process, kas prasa ilgu laiku, bet, kas 
attiecas uz angļu valodu uzņēmējdarbībā augstskolas līmenī, tad grūtības pakāpe pieaug. Tas 
notiek vairāku iemeslu dēļ. Var izšķirt uz studentu orientētās problēmas un uz docētāju orientētās 
problēmas. Galvenokārt problēmas parādās, jo docētājiem ir jāmāca speciālā angļu valoda, bet 
studentu valodas zināšanas ir nepietiekošas. Turklāt dziļa terminoloģiskā specializācija ir gandrīz 
neiespējama, ja studentiem nav plašu zināšanu ekonomikā. Tādējādi pastāv neatbilstība starp 
studentu zināšanām un vajadzībām kursā „Angļu valoda uzņēmējdarbībā”. 

Key words: pre-experience learners, syllabus, terminological specialization, needs vs. 
knowledge, academic language, learner-oriented problems, teacher-oriented problems.

Introduction

Nowadays it is still a topical issue how to enhance students’ learning. One of the 
possible solutions is viewing a student as a whole and reflecting his/her needs and 
interests in the teaching-learning process. Thus, educators should take into 
consideration cognitive, emotional as well as social factors of students’ learning in 
order to construct a curriculum adjusted to students’ backgrounds, needs and 
interests. The learning process is no more a rigid state; vice versa, it is a flexible, 
reflective and student-oriented process. 

Acquisition of a foreign language is always a complicated and time-consuming 
process, but as regards to Business English at a university, the level of difficulty 
ascends. It happens due to a number of reasons. Basing on the observations and 
questionnaires carried out among the students of the Faculty Economic of Rezekne 
Higher Education Institution, within the framework of Business English course we 
can distinguish learner-oriented problems and teacher-oriented problems. 

1. Learner-oriented problems in business english 

Cognitive and affective spheres are closely connected in the learning process, 
which takes place in the social context. According to D. Laiveniece the affective 
sphere and the cognitive sphere are interrelated and have an impact on the aims of 
each one (7, 30). 

The affective sphere includes perception, reaction, assessment, organization and 
conceptualization as well as characterization and determination of values. In its turn, 
the cognitive sphere includes knowledge, comprehension, application, synthesis, 
analysis, and evaluation. Overall, the aims of the cognitive and the affective sphere 
interrelate. Furthermore, they have individual variations depending on each student’s 
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individuality and social context. Thus, it is of crucial importance to consider students’ 
psychological characteristics. 

1.2. Students’ Psychological Characteristics

Students’ psychological characteristics include four areas to be considered in the 
teaching-learning process. They are as follows:

 cognitive development,
 individual variations,
 social contexts,
 social and cultural diversity.
Students’ cognitive development has reached its high peak. They have reached 

the peak of mechanical memory development, but their reasoning skills are 
continuously developing. On top of that, students have become able to use their 
flexible intellect continuously. They are able to understand, examine and evaluate 
contradictions as well as integrate the real and the ideal. Besides, they are able to 
provide logical grounds for their independently made decisions and are capable of 
self-regulation (9; 10; 11).

In their cognitive development students are able:
 to think deductively, 
 to put forward hypothesis regarding possible solutions of problems,
 to store several variable factors in their memory simultaneously, 
 to convey their scientific thoughts, 
 to come to formal logical conclusions,
 to focus on the form of argumentation (4).
J.Piaget refers to the functions mentioned above as formal thinking operations. 

According to D.Baacke these abilities are connected with field-independent 
performance. Students acquire language technically: they are able to enlarge their 
vocabulary independently regardless the environment (4). 

According to Hornstein the development of intelligence in the youth is 
characterized by increasing differentiation. Logical reasoning ability, for example, 
inductive or deductive reasoning differentiates along with broadening of verbal 
ability. The development of intelligence becomes stable in this age group (4). 

On top of that, the development of intelligence is absolutely individual. 
Consequently, from D.Baacke’s point of view students have specific interest in a 
field, which should be taken into consideration when supporting students learning. In 
this context creativity has a crucial role in enhancing students learning (4). 

As teaching should be student-oriented, it is important to be aware of student’s 
individual variations in order to adjust to each one’s backgrounds, interests and 
needs. The major individual variations of students are as follows:

 disposition to social and economical independence,
 sense of responsibility,
 social vs. psychological age,
 style of behavior,
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 maturity as an ability to react to changes and adjust to new conditions and 
situations,

 an ability to overcome contradictions and difficulties.
Furthermore, students’ characteristics are influenced by social contexts having 

social and cultural checkpoints. Individuals consolidate their identity taking into 
consideration the expectations of the respective society s/he belongs to. Besides, each 
student’s performance is directly related to the following factors:

 education,
 past experience,
 prospective profession,
 social-economical status (9; 10; 11).
Considering cognitive, social and emotional elements of student learning can 

enhance students’ learning. Besides, overcoming fragmentation of the learning 
process, of study courses and knowledge can add to the enhancement mentioned 
above. More and more scientists reinforce the fact that cognitive, social and 
emotional processes are inextricably linked. For example, recent theories of cognitive 
development (Baxter Magolda, Belenky, Goldberger, Tarule, Gilligan) clearly 
acknowledge the role played by social context and interpersonal relationships. It is 
also recognized that learning is facilitated by emotions (Boekaerts, Goleman), that 
emotions drive learning and memory (Sylvester), and that depressed mood states are 
often correlated with decreased motivation (Peterson and Selingman) (2). Thus, all 
these factors should be taken into consideration in the teaching-learning process.

1.3. Student-oriented Problems in Business English at RHEI

Within the framework of the research carried out among the 1st year students of 
the Faculty of Economics at Rezekne Higher Education Institution, it was crucial to 
trace the main problems students face in their study process in the Business English 
course. Students were asked to make a list of problems they consider lag them to 
learn this subject. The summarized results of this questionnaire are seen in Figure 1 
below. 
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Figure 1. Learner-oriented problems

Learner-oriented problems are as follows:
 lack of sufficient background knowledge in economics (90%),
 inappropriate level of background knowledge and skills in English (72%),
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 lack of motivation for progress (42%),
 inconsistency between knowledge and needs in Business English classroom 

(72%).
As it can be seen, the major problem is poor previous command of English. The 

second one mentioned in the list is the lack of background knowledge and experience 
in the field of business. 

2. Teacher-oriented problems in business english

Not only students are the ones who face problems in the Business English 
course. There are some typical general problems teachers face in this context. When 
designing a Business English course, teachers have to predict and try to eliminate 
these problems. 

2.1. General Teacher-oriented Problems

Before tackling specific problems in a specific group it is necessary to sum up 
some typical general problems. 

Teacher-oriented problems are as follows:
 choice of textbooks, especially in mixed ability groups,
 immediate assessment of learners’ level,
 speculating about the needs of prospective employers,
 uncertainty in syllabus requirements,
 frequent necessity to introduce and explain business terms learners are not 

familiar with in their mother tongues,
 coping with learners’ inability to think critically. 
The last problem is the most crucial one as every lecturer’s task at the university 

level is to make their students be evaluators, e.g., to be able to think critically in order 
to function successfully in business environment.

According to David Klooster, critical thinking can be defined and described the 
following way (6, 37):

 critical thinking is independent thinking,
 information is the starting point for critical thinking, not the end point,
 critical thinking begins with questions to be answered or with problems to 

be solved,
 critical thinking seeks reasoned arguments,
 critical thinking is social thinking.
The necessity of developing critical thinking is also stressed in the enumeration 

of academic language functions. 
According to Anna Uhl Chamot and J.Michael O’Malley, there are eleven 

academic language functions (1, 42):
 seek information,
 inform,
 compare,
 order,
 classify,
 analyze,
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 infer,
 justify and persuade,
 solve problems,
 synthesize,
 evaluate.
It is obvious that the highest level of academic language functions refers to 

abilities to persuade, solve problems and evaluate which are crucial in business 
communication as well.

Theoretically lecturers have definite goals while developing Business English 
course, but practically the situation differs depending on learning environment and 
business environment.

As it is shown in the Table 1, before preparing a Business English course, 
lecturers must:

 analyze the needs of students,
 assess students’ knowledge and skills in English,
 set objectives for the course,
 find out students expectations,
 collect materials,
 choose teaching methods.

Table 1
Preparation of Business English course (3, 10-13)

Criteria Business English course
Needs analysis To assess the needs of the company, the job, and the individuals, and to 

define the language level required by the job.
Assessment of level Using formal tests or interviews.
Syllabus Set courses have fixed objectives and syllabus. 

Special courses require a special syllabus.
One-to-one courses may develop syllabus and content on ongoing basis.

Course objectives Defined precisely in relation to the needs analysis findings. May be worded 
in terms of the tasks/skills required in the job (job-experienced learners) or 
course of study (pre-experience learners), or in terms of required language 
improvement.

Time Time for language study is likely to be limited.
Learner expectations Learners are likely to be more goal-orientated and to expect success. 
Materials Print, audio, and video materials can be bought off the shelf for Business 

English but they may not meet the specific needs of an individual or group. 
It may be necessary to develop materials for a specific course.

Methodology Many learning tasks and activities are the same as on a General English 
course, especially for teaching structures, vocabulary, and social English. 
Role-plays are common to both General English and Business English 
although the situations and language differ. Business English borrows ideas 
from management training-problem solving, decision making, and team-
building tasks. 

Evaluation of 
progress

In colleges and universities there may be set written or oral examinations. 
In informal assessment, the emphasis is usually on evaluating the success 
of communication if the speaker/ writer expresses the idea precisely 
enough and appropriately enough for the target situation.
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As most of the full time students in Rezekne Higher Education Institution are 
pre-experience ones, the major difficulties appear due to the lack of experience in 
business field. Moreover, they even lack sufficient background knowledge in 
economics. They are supposed to have terminological specialization during Business 
English course, but most of students face the problem of incomprehension, e.g., they 
are not able to acquire terminology and apply it in given situations if they do not 
understand the concept itself.

2.2. Teacher-oriented Problems in Business English at RHEI

According to the curriculum of the first year students at the Faculty of 
Economics of Rezekne Higher Education Institution, it is seen that the main courses 
in the first semester are the following:

 history of economics,
 theory and methodology of economics,
 mathematics for economists,
 logics,
 psychology,
 office work,
 philosophy etc.
Analyzing the given curriculum it is obvious that it is overly theoretical without 

sufficient emphasis on practice specifically in application of economic theories. On 
the one hand, these basic courses are relevant under given conditions, but, on the 
other hand, practical courses should be added in order to establish a balance between 
theory and practice. On the top of that, the content of economic courses and the 
content of Business English course do not coincide as the topics discussed contain 
different approaches and concepts. 

During the second semester the following courses in business are added to the 
curriculum:

 statistics,
 basics of finance,
 microeconomics.
During this time students have introduction into basics of economic terms but 

they do not have an opportunity to apply them in English as Business English course 
ends after the second or the third semester depending on the program.

Current syllabus in Business English for students of Economic faculty includes 
such topics as 

 the essence of economics,
 entrepreneurship,
 organizational chart of a company,
 applying for a job,
 management styles,
 evaluating a company,
 business meetings,
 marketing and promotion mix,

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


147

 trade,
 finance,
 innovations in business. 
Under each topic students are required to learn terminology, read a text, apply 

terminology and concepts, do a problem solving task and write an argumentative 
essay. Mostly, students learn terminology mechanically without any understanding, 
therefore they easily forget it and cannot apply in any situation different from the one 
described in the text. Students assert that they learn about economic concepts and 
issues just from Business English classes. Therefore, it is obvious that Business 
English textbooks ought to contain definitions of major economic terms but it is not 
always true. Besides, before mastering terminology in a foreign language, it must be 
learned in mother tongue where the extension of vocabulary for explanation is vaster. 
Knowledge must be acquired in native language and then transformed to a foreign 
language. It is especially important in Business English as the terminology is not of 
everyday use and requires complete understanding to operate with it. It is impossible 
for a Business English teacher to talk with students about such topics as marketing, 
management, finance, trade and entrepreneurship because these courses are not yet 
included in the first year students’ curriculum during the first semester. On the top of 
that, Business English teachers are not absolute experts in this field and mostly 
cannot provide as detailed explanations as necessary. 

One more problem appears in teaching specific terminology which either does 
not exist in Latvian or cannot be clarified by translating in a native language. In 
addition, even if a teacher and students are able to translate terminology, it does not 
mean that the idea expressed by the term is clear. Examples of terminology acquired 
during Business English course are provided in Table 2.

Table 2
Terminological specialization within business themes

Theme Terminology
The Essence of Economics GDP, GNP, MFNT, national economy, output, costs, 

opportunity costs, revenue, expenditure
Evaluating a Company SWOT, business plan, index, listing, Stock Exchange, logo, 

brand name
Business Meetings Manager, chief executive, chairman, managing director, CEO, 

chief operating officer, executive director, non-executive 
director, president, vice-president

Marketing and Promotion Mix USP, testimonial, endorsement, promise of a benefit, story 
appeal, image, positioning, copy

Trade Trade balance, balance of payments, wholesale, retail sale, 
consumer rights, conformity, quality assurance

Finance Financial deficit, budget, loans, stocks, bonds, interest rate, 
dividends, profit

Innovations in Business e-lance economy, interactive selling, outsourcing, freelancers, 
outside suppliers, economies of scale, vertical integration, 
horizontal integration, open market
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It is obvious that many of these realia do not exist in Latvia, therefore it worsens 
the situation. It is even more important to mention that learners themselves have an 
inappropriate level of background knowledge and skills in English. Therefore, for 
weak and average students it is next to impossible to understand unfamiliar 
terminology in English. Even more difficulties arise in mixed ability groups where a 
large part of students tend to be completely passive. Due to learners incompetence in 
English and comprehension problems they lack any motivation for progress. In case 
their background knowledge is just survival English, teachers do not have a 
possibility to teach them academic English.

Overall, general problems should not be transferred to English classes. They 
should be avoided by acquiring the necessary knowledge in business outside English 
classroom. Students should come to English being ready to discuss and not stumble 
completely innocent. Therefore, it would be advisable to start Business English 
course not during the first year but later when students have at least some kind of 
expertise in their chosen field. Otherwise deep terminological specialization is next to 
impossible. The other option could be that during the first year students have 
introduction into Business English but later they have profound specialization. 

Another topical issue is the length of Business English course. According to 
students’ point of view, this course should be taught for the whole period of studies, 
e.g., 4 years, otherwise language skills may gradually vanish due to the lack of 
practice. As a result, by the time students get into business, they will have already 
been forgotten Business English and will not be able to apply their knowledge.

One more issue worth to mention is the difference in teachers’ and students’ 
views on the purpose of Business English course and application of Business English 
in real situations. The questionnaire was carried out in the Economic faculty of 
Rezekne Higher Education Institution. 

Reasons for learning Business English in teachers’ point of view:
 to communicate in business environment sufficiently,
 to leave a positive impression on business partners,
 to have successful business,
 to participate in negotiations with other countries and international 

organizations,
 to study business or economics abroad,
 to be aware of cultural differences,
 to support business correspondence,
 to gather and understand information in English: to read business 

newspapers and magazines, to watch business programs on TV, or to listen 
to business programs on the radio,

 to pass international exams such as GMAT,
 to work in an international enterprise.
Reasons for learning Business English in students’ point of view:
 to pass the exam,
 to have a better job, e.g., a well paid job,
 to travel abroad.
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As students’ and teachers’ opinions differ in determining the reasons for learning 
Business English, some problems appear in harmonizing:

 the overall aims of the curriculum and students’ individual aims, 
 content and themes,
 themes and students’ interests,
 students’ background knowledge and needs,
 students’ background knowledge and interests etc.
Learners’ background and interests are extremely crucial in determining the goal 

of the course and choosing the themes. 

Conclusion

The problems in teaching Business English course differ from university to 
university, but it is worth to ponder over universal teacher-oriented and learner-
oriented difficulties. Therefore, it would be advisable to work out a common 
approach to teach this course in order to eliminate or diminish both teacher-oriented 
and learner-oriented problems. 
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