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I. Ievads 
Pēdējās desmitgades laikā pieaugušo izglītībā notikusi virkne pārmaiĦu. Pieaugušo 
izglītība ir kĜuvusi par vienu no svarīgākajām mūžizglītības sastāvdaĜām. 2006.gada 
Eiropas dokuments par pieaugušo izglītību Nekad nav par vēlu mācīties akcentē 
pieaugušo izglītības noteicošo lomu pilsoniskuma un kompetenču attīstībā.  Darbības 
plāna pieaugušo izglītībā Vienmēr ir īstais laiks, lai mācītos (2007) vispārējais mērėis 
ir dokumenta Nekad nav par vēlu mācīties piecu pamatmērėu īstenošana: (1) novērst 
šėēršĜus, kas traucē piedalīties; (2) paaugstināt pieaugušo izglītības kvalitāti un 
efektivitāti; (3) paātrināt prasmju un kompetenču novērtēšanas, validācijas un 
atzīšanas procesu; (4) nodrošināt pietiekamus ieguldījumus un (5) prasmīgi monitorēt 
pieaugušo izglītību. Viens no galvenajiem elementiem Darbības plāna pieaugušo 
izglītībā īstenošanā ir pieaugušo izglītotāju, treneru un skolotāju profesionālā 
pilnveide, jo viĦi ir vadošie pārmaiĦu aăenti. Šī rokasgrāmata sniedz atbalstu 
izglītotājiem, kuri cenšas iesaistīt pieaugušos izglītības procesos un paaugstināt 
pieaugušo izglītības kvalitāti, motivējot pieaugušos mācīties. 
   
1. Create-Motivate-Learn (Rad īt-Motiv ēt-Mācīties) projekts 
1.1 CreMoLe projekta m ērėi 
21.gadsimtā cilvēkiem jāspēj tikt galā ar nepārtrauktajām pārmaiĦām. Mūsu strauji 
mainīgā pasaule liek lielai iedzīvotāju daĜai pievērsties jaunām un izaicinājumu pilnām 
darba vidēm, kurām nepieciešamas jaunas prasmes un attieksmes. Daudzās Eiropas 
valstīs izglītības mērėis ir izglītot indivīdus tā, lai viĦi kĜūtu par cilvēkiem, kas mācās 
visa mūža garumā, palīdzot viĦiem attīstīt mācīšanās prasmes jau pamatskolā. 
Dažām ES dalībvalstu izglītības sistēmām ir uzkrāta pieredze, īstenojot aktīvu 
mācīšanos un atbalstot mācīšanās prasmju attīstību, ieskaitot pieaugušo izglītību, 
kamēr citas sistēmas atpaliek šajā jomā. Create – Motivate – Learn (CreMoLe)/Radīt-
Motivēt-Mācīties/ projekta īstenotāji, kas ir plaši pārstāvēta Austrum, centrālās un 
Rietumeiropas pieaugušo izglītības organizāciju partnerība, izstrādāja projektu, kura 
mērėis ir identificēt galvenos faktorus, kas saistās ar plaša pieaugušo loka motivēšanu 
iesaistīties mūžizglītības procesos. Projekta laikā mēs darbojāmies, lai sasniegtu tā 
sešus galvenos mērėus:  
- Uzlabot pieaugušo izglītotāju/treneru mācīšanas kompetenci. Mēs aicinājām 

pieaugušo izglītotājus no partnerorganizācijām likt lietā savu radošumu un dot 
savu ieguldījumu pieaugušo izglītotāju mācīšanas kompetences pilnveidošanā, 
ietekmēt gan saturu, gan pieaugušo izglītības piedāvājuma veidu, lai labāk 
motivētu pieaugušos mācīties.  

- Pilnveidot pieaugušo izglītības saturu un pasniegšanu.   
Projektā mēs esam izstrādājuši un piedāvājam inovatīvus paĦēmienus pieaugušo 
izglītotāju profesionālajai pilnveidei, lai viĦi, savukārt, varētu veicināt pieaugušo 
motivāciju un aktīvu iesaistīšanos mūžizglītībā.  
- Piedāvāt pieaugušo izglītotājiem virkni paĦēmienu izmantošanai pieaugušo 

mācīšanās kontekstos, lai attīstītu viĦu radošo un kritisko domāšanu.  
Lai to sasniegtu, mēs veicinām radošumu, izstrādājot inovatīvus mācīšanās 
paĦēmienus. Projektā mēs esam izstrādājuši, pārbaudījuši un dalījušies ar 
inovatīvajiem paĦēmieniem, kas paaugstina pieaugušo iekšējo mācīšanās motivāciju, 



     

 

6 
 
 

nodrošina nopietnu mācīšanos un jaunapgūto zināšanu un prasmju pārnesi, attīstot 
metakognitīvās prasmes.   
- Uzlabot mācīšanās iespēju pieejamību pieaugušajiem  
Mūsu mērėis ir izstrādāt un izplatīt paĦēmienus, kas sekmē pieaugušo, kuri negribīgi 
iesaistās mūžizglītībā, nepieciešamību mācīties.  
- Paaugstināt pieaugušo motivāciju iesaistīties mūžizglītībā  
Mēs paredzam, ka mūsu projekta rezultātā, mācīšanās būs daudz saistošāka un 
pieejamāka visiem pieaugušajiem un tāpēc viĦi vēlēsies atrast mācīšanās iespējas un 
apzināsies, ka mūžizglītība ir ne tikai obligāti nepieciešama, ja cilvēks vēlas būt 
produktīvs un aktīvs pilsonis, bet arī pieredze, kas sagādā prieku.   
- Sniegt pieaugušo izglītotājiem/treneriem no projekta partnervalstīm iespēju dalīties 

savā pieredzē un darboties kopā ar Eiropas kolēăiem, lai uzlabotu pieaugušo 
iesaistīšanos mūžizglītībā   

Mēs esam devuši iespēju pieaugušo izglītotājiem un pieaugušajiem no astoĦām ES 
dalībvalstīm un Šveices dalīties savā pieredzē. Eiropas pieaugušo izglītotājiem būs 
iespēja iepazīties ar inovatīvajiem paĦēmieniem 
1.2 Projekta gaita un rezult āti  
CreMoLe projekta galvenie īstenošanas posmi un galvenie projekta rezultāti ir parādīti 
1. attēlā.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

1.attēls. CreMoLe projekta ieviešanas plāns  
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Kas ir tas, kas liek pieaugušajiem vēlēties mācīties un darboties grupās, lai mācītos? 
Un kas ir tas, kas citiem pieaugušajiem turēties pa gabalu no visa, kas kaut iztālēm 
atgādina mācīšanos? Šie ir būtiskie jautājumi, uz kuriem mēs centāmies atrast 
atbildes, izstrādājot un veicot aptauju visās projekta valstīs.  
Mēs aplūkojām pieaugušo izglītības patreizējo stāvokli partnerorganizāciju valstīs, 
izpētot esošos dokumentus par pieaugušo izglītību, kas parādīja gan šīs izglītības 
politiku, gan esošo praksi. Lai koncentrētu uzmanību uz būtisko, mēs pētījām 
apmācību programmas, kas tika ieteiktas kā labās prakses piemēri. To darot, mēs 
vēlējāmies paskatīties uz lietām no divām pusēm: ar trenera un cilvēka, kurš mācās, 
acīm.  
Lai noskaidrotu labās prakses piemērus, kas motivē pieaugušos mācīties un 
iesaistīties mūžizglītībā, aptaujas-pētījuma laikā projekta partneri apsekoja 25 
pieaugušo izglītības centrus, vienu nacionālā līmeĦa pieaugušo izglītotāju asociāciju 
un universitāti. Šajā aptaujā tika intervēti 41 treneris un 85 pieaugušie, kuri mācījās. 
Visi savāktie labās prakses piemēri tika novērtēti attiecīgajā partnerorganizācijā un 20 
labās prakses piemēri tika savstarpēji izvērtēti, lai tos iekĜautu izdevumā Pieaugušo 
motivēšana līdzdalībai mūžizglītības procesos – Labās prakses piemēri (2010).  
 
Aptaujas metodika, kā arī iepriekš atlasītie 20 labās prakses piemēri tika publicēti 
Aptaujas ziĦojumā - Mācīšanas un mācīšanās paĦēmienu labās prakses piemēri 
pieaugušo izglītībā (2010).    
 
Visām izvēlētajām labajām mācīšanas praksēm kopīgais ir inovatīva pieeja pieaugušo 
izglītošanai, citādi tās netiktu iekĜautas šajā izdevumā. Tās visas raksturo inovācija, 
pārneses iespējas un motivācija. Bez tam tām ir arī citas kopīgas iezīmes, kas tika 
uzskatītas par labo praksi:   

- Interaktīvo metožu izmantošana;  
- Praktiskas aktivitātes; 
- Bieža grupu darba izmantošana; 
- Pieaugušajiem tiek sniegts atbalsts un/vai metorings (it īpaši mazās dalībnieku 

grupās);  
- Skaidri izteikta pieaugušo iepriekšējo zināšanu izmantošana;  
- Dalīšanās pieredzē un refleksija;  
- Atbilde uz mācīšanās vajadzībām – orientācija uz mērėauditoriju un 

sasniedzamo mērėi;  
- Pozitīva un konstruktīva mācību vide;  
- Zināšanu pielietojamība – personiskais un profesionālais nozīmīgums;  
- Pašvirzīta mācīšanās.  

 
Pēc tam kad noskaidrojām pieaugušo mācīšanās programmu pamata sastāvdaĜas, 
kas iesaista pieaugušos mācībās un motivē viĦus meklēt jaunas mācīšanās iespējas, 
mēs vēlējāmies tuvāk aplūkot dažus no labās prakses piemēriem, lai aprakstītu tos tā, 
lai iedvesmotu arī citus pieaugušo izglītotājus.   
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16 labās prakses piemēri, kas ieguva visaugstāko vērtējumu pašvērtējuma un 
partneru vērtēšanas procesā tika rūpīgi aprakstīti un iekĜauti izdevumā - Pieaugušo 
motivēšana līdzdalībai mūžizglītības procesos – Labās prakses piemēri . 
Izzinot, kas darbojas, mēs bijām gatavi izstrādāt jaunus paĦēmienus, pieejas un 
mācīšanās aktivitātes, lai paaugstinātu pieaugušo motivāciju mācīties.  
Balstoties uz noskaidrotajiem faktoriem, mēs izstrādājām paĦēmienu kopu radošās un 
kritiskās domāšanas attīstīšanai, kurus var izmantot pieaugušo izglītotāji, lai daudz 
veiksmīgāk motivētu pieaugušos iesaistīties mūžizglītībā.   
 
2. Create – Motivate – Learn Projekta Konsorcijs 
Mūsu projektu nevarētu īstenot vienā valstīt vai reăionā, vai viena organizācija, jo tam 
nepieciešama pieeja pieaugušo izglītības institūcijām un organizācijām, kas darbojas 
dažādos apstākĜos. Patiešām, mūsu partnerība ir Ĝoti atšėirīga gan pēc ăeogrāfijas, 
gan pieredzes īstenojot Grundtvig projektus, gan pieaugušo izglītības interešu jomās. 
Eiropas sadarbības nepieciešamība un ieguvumi šajā projektā ir pašsaprotami. 
Projekta partnerību veido desmit partnerorganizācijas no deviĦām valstīm:  

 

Reading and Writing for Critical Thinking International 
Consortium, reăistrēts Rumānijā, ir starptautiska organizāciju 
un indivīdu asociācija, kuras mērėis ir sekmēt un īstenot  
Reading and Writing for Critical Thinking (RWCT) /Lasīšana un 
rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai/ programmu un tās 
filozofiju visā pasaulē. Tā atbalsta dalīborganizāciju kopīgos 
centienus veicināt kvalitatīvu izglītību visiem, kritisko 
domāšanu un aktīvu mācīšanos, pilsoniskumu un izglītotāju 
starptautisko sadarbību, lai nodrošinātu viĦu profesionālo 
pilnveidi un inovācijas izglītībā.    

 

Thüringer Volkshochschulverband e.V. Jena, Vācija. Tā ir 23 
Tīringines lielāko pilsētu un kopienu reăionālo pieaugušo 
izglītības centru jumta organizācija, kas veicina pieaugušo 
izglītību. Tā ir iesaistīta mūžizglītības īstenošanā, paaugstinot 
cilvēku izpratni par to un īstenojot tās galvenos nosacījumus. 
Tā veic pedagoăisko darbību politikas, sabiedrības, vides, 
kultūras izglītības, veselības izglītības, valodu, profesionālās 
izglītības un lasītprasmes jomās.    

 

Iberika Sprachschule Berlin, Vācija. Iberika privātā valodu 
apguves skola. Tā piedāvā spāĦu, angĜu, portugāĜu un vācu 
valodas kursus. Vairums Iberika’s studentu ir pieaugušie un 
strādājošie, kuri vēlas iegūt izglītību personisko vai karjeras 
mērėu īstenošanai.   
 

 

Instituto de Formacion Integral S.L.U. Madrid, Spānija. Tas 
īsteno izglītības aktivitātes visā Spānijā, piedāvājot vairāk nekā 
200 kursus gadā, piedāvājot tos uzĦēmumiem, darba devēju 
asociācijām, arodbiedrībām, organizācijām un atsevišėiem 
interesentiem.   
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Centro Studi ed Iniziative Europeo, Trapetto (PA), Itālija. 
Centrs darbojas, lai veicinātu kultūras, izglītības, zinātnes un 
ekonomikas attīstību lokālā un starptautiskā līmenī, savā 
darbībā izmantojot inovatīvus un līdzdarbošanās līdzekĜus un 
metodikas.  

 

Izglītības attīstības centrs (IAC), Rīga, Latvija. Centrs darbojas 
pilsoniskās, starpkultūru, iekĜaujošās un attīstības izglītības 
jomās un sekmē izglītotas, demokrātiskas sabiedrības attīstību 
Latvijā, veicinot izglītotāju profesionālo kapacitāti, 
konkurētspēju un sadarbību.   

 

Modern Didactics Centre (MDC), Vilnius, Lietuva. Tas darbojas 
neformālās pieaugušo izglītības jomā. Tā galvenā mērėgrupa ir 
skolotāji, skolu speciālisti un pieaugušo izglītotāji. MDC rosina 
un atbalsta akadēmiskās kopienas iniciatīvas, kas domātas, 
ieviestu pārmaiĦas augstākajā izglītībā un skolotāju izglītībā un 
sekmētu demokrātiju un sadarbību.   

 

Interkulturelles Zentrum, Vienna, Austrija. Centrs veicina 
attiecību veidošanos starp cilvēkiem no dažādām kultūrām un 
māca cilvēkus veikt praktisku starpkultūru darbu, it īpaši, 
pārrobežu sadarbību starp skolām, starptautisko jauniešu 
darbu, kā arī dažādības vadību Austrijā. Centra galvenās 
mērėgrupas ir pedagogi, speciālisti darbam ar jaunatni, cilvēki, 
kurus interesē starpkultūru jautājumi, eksperti.    

 

Orava Association for Democratic Education, Bratislava, 
Slovākija. Tās mērėis ir apmierināt slovāku izglītotāju 
profesionālās pilnveides vajadzības un tā darbojas, lai uzlabotu 
izglītību Slovākijā un atbalsta plašu pedagoăisko kopienu – 
skolotājus, vecākus, skolu administrāciju, augstskolu 
mācībspēkus, Izglītības ministrijas vadītājus, ieinteresētus 
pašvaldību pārstāvjus un studentus, skolēnus. 

 
Ariadne Hess, klusais partneris, Zug, Šveice. Tas piedāvā 
konsultācijas par mācīšanos un izglītības projektu vadību. Tā 
mērėauditorija ir skolēni, studenti, pieaugušie tālākizglītībā, kā 
arī seniori un etnisko minoritāšu pārstāvji visā valstī. ARIADNE 
darbojas fiziskās un garīgās veselības, labklājības un 
etniskuma jomās Šveicē un Eiropā.   
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3. Rokasgr āmata “Inovat īvi paĦēmieni pieaugušo motiv ēšanai m ācībām” 
3.1. Kāpēc tika veidota rokasgr āmata? 
Šī rokasgrāmata tika veidota kā ES finansētā projekta Create – Motivate – Learn 
sastāvdaĜa ar mērėi iepazīstināt plašu sabiedrību ar projekta partneru izstrādātajiem 
un praksē pārbaudītajiem inovatīvajiem paĦēmieniem, stratēăijām vai mācīšanās 
aktivitātēm. Rokasgrāmatas mērėauditorija galvenokārt ir pieaugušo izglītotāji, treneri 
un skolotāji. Mūsu pieredze rāda, ka pieaugušo izglītotāji lieto rokasgrāmatas kā 
resursu, lai atrastu jaunas metodes, paĦēmienus vai mācīšanās aktivitātes, ja viĦi 
vēlas kaut ko mainīt savā darbā vai pielāgot savu mācīšanu jaunām dalībnieku 
grupām. 
Mācību paĦēmieni, kuri motivē pieaugušos mācībām, ir sīki aprakstīti, sniegta 
informācija par nepieciešamajiem resursiem, kā arī tiek piedāvāta aprobācijā gūtā 
pieredze. Tomēr šī rokasgrāmata nav ābece pieaugušo izglītības metodikā: autori 
uzskata, ka pieaugušo izglītotāji pārvalda pieaugušo izglītības metodiku un korelācija 
starp mērėiem, saturu, metodēm un vērtēšanu lasītājiem ir zināma. 
Mēs vēlamies, lai pieaugušo izglītotāji no rokasgrāmatas paĦem sev noderīgo, lai 
bagātinātu savus mācīšanas paĦēmienus un izmanto to kopā ar materiāliem un 
paĦēmieniem, kurus viĦi jau iepriekš atzinuši par noderīgiem.  
Mūsu partnerība atbalsta viedokli, ka labi pieaugušo izglītotāji ir tie, kas nodrošina 
nozīmīgu atšėirību starp Ĝoti motivētiem pieaugušajiem, kas mācās, un tiem ar zemu 
motivāciju. Labi izglītotāji pārvalda plašu paĦēmienu klāstu un spēj pielāgoties 
dažādajiem mācīšanās stiliem un attieksmēm. 
Rokasgrāmatā piedāvātie paĦēmieni, stratēăijas un mācīšanās aktivitātes tika 
izmēăināti uz dažādām mērėgrupām – cilvēkiem no visdažādākajiem sociāli 
ekonomiskajām jomām, ieskaitot marăinālās grupas, jo mēs vēlējāmies, lai tos lielā 
mērā varētu izmantot pieaugušo izglītotāji, kas strādā ar zemas motivācijas 
pieaugušajiem.  
Šajā rokasgrāmatā piedāvātie piemēri balstās uz mūsu nodarbībās aprobētajām 
mācību metodēm, paĦēmieniem un aktivitātēm. 
Tāpēc mēs piedāvājam visdažādākos mācīšanās kontekstus, pieaugušo tipus vai 
izglītojošo programmu saturu, kas tika izmēăinātas. Mēs vēlamies, lai mūsu lasītāji 
būtu radoši un spētu pielāgot mūsu pieejas noteiktam mācīšanās kontekstam, 
specifiskai pieaugušo grupai un saturam.  
Pat ja pieejas tika izmēăinātas ar vismaz divām pieaugušo grupām divos diezgan 
atšėirīgos kontekstos, mēs labprāt saĦemtu atgriezenisko saiti no pieaugušo 
izglītotājiem par to pieredzi, kādu viĦi guvuši, izmantojot šos paĦēmienus. Anketa 
atrodama rokasgrāmatas 89.lpp. Mēs sakām lielu paldies tiem lasītājiem, kuri vēlas 
dalīties ar saviem komentāriem un pieredzi, aizpildot izvērtējuma veidlapu un atsūtot 
to mums.  
Mēs vēlamies dalīties ar pieaugušo izglītotājiem, skolotājiem un treneriem ar 
inovatīvajiem paĦēmieniem, kas tika izstrādāti un izmēăināti. Rokasgrāmata, kas ir 
viens no galvenajiem projekta diseminācijas instrumentiem, būs pieejam projekta 
mājaslapā. To izmantosim arī kā materiālu Grundtvig kursā, kuru izstrādāsim un 
piedāvāsim pieaugušo izglītotājiem.  
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3.2. Rokasgr āmatas m ērėgrupa 
Šī rokasgrāmata domāta esošajiem un topošajiem treneriem, kas darbojas pieaugušo 
izglītības jomā un strādā ar pieaugušajiem, kuri nelabprāt iesaistās mūžizglītībā. 
Rokasgrāmatā aprakstītās metodes, paĦēmieni un mācīšanās aktivitātes var izmantot 
gan formālajās izglītības programmās, gan neformālajā izglītībā. Daži no 
paĦēmieniem un mācīšanās aktivitātēm var iedvesmot skolotājus darbā ar 
pusaudžiem vai skolēnu vecākiem.  
Rokasgrāmata piedāvā praktiskas idejas, lai labāk motivētu pieaugušos mācīties. Tā 
var noderēt arī organizācijām, kuras interesē profesionālās pilnveides pasākumu 
organizēšana pieaugušo izglītotājiem, vai tiem, kas darbojas pieaugušo izglītības jomā 
un vēlas uzlabot savu pakalpojumu kvalitāti.  
 
3.3. Rokasgr āmatas izmantošana  
Rokasgrāmatā ir divas nodaĜas. Pirmā ievadnodaĜa iepazīstina lasītāju ar Create-
Motivate-Learn projektu un partnerību, kā arī būtisku informāciju par rokasgrāmatu. 
Otrā nodaĜa sākas ar mūs „inovatīva paĦēmiena” definīciju un motivācijas faktoriem 
pieaugušo izglītībā. Tam seko pārskata tabula par inovatīvajiem paĦēmieniem, kurus 
CreMoLe partnerība izstrādājusi, lai motivētu pieaugušos mācīties, un katrs 
inovatīvais paĦēmiens vai mācīšanās aktivitāte tiek aprakstīta, vispirms sniedzot 
pamata informāciju, un tad piedāvājot praktiskās izmantošanas piemēriem, apkopojot 
aprobēšanas rezultātus un noslēgumā iepazīstinot ar mūsu rezultātiem un 
ieteikumiem pārnesei.   
Rokasgrāmatas pielikumos tiek piedāvāti resursi inovatīvo paĦēmienu ieviešanai.  
Šī rokasgrāmata ietver 9 dažādas metodiskās pieejas:  

- Darba lapas un/vai nelielas aktivitātes, kuras var viegli izmantot mācību 
procesā;  

- Uzdevumus/mācīšanās aktivitātes, kuru īstenošanai nepieciešama iepriekšējā 
pieredze, izmantojot konstruktīvisma trīs fāžu pieeju (Ierosināšana –-zināšanu 
veidošana- nostiprināšana vai ierosināšana- apjēgšana – refleksija);  

- Izglītības programmu vai mācīšanās aktivitāšu virknes pilns apraksts, kuras var 
izmantot tieši tā, kā piedāvāts aprakstā, un kuru īstenošanai nepieciešamas 
vairākas.  

Pamata informācija par katru metodi, paĦēmienu vai mācīšanās aktivitāti ir piedāvāta 
treneriem kā „recepte” – koncentrēts apraksts, kas pieaugušo izglītotājam, kurš vēlas 
lietot šo metodi, paĦēmienu vai mācīšanās aktivitāti, būtu jādara. Lapas labajā pusē 
redzama atslēgas vārdu tabula. Atslēgas vārdi ir saistīti ar:  

- Attīstāmās kompetences un prasmes: kompetences un prasmes, kuras tiek 
attīstītas aprakstītajā metodē/paĦēmienā vai mācīšanās aktivitātē;  

- Akcentējamie motivācijas faktori: motivācijas faktori, kuriem tiek pievērsta 
uzmanība aprakstītajā metodē/paĦēmienā vai mācīšanās aktivitātē;  

- Mērėgrupa: pieaugušo, kas mācās, aprakstītajā metodē/paĦēmienā vai 
mācīšanās aktivitātē, vecums un/vai profesija;  

- Mācīšanās organizācija un grupas lielums: veids, kādā jāorganizē mācīšanās 
process un grupas lielums aprakstītajai metodei/paĦēmienam vai mācīšanās 
aktivitātei;  



     

 

12 
 
 

- Nepieciešamais laiks: laiks, kas nepieciešams, lai pieredzējis pieaugušo 
izglītotājs īstenotu aprakstīto metodi/paĦēmienu vai mācīšanās aktivitāti;   

- Nepieciešamie resursi/materiāli: resursu/materiālu veids, kas pieaugušo 
izglītotājam nepieciešami, lai īstenotu aprakstīto metodi/paĦēmienu vai 
mācīšanās aktivitāti.  

Atslēgas vārdi, kas mums šėita atbilstoši aprakstītajai metodei/paĦēmienam vai 
mācīšanās aktivitātei, ir izcelti.  
Katrai inovatīvajai metodei/paĦēmienam vai mācīšanās aktivitātei mēs piedāvājam īsu 
teorētisku aprakstu, kas paskaidro, kāpēc konkrētā pieeja ir efektīva motivācijas un 
neatlaidības mācīšanās procesā paaugstināšanai. Šai sadaĜai seko ieteiktās 
procedūras koncentrēts apraksts. Lai atvieglotu darbu seminārā, centāmies izkārtot 
tekstu tā, lai procedūras apraksts aizĦemtu vienu lapu. Praktiskā lietojuma piemēri 
iegūti, aprobējot metodes/paĦēmienus vai mācīšanās aktivitātes. Tie ietver fona 
informāciju no šo aktivitāšu aprobācijas un partneru aprobācijas, kas tika īstenota 
CreMoLe projektā, kā arī to, kā notika aprobācijas. Šie praktiskā lietojuma piemēri 
kopā ar izvērtējumu un secinājumiem piedāvā praktiskus ieteikumus aprakstītās 
metodes/paĦēmiena vai mācīšanās aktivitātes izmantotājiem.  
 
3.4. Rokasgr āmatas veidošana 
Process, kurā tika uzsākta šīs rokasgrāmatas izstrāde, aizsākās Pieaugušo izglītotāju 
seminārā, kas CreMoLe projekta ietvaros tika organizēts 2010.gada septembrī 
Palermo un to palīdzēja noorganizēt Itālijas partneris Ce.S.I.E. Semināra laikā mēs 
iepazīstinājām partnerus ar dažiem efektīviem labās prakses piemēriem, kas tika 
noskaidroti aptaujā; mēs definējām jēdzienu inovatīvs paĦēmiens un mēs izstrādājām 
plānu, kā izstrādāt inovatīvos paĦēmienus.  
Katra partnerorganizācija radīja vismaz vienu inovatīvu paĦēmienu/stratēăiju vai 
mācīšanās aktivitāti, lai labāk motivētu pieaugušos mācībām. Tad mēs aprobējām šos 
paĦēmienus ar pirmo pieaugušo grupu valstī, kurā tika šī inovatīvā pieeja mācīšanās 
procesam tika izstrādāta. Jauno paĦēmienu aprobācija tika veikta kā nelieli darbības 
pētījumu projekti ar pieaugušo piedalīšanos. Februāra sākumā, kad mēs organizējām 
konferenci Dalīšanās pieredzē ar inovatīvajiem paĦēmieniem un refleksija- Seminārs 
un partnerības tikšanās Rīgā (2011.gada februāris), mēs bijām gatavi savā partnerībā 
dalīties ar mūsu darbības pētījumu rezultātiem. Mēs aprakstījām inovatīvo paĦēmienu 
un dalījāmies ar darbības pētījumu projektu rezultātiem tā, lai citas 
partnerorganizācijas varētu izvēlēties paĦēmienu, kuru aprobēt ar saviem kursu 
dalībniekiem.   
Partneri, aprobējot vienam otra paĦēmienu atšėirīgās pieaugušo grupās citā valstī 
nekā tajā, kur šis paĦēmiens tika izstrādāts, viens otru atbalstīja. Tomēr bija divi 
izĦēmumi:  

- Inovatīvais paĦēmiens, ko izstrādāja Spānijas partnerorganizācija; šī inovācija 
tika veidota Ĝoti konkrētai mērėauditorijai, lai motivētu un paaugstinātu celtnieku 
iesaistīšanos obligātajās mācībās par darba drošību. Tā kā neviena cita 
partnerorganizācija neīsteno obligātās mācības, tad partneri nolēma, ka spāĦu 
kolēăi atkārtoti aprobēs šo paĦēmienu ar citu mērėgrupu;  

- Abi Vācijas partneri izstrādāja inovatīvu mācīšanās aktivitāšu kopumu, 
izmantojot tiešsaistes (on-line) vidi valodu apguvē.  Partneri darbojās kopā, 
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viens no partneriem aprobēja inovatīvo mācīšanās aktivitāti savā Moodle vidē, 
un otrs partneris to aprobēja ar savu mērėauditoriju.   

Īsumā, mūsu pieeja bija palūkoties uz to, kas jau ir laba vai Ĝoti laba prakse, izveidot 
kaut ko jaunu, izmantojot par pamatu šīs prakses un censties validēt jaunos 
paĦēmienus/ stratēăijas. Mēs izmantojām pieeju, kas balstās uz iepriekšējo zināšanu 
aktivizēšanu, jaunu zināšanu veidošanos un veicina refleksiju par jauniegūtajām 
zināšanām un prasmēm.  
 
 
4. Inovat īvie paĦēmieni 
4.1. Kas motiv ē pieaugušos m ācīties? 
ěoti daudzi pētījumi ir pierādījuši, ka iekšējā un ārējās motivācijas autonomie veidi 
sekmē ilgtermiĦa iesaistīšanos mācībās visos izglītības kontekstos, ieskaitot 
pieaugušo izglītību. Mācīšanās ir process visa mūža garumā, kurā cilvēki veido 
saskarsmi ar savu vidi un asimilējas tajā. Mācīšanās ir viens no visdabiskākajiem 
procesiem: tieksme pētīt un asimilēt ir iedzimta. Viena no galvenajām teorijām, kuru 
izmanto motivācijas pētījumos ir pašnoteikšanās teorija (Deci and Ryan, 1985) – tā 
pieĦem, ka tieksme būt zinātkāram, izzināt savu vidi un būt ieinteresētam mācībās un 
savu zināšanu pilnveidošanā cilvēkam ir iedzimta. Tomēr, visorganizētākajā, it īpaši 
grupu mācīšanās situācijās, mācīšanās vidē tiek ieviesta ārējā kontrole, kas var 
negatīvi ietekmēt psiholoăiskos procesus, kas saistās ar augstas kvalitātes, 
piesātinātu mācīšanos. Pierādījumi liecina, ka apstākĜi, kas atbalsta izglītojamo 
autonomijas, kompetences un savstarpējās saistības pieredzi, veicina visaugstāko 
motivāciju un iesaistīšanos, ieskaitot mācīšanās pašregulāciju, uzlabotus mācīšanās 
rezultātus, neatlaidību mācībās, radošumu un labklājību.  
Šajā publikācijā mēs izmantojām sekojošus motivācijas faktorus kā būtiskus 
izstrādātajos inovatīvajos paĦēmienos, stratēăijās vai metodēs, un tos visus iespējams 
ietilpināt trīs pašnoteikšanās teorijas pīlāros:  

- pašvirzība (autonomija);  
- Kopīga mācīšanās organizēšana (autonomija un savstarpējā saistība);  
- Aktīva iesaistīšanās mācībās (savstarpējā saistība);  
- Tūlītēja mācīšanās pielietojamība (kompetence);  
- Izglītojamo sasniegumu atzīšana (kompetence, savstarpējā saistība);  
- Atbalstoša emocionālā vide (savstarpējā saistība).  

 
4.2. Ko m ēs saprotam ar “inovat īvi paĦēmieni”?  
Kad ievērojamu laika cēlienu mēs esam veikuši aktivitātes kādā noteiktā veidā, un kad 
rezultāti joprojām nav tik labi kā cerēts, vai nav jūtama pilnveidošanās, tad ir īstais 
laiks kaut ko darīt citādāk. Mūsu gadījumā, kad visi labi pazīstamie paĦēmieni ir 
izmēăināti, lai uzlabotu pieaugušo iesaistīšanos mūžizglītības procesos, un rezultāti 
mūs tomēr neapmierina (t.i., mūs joprojām neapmierina pieaugušo, kas mācās, skaits, 
viĦu piedalīšanās kvalitāte vai viĦu piedalīšanās rezultāts), tad ir nepieciešama 
inovācija. 
Mūsu projektā mēs vienojāmies, ka vēlamies mainīt pieeju pieaugušo mācīšanās 
sekmēšanai. Mūsuprāt, inovatīvu paĦēmienu ieviešana līdzinās palīdzēt 
pieaugušajiem viĦu centienos atklāt jaunas garšas, kad jau zināmas vai jaunas 
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sastāvdaĜas tiek kombinētas atšėirīgi. Mēs ceram, ka šī jaunā kombinācija būs tas, kas 
izraisa izmaiĦas pieaugušo domāšanas procesos par mācīšanos un/vai attieksmi pret 
mācīšanos, un tādējādi viĦi ‘iekarsīs’ par mūžizglītību. 
Mūsu piedāvātie inovatīvie paĦēmieni ir domāti profesionālai un personiskai attīstībai; 
tos iespējams pārnest un pielāgot citiem kontekstiem nekā tie, kuros tie tikuši aprobēti. 
Mūsu izstrādāto un aprobēto paĦēmienu inovācija balstās uz vismaz vienu no 
sekojošiem kritērijiem:  

- Jauna veida mācīšanās aktivitātes izmantošana izglītojamo grupā (vai 
kategorijā), kuri ar to nav  iepriekš saskārušies;  

- Mācīšanās aktivitāte ar dažiem jauniem elementiem (piem., jauns materiālu 
kopums, kā, izdales materiāls vai darba lapas, jaunās informācijas atšėirīgs 
pasniegšanas veids, jauna izglītojamo grupa, atšėirīga aktivitātes veikšanas 
soĜu secība, atšėirīgs akcents uz attīstāmo mācīšanās veidu, utt.)   

Vairumā piedāvāto inovatīvo paĦēmienu saskatāma abu aprakstīto inovācijas 
kategoriju kombinācija.  
 
Inovatīvā paĦēmiena 
nosaukums 

Inovatīvā dimensija 

Biogrāfiskā pieeja Jauna pieeja, lai aktīvi iesaistītu izglītojamos un 
attīstītu viĦos kultūras apzināšanos un kultūras 
izpausmes 

Online café valodu 
apguvē 

Jauna vide strukturētai komunikācijas 
praktizēšanai svešvalodā 

Kopienas kartes 
veidošana 

Jauns mērėis (izvērtējums) populāras kopienas 
attīstīšanas aktivitātes izmantošanai  

Iekāpšana attēlā Jauna pieeja mācīšanās materiālu izmantošanai  
Lasīšana ar 
paredzēšanu 

Izglītojamo grupas jauns profils – vecāki, kuri 
pēc tam izmanto lasīšanas paĦēmienu ar 
saviem bērniem  

Pamatprasmes grupu 
diskusijai 

Jauns mācīšanās instruments metakognitīvajai 
mācīšanās  

Ieguvumi un zaudējumi Jauns mācīšanās instruments metakognitīvajai 
mācīšanās 

Filma kā motivācijas 
līdzeklis 

Jauna pieeja filmu izmantošanā mācību procesā 
(skatīšanās ar pauzēm, lai pārbaudītu izpratni 
un paredzēšanas prasmi)  

Aktīva iesaistīšanās 
mācībās Darba drošība 
un veselība   

Jauna mērėgrupa rosinošā mācību vidē, 
izmantojot kooperatīvās mācīšanās paĦēmienus  
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II. Projekta partneru izstr ādātie inovat īvie paĦēmieni 
5. Izstr ādātie inovat īvie paĦēmieni 
5.1. Vispārējs apskats 

 Attīstāmās kompetences un prasmes Akcentējamie motivācijas 

faktori 
Mērėgrupa Mācīšanās 

organizēšana/grupa
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Biogrāfiskā pieeja 
Asociatīvās attēlu kartiĦas 

   ■ ■  ■  ■    ■ ■  ■  ■   ■    ■ ■  

Online café valodu apguvē  
 ■ ■    ■ ■     ■ ■   ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

Kopienas kartes veidošana    ■  ■ ■      ■ ■   ■  ■ ■      ■  

Iekāpšana attēlā   ■ ■ ■ ■ ■  ■  ■ ■  ■  ■ ■  ■ ■ ■  ■   ■  

Lasīšana ar paredzēšanu ■  ■ ■  ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■  ■ ■  ■ ■ ■  ■    ■ 

Pamatprasmes grupu 
diskusijai 

■ ■ ■          ■ ■         ■    ■ 

Ieguvumi un zaudējumi          ■ ■ ■  ■ ■      ■     ■  

Filma kā motivācijas 
līdzeklis 

■ ■ ■   ■      ■  ■     ■ ■ ■    ■ ■  

Aktīva iesaistīšanās 
mācībās Darba drošība un 
veselība   

        ■ ■    ■   ■     ■    ■  
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5.2. Biogr āfisk ā pieeja: Asociat īvās  att ēlu karti Ħas 
(Austrija) 

Ievads – Visp ārējs apskats 
Biogrāfiskais  darbs, personiskā pieeja ir iespēja izzināt kaut ko 
jaunu par sevi, noskaidrot un veidot sasaisti starp pagātni, tagadni 
un nākotni, starp savu sociālo vidi un personisko dzīvi, personisko 
perspektīvu un mērėiem.  Darbojoties ar šīm jomām, iespējams 
resursus padarīt pieejamus un uzzināt iespējas, kā (pār)veidot 
savas dzīves konceptus.  

Darbojoties ar konkrētu laika līniju, mēs varam labāk monitorēt 
cilvēka attīstību. Cilvēka paša darbības līniju un lēmumus var 
labāk izprast un pieĦemt kā pareizos risinājumus attiecīgajā laikā 
un situācijā pat ja šis cilvēks darbotos citādāk retrospekcijas laikā. 
Šādā veidā cilvēka patreizējais prāta stāvoklis un patreizējā 
pieredze ir daudz saskatāmāka un vieglāk saprotama. Domājot 
par cilvēka dzīves karjeru, cilvēks, kurš iesaistās šajā 
apzināšanās atmodināšanas procesā, spēs efektīvāk pielāgoties 
un saprast slēptās problēmas un motīvus dzīvē. Biogrāfiskā darba 
mērėis ir atrast savu dzīves pavedienu un to aktīvi attīstīt. 

 

PaĦēmiena īstenošanas so Ĝi 

Biogrāfiskā pieeja paredz dažādu metodisko līdzekĜu izmantošanu 
(skat. 8. pielikumu). Šajā sadaĜā mēs aprakstīsim soĜus vienas 
konkrētas aktivitātes Asociatīvās attēlu kartiĦas veikšanai. Vispār 
attēlu kartiĦas var izmantot konsultēšanā, terapijā, koučingā un 
mācībās dažādu mērėu sasniegšanai. Izmantojot attēlus, 
dalībnieki tiek rosināti ieiet sevī – veidot saikni ar savu iekšējo 
sevi – savām atmiĦām, pieredzi, resursiem, ideāliem vai izjūtām- 
un paplašināt un bagātināt to caur asociācijām, kuras cilvēks 
veido. Dalībnieku piedāvāto kartiĦu interpretāciju vienmēr pieĦem 
tādā veidā, kā viĦi to izsaka. 

Tālāk mēs aprakstīsim attēlu kartiĦu izmantošanu biogrāfiskajā 
pieejā, kuras mērėis ir noskaidrot un aktivizēt izglītojamo resursus.  

Aktivitātes mērėis ir palīdzēt dalībniekiem apzināties resursus, kuri 
viĦiem piemīt un izzināt, kā tos lietot, atceroties kādu pagātnes 
problēmsituāciju (izaicinājumu izraisošu situāciju) un atsaucot 
atmiĦā to, kas palīdzēja viĦiem tikt galā ar šo situāciju. Kamēr 
dalībnieki veic šo uzdevumu, viĦi var apjaust papildus resursus, 
kas viĦiem piemīt.  

Lai veiktu šo aktivitāti ar grupu (līdz 12 dalībniekiem) ir 
nepieciešams OH kartiĦu komplekts. Lai sagatavotu aktivitāti, 
izklājiet kartiĦas tā, lai attēls ir redzams. Sadaliet dalībniekus 
mazās grupiĦās (3-4 cilvēki).  

Att īstāmās kompetences un prasmes  
Sazināšanās dzimtajā valodā 

Sazināšanās svešvalodā 

Prasme mācēt mācīties 

Sociālā un pilsonisk ā kompetence 

Kult ūras apzin āšanās un  izpausme  

Kritiskā domāšana 

Radošums  

Iniciatīva 

Probl ēmrisin āšana 

Riska novērtēšana 

Lēmuma pieĦemšana 

Emociju kontrolēšana 

Akcent ējamie motiv ācijas faktori  
Pašvirz ība 

Akt īva iesaist īšanās mācībās 

Piedalīšanās mācību organizēšanā 

Atbalstoša emocion ālā vide 

Tūlītēja rezultātu izmantojamība 

Mācīšanās sasniegumu atz īšana 

Mērėgrupa 
Koledžas studenti un jaunieši 

Izglītotāji/skolotāji 

Pieaugušie kopum ā 

Konkrēta profesija 

Jaukta grupa 

Mācīšanās organiz ēšana/grupas lielums 

Individuāls darbs 

Dalībnieku pāris 

Grupas lielums līdz 5 dalībniekiem 

Grupā 5-10 dal ībnieki 

Grupā 10-20 dal ībnieki  

Grupā vairāk par 20 dalībniekiem 

Jaukta grupa 

Nepieciešamais laiks  
Līdz 2 stundām 

½ dienas 

1 diena 

Līdz  2 dienām 

Elast īgs (l īdz vienai ned ēĜai) 

Nepieciešamie resursi / materi āli  
Kopēti materiāli 

Attēli 

Filma 

Multimediji 
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Palūdziet dalībniekiem aizvērt acis un atcerēties situācijas pagātnē, kas 
viĦiem saistās ar kādu izaicinājumu. Dodiet laiku, lai viĦi var izvēlēties 
situāciju, ar kuru viĦi turpmāk darbosies un kurā var dalīties ar citiem.  

Palūdziet dalībniekiem izvēlēties dažas kartiĦas (2-4), kas attēlotu vai 
asociējas ar izvēlēto situāciju un vēl 2-4 kartiĦas, kas attēlo resursus, 
kas palīdzēja viĦiem tikt galā ar situāciju, tad palūdziet dalībniekiem 
atgriezties mazajās grupās.  

Dalībnieki novieto izvēlētās kartiĦas sev priekšā tā, lai tās veidotu stāstu. 
Dodiet dalībniekiem laiku (5 minūtes katram dalībniekam), lai viĦi viens 
otram pastāstītu, kā viĦi rīkojās šajā situācijā un kādus resursus 
izmantoja.  

Palūdziet dalībniekus atgriezties aplī (kopā visai grupai) un Ĝaujiet viĦiem 
pastāstīt, kā viĦi jutās stāstot un klausoties citu stāstījumos. Kopā ar 
grupu izvērtējiet aktivitāti, dodot ikvienam iespēju pastāstīt, ko viĦi 
iemācījās, taču nespiediet, lai tiešām katrs runātu.  

 

Praktisk ās izmantošanas piem ēri 

Inform ācija par pa Ħēmiena aprob āciju un partneru veikto 
aprob āciju  

Ierosmi inovatīvā paĦēmiena izstrādei deva 2010.gadā īstenotais 
projekts Starpkultūru centrs, kurā mēs strādājām ar jauniešiem 
bezdarbniekiem, kas bija imigranti. Šādi jaunieši divas līdz trīs reizes 
biežāk ir pakĜauti bezdarbam nekā citi jaunieši, un to bieži izraisa tas, ka 
viĦi ir veikuši gadījuma rakstura darbus, kam nav nepieciešama 
kvalifikācija.  

Projekta mērėis bija attīsit šādu jauniešu sociālās un starpkultūru 
kompetences, darba orientēšanās prasmes, diskutēt par dzimumu 
jautājumiem, kultūru, izveidot mentora un jaunā darbinieka attiecības, 
palīdzēt atrast darba vietas un veikt biogrāfisko darbu.  

Gandrīz visi projektā iesaistītie jaunieši bija agri pametuši skolu, kuri jau 
bija iesaistījušies atbalsta projektos (darba orientēšanās, darba 
meklēšana), bet visi bija izstājušies no apmācības kursiem, daži bija 
pametuši mācekĜa darbu. Tāpēc projekta mērėis bija atbalstīt un motivēt 
šos jauniešus uzlabot savas individuālās iespējas, veidot savu 
profesionālo karjeru, balstoties uz esošajām kompetencēm un attīstot 
jaunas kompetences.  

Pēc 4 apmācības nedēĜām, sekojot stingrai apmācības koncepcijai 
mums bija jāsāk biogrāfiskais darbs, neskatoties uz šai pieejai 
nelabvēlīgajiem apstākĜiem: darbā iekārtošanas kantoris nebija veicis 
pirmējās atlases procesu atbilstoši noteiktajiem kritērijiem, tāpēc grupas 
komplektācija nebija pabeigta (tas varēja būt par iemeslu, kāpēc daudzi 
dalībnieki neapmeklēja nodarbības). Cerot, ka biogrāfiskā pieeja varētu 
kopumā paaugstināt dalībnieku motivāciju, mēs sākām īstenot 
biogrāfiskā darba pieeju – sešu dienu programmu, kuras aprakstu mēs 



     

 

18 
 
 

piedāvājam. Katru dienu mēs sākām ar iesildīšanās aktivitāti un atskatu, 
izvērtējumu par iepriekšējo dienu.  

1. diena: Biogr āfisk ā pieeja – ievads 

� Metafora Dzīve-CeĜojums (Kas ir ceĜojums? Kā tas līdzinās dzīvei?); 
Prāta vētra  

� „Filozofēšana” par noteiktiem dzīves aspektiem (mērėi, orientācija, 
„bagāža”, līdzbiedri/partneri, atbildība, utt.); Grupas diskusija   

� Neliela diskusija par jautājumiem, kas saistīti ar valodu, bilingvismu, 
valodu apguvi kā bērnam un kā pieaugušajam;  

� Papildus aktivitāte: iepazīšanās vienam ar otru, balstoties uz 
dalībnieku dzīves stāstu (plašā nozīmē); dalībnieki sastājās aplī un 
treneris uzdeva jautājumus par dzīvi; visiem, kam bija kopīga kāda 
iezīme, panācās soli uz priekšu.  

2. diena: S ākotne 

� Ăimenes izcelsme: ăimenes koks, katra dalībnieka individuālais 
darbs;  

� Trenera vai dalībnieku jautājumi, tiem, kas stāsta: Kas dzīvo 
tuvumā/cik tālu? Ar kuriem ăimenes locekĜiem ir tuvas attiecības un 
ar kuriem nav? Kurš jau agrāk ir bijis Austrijā?  

� Sieviešu un vīriešu profesijas ăimenē; dalībnieki raksta par savu 
ăimenes locekĜu profesijām /nodarbošanos uz kartiĦām un tad to 
grupē.  

� Grupas diskusija par profesijām, balstoties uz kartiĦām sagrupēto 
informāciju.  

3. diena: Valoda 

� Austrijas sabiedrībā lietotās valodas; dalībnieku veiktā valodas un 
savas vides novērtēšana.  

� Trenera informācija par valodas kompetenci un tās dažādiem 
elementiem (runāšana, uztvere, rakstīšana, lasīšana); ikdienas 
valoda un sarežăīta akadēmiskā valoda; vārdu vēsture un nozīme;  

� Ievads tēmā “Resursi”; “Pasažiera bagāža“ – ko dalībnieki ir 
saĦēmuši no savas ăimenes (t.i., resursi un/vai vērtības); darbs 
mazajās grupās, sagatavojot prezentācijas plakātu, izmantojot 
simbolus; prezentācijas; diskusija par līdzīgo un atšėirīgo.  

4. diena: Resursi 

� Stāstījumi par mācīšanās resursiem („Visam dzīvē ir kāda nozīme”); 
stāstu lasīšana  (“Fatima”,  no “Palast der Geschichten” , autors 
Reinhold Dietrich); stāsta uztvere, grupas diskusija; sistēmas 
izveide, lai monitorētu biogrāfiskā darba individuālos rezultātus (pāru 
refleksija);   
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� Iedomātais ceĜojums “CeĜojums cauri dzīvei”; dalībnieki novēro savu 
ceĜojumu pa dzīvi it kā no „augšas”, skatoties uz dažādām sava 
dzīves ceĜa situācijām;  

� Pārliecinātība par sevi, resursi; individuālais darbs, kurā dalībnieki 
izvēlas pozitīvu pieredzi un apraksta savu ieguldījumu tajā, atbildot 
uz jautājumiem, piem., „Kuras savas spējas, prasmes es izmantoju 
darbībā?”, tad dalībnieki kopā analizē vienu piemēru.   

5. diena: Resursi 

� No individuālā uz vispārējo/ kopīgo: „Izaicinošas dzīves situācijas”, 
kartiĦu izvēlēšanās (kartiĦu piemēri: kĜūšana par pieaugušo/ 
neskaidrība, neskaidra nākotne/vilšanās/lietas nekad nenotiek tā, kā 
iecerēts, utt.)  

� Iepazīstināšana ar stratēăijām sarežăītu dzīves situāciju 
pārvarēšanai; dalībnieki strādā mazās grupās par katru izvēlēto 
dzīves situāciju; viĦi izvēlas ilustrētu kartiĦu, paskaidro, kādā veidā 
kartiĦa atbilst tēmai; viĦi pieraksta savu pieredzi/ padomu/ ieteikumu 
cilvēkam, kuram ir tāda pat problēma, atbildot uz jautājumu „Kā es 
varētu atrisināt šo situāciju?”  

� Spēka avoti (Resursi sarežăītās situācijās); dalībnieki sakārto 
kartiĦas ar dažādām iespējamām atbildēm uz grīdas (daba, ăimene, 
draugi, reliăija, aizraušanās, utt.). Katrs dalībnieks izvēlas vienu 
kartiĦu un noliek sev priekšā kā sev vissvarīgāko spēka avotu. 
Grupas uzdod viena otrai jautājumus.  

� Filmas „Jasmīna” kā piemēra par spēka avotiem noskatīšanās 
(Jasmīna ir pakistāniešu imigrantu meita, kura dzīvo starp divām 
pilnīgi atšėirīgām identitātēm). Paskaidrojumi saistībā ar filmas izvēli, 
vērošanas uzdevumi; diskusija.  

6.diena : Identit āte 

� Atbildība par dotā apmācības kursa individuālajiem panākumiem; 
dalībnieki aizpilda darba lapu „Atbildības pica”; kopā to analizē un 
pārrunā dažādus viedokĜus;  

� Darba Ħēmēja sociālās prasmes; domu kartes veidošana;  

� Identitāte- mana iekšējā pasaule (loăiski līmeĦi no ārējā uz iekšējo: 
vide, uzvedība, individuālās prasmes, pārliecība, vērtības, spēka 
avoti); katra dalībnieka personiskais apraksts;  

� Izdomātas identitātes izveidošana; dalībnieki izmanto radošus 
paĦēmienus prezentācijā, piem., repa mūziku).  

 

Dažas no biogrāfiskā darba pieejas aktivitātēm tika izmēăinātas 
Rumānijā ar sešu jauniešu grupu (Roma vidusskolēniem) viĦu grupas 
ikmēneša tikšanās laikā ar mentoru. Pieeja tika izmantota atšėirīgi 
strukturētā aktivitātē, kas ilga nedaudz ilgāk par trim stundām. Apraksts 
seko.   
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Pēc nelielas iepazīstināšanas ar aktivitāti dalībnieki saĦēma šādu 
uzdevumu: Uzzīmējiet stāstu, uzrakstiet dzejoli, dziesmas vārdus un 
melodiju, komiksu vai filmas scenāriju par dzīvi kā ceĜojumu. Treneri 
uzdeva uzvedinošus jautājumus, kurus jaunieši kopā ar treneri izlasīja, 
lai pārliecinātos, ka visi saprot, kas jādara. Tad jaunieši darbojās 
individuāli: domāja, veica pierakstus un veidoja savu darbu. Tam sekoja 
pāru diskusijas, kurās dalībnieki iepazīstināja ar paveikto un saĦēma 
padomus, palīdzību no vienaudžiem, kas vēl būtu jāpapildina, jāuzlabo. 
Uzdodot jautājumus pēc sākotnējās domu uzklausīšanas, atbildēm uz 
jautājumiem, jaunieši viens otru atbalstīja, lai pieĦemtu lēmumu par savu 
stāstu, dzejoli, utt., lai varētu uzrakstīt par sevi un savu dzīvi kā 
ceĜojumu. Tad tika sagatavots otrais uzmetums vai izvēlētās tēmas tika 
pilnveidotas. Kad viĦi bija pabeiguši, trenere lūdza dalīties ar saviem 
stāstiem/dzejoĜiem/gala rezultātiem. Katram dalībniekam pārējie 
dalībnieki un trenere uzdeva jautājumus.  

Aktivitātes noslēgumā bija grupas refleksija par šādiem jautājumiem: „Ko 
es esmu iemācījies par sevi, pārdomājot savu līdzšinējo dzīvi?/ Ko es 
esmu iemācījies par to, kā es reflektēju, pārdomāju savas domas par šo 
ceĜojumu?” 
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Izvērtējums  

Aktivitātes aprobēšanā izvērtējums bija pašizvērtējums un savstarpējais 
grupas izvērtējums pēc katras dienas un nedēĜas beigās, atbildot uz 
jautājumu Ko mēs esam iemācījušies un kā to var izmantot? Treneri 
katru dienu izvērtēja arī grupas dinamiku, individuālo veikumu, tāpat arī 
dienas pamatjautājumus un nepieciešamos pilnveidojumus. Treneru 
secinājumi un rezultāti no dalībnieku pašvērtējumiem atklāja sekojošo. 
Grupas specifiskās situācijas dēĜ kopumā biogrāfiskās pieejas 
īstenošanas uzsākšanas laikā (jauni dalībnieki pievienojās jau esošajai 9 
cilvēku grupai), grupas dalībnieki nebija pietiekami pazīstami savā 
starpā, tāpēc viĦi nevēlējās pārrunāt sarežăītas ăimenes situācijas un 
izrādīja zināmu vienaldzību. Grūtības radās tāpēc, ka katru dienu bija 
cits cilvēku skaits un bija grūti veikt plānoto no apakšas uz augšu pieeju. 
Par spīti dažu dalībnieku izrādītajiem centieniem, daži grupas dalībnieki 
nespēja koncentrēties garākam uzdevumam, un viĦiem bija grūti ilgāku 
laiku pievērst uzmanību vienai tēmai. Kopumā dalībniekiem bija grūti 
sadarboties ar citiem dalībniekiem. 

Turklāt grupa sadalījās ieinteresētajos un vienaldzīgajos dalībniekos, un 
treneriem bija grūti tikt galā ar situāciju. Reaăējot uz šo situāciju ik pa 
laikam vajadzēja pārplānot īstenojamās aktivitātes.  

Bija arī valodas problēmas (daži dalībnieki pietiekami labi nezināja vācu 
valodu, lai sekotu līdzi saturam), tāpēc bija nepieciešams tulkojums, 
kuru nodrošināja citi grupas dalībnieki un kas vēl vairāk sašėēla grupu.  

Mazās grupas dalībnieki veidoja paši un galvenokārt tas balstījās uz 
etniskiem kritērijiem. Kad treneri izveidoja jauktas grupas, grupu 
diskusijām bija labāki rezultāti. Identitātes jautājuma risināšana pilnībā 
saistīja dalībnieku uzmanību. Šai tēmai bija nepieciešams īpašs 
turpinājuma darbs.  

Grupas refleksija nedēĜu pēc biogrāfiskās pieejas īstenošanas deva 
interesantu rezultātu. Dalībnieki atvainojās par savu vienaldzīgo 
izturēšanos Biogrāfiskā darba pieejas īstenošanas laikā.  

Aktivitātes tika atkārtoti aprobētas darbā ar Roma jauniešiem un 
izvērtētas grupas diskusijā, atbildot uz sekojošiem jautājumiem: „Ko es 
esmu iemācījies par sevi, pārdomājot savu līdzšinējo dzīvi?/ Ko es esmu 
iemācījies par to, kā es reflektēju, pārdomāju savas domas par šo 
ceĜojumu?” un aizpildot atgriezeniskās saites anketu. Šīs aprobācijas 
rezultāti bija: daži no dalībniekiem rakstīja „droši” teksti, kā to darītu 
skolā (kaut gan viĦi mutiski dalījās ar diezgan personiskām savas dzīves 
detaĜām), kas varētu būt nedrošības zīme, ja būtu jādarbojas ar rakstītu 
tekstu vai arī tas atspoguĜo vides ietekmi, kurā tikšanās notika (skola); 
tāpēc droši vien šo aktivitāti vajadzētu veikt ārpus skolas telpām un ne 
pirmajā tikšanās reizē ar grupu; vajadzētu vairāk izmantot alternatīvus 
izpausmes veidus (ne tikai tekstu).Treneru cerības, ka jaunieši 
pārdomāti reflektēs par personiskiem jautājumiem un dalīsies savās 
domās bija nereālas.  
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Tas par ko jaunieši grupā dalījās, atbildot uz jautājumiem „Ko es esmu 
iemācījies par sevi, pārdomājot savu līdzšinējo dzīvi?/ Ko es esmu 
iemācījies par to, kā es reflektēju, pārdomāju savas domas par šo 
ceĜojumu?” neatspoguĜoja, ka viĦi būtu iemācījušies daudz par to, kā 
jāizmanto refleksija, vairāk gan iemācījušies par savu personību. Tomēr, 
tā kā dalībnieki šėiet nebija pieraduši reflektē pēc būtības, tad viena 
šāda salīdzinoši īsa tikšanās, viĦiem to nevarēja iemācīt. 

Grupas lielums Ĝoti nozīmīgs; šo aktivitāti vislabāk ir veikt mazās grupās 
(maksimums 8 dalībnieki). 

Paši dalībnieki ierosināja, ka būtu labi ja turpinājums sekotu un viĦi tad 
justos daudz brīvāki, drošāki grupā, un viĦiem būtu labākas iespējas 
iepazīt vienam otru.  

Treneres iespaids bija, ka rakstiskais izvērtējums tikai daĜēji Ĝāva 
reflektēt par aktivitātes efektivitāti uz grupas dalībniekiem; viĦi šėiet 
rakstīja to, ko domāja, ka trenere no viĦiem sagaida, kas var kalpot par 
vēl vienu nedrošības zīmi.  

 

Secin ājumi  

Aktivitātes aprobācija parādīja, ka motivācija, kas parādījās kā kavēto 
nodarbību samazināšanās, īpaši nepaaugstinājās grupā kopumā. 
Ievērojams motivācijas pieaugums kā piedalīšanās mācīšanās 
aktivitātēs bija vērojams tikai dažos dalībniekos. Mūsu pieĦēmumu (t.i., 
piedalīšanās grupu darbā, kura mācīšanās tēma ir paša dzīve, ved pie 
panākumu izjūtas veidošanās mācīšanās procesā un turpmākās 
uzvedības, kas atspoguĜo interesi vēl vairāk piedalīties šādās mācības) 
nevarēja pārbaudīt. Tas šėiet norāda uz to, ka biogrāfiskā darba pieeja ir 
ilgtermiĦa paĦēmiens, it īpaši, ja darbojamies ar jauniešiem.  

Komandas, kuras veica aprobāciju un partnera aktivitātes aprobāciju 
tomēr saskata biogrāfiskā darba pieejas vērtību pat darbā ar 
aprakstītajām mērėgrupām, tomēr paĦēmiena ieviešanu ir nepieciešams 
adaptēt:  

• Pieeja ir Ĝoti efektīva ilgākā laikā darbojoties ar mazām grupām. 
PaĦēmiena aprobācijas laikā grupu joprojām nodarbināja 
individuālās grupas statusa noskaidrošana (īstenošanas periods tika 
uzsākts par ātru,  individuālais savas vietas atrašanas process grupā 
vēl nebija pabeigts); atkārtotas aprobācijas laikā grupa bija kopā tikai 
nesen un viĦi savā starpā nebija pazīstami.  

• Abos gadījumos treneri, kuri īstenoja biogrāfiskā darba pieeju 
iepriekš nebija strādājuši ar šo dalībnieku grupām, savukārt, lai 
veiktu biogrāfisko darbu ir nepieciešama zināma familiaritāte ar 
grupu un pieredze, kā strādāt ar specifisku grupu.  

• Biogrāfiskās pieejas īstenošanai ir nepieciešams ilgs laiks; ideālā 
variantā ir nepieciešamas individuālas sarunas ar dalībniekiem 
pirms, pēc un arī aktivitātes īstenošanas laikā.  
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• Pieredze ar konkrētu mērėauditoriju saistās ar paĦēmiena aprobāciju 
(jaunieši imigranti) parādīja, ka migrācija vai „būt migrantam” 
uzĦemošajā sabiedrībā tiek uzskatīta kā nepietiekamība/deficīts. 
Tāpēc ir grūti grupā pārrunāt ăimenes jautājumus. Šajā gadījumā ir 
svarīgi pievērst uzmanību arī saprotamai valodai, it īpaši darbojoties 
ar sarežăītu pieeju un/vai grupās, kurās ir dažādi valodas apguves 
līmeĦi.  
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5.3. Online café  valodu apguv ē (Vācija) 

Ievads – Visp ārējs apskats 
Iberika grupa un  Thüringer Volkshochschuleverand e.V. izstrādāja 
inovatīvo stratēăiju, lai motivētu savus pieaugušos valodu apguvējus, 
veltīt daudz vairāk laika valodas apguves vingrinājumiem nodarbību 
starplaikos un tādējādi iemācīties vairāk un labāk un ilgtermiĦā 
iesaistīties mūžizglītībā.   
Online café faktiski ir tiešsaites forums. Gan CreMoLe projekta 
aprobācijas, gan atkārtotas aprobācijas posmā abi partneri to 
izmantoja valodas studentu motivēšanai.  
Online café ir kombinētās mācīšanās (Blended Learning) daĜa. Kā 
norāda autori [Sauter, Sauter and Bender (2003)], kombinētā 
mācīšanās ir integrēta tiešās (face-to-face) mācīšanās un uz 
tehnoloăijām balstītās e-mācīšanās priekšrocību kombinēšana. 
Treneriem nepieciešams vadīt studentus e-mācīšanās laikā. Tāpēc e-
mācīšanās vidi ideālā variantā var izmantot jebkurā vietā, jebkurā 
laikā, no jebkuras vietas; treneriem jānodrošina studentiem 
informācija vai papildus materiāli, aktivitātes, brīvās tiešsaistes 
forumus, utt. Pirms 2010,gada ne viena, ne otra partnerorganizācija 
savu institūciju darbā nebija izmantojušas kombinēto mācīšanos. 
Kombinētās mācīšanās ieviešana bija process. Šajā laikā tika 
izstrādāti un pārbaudīti dažādi vingrinājumi. Atkārtotas aprobācijas 
laikā abas institūcijas izmantoja e-mācīšanās vidi „Moodle”. Šajā 
rokasgrāmatā mēs piedāvājam viena vingrinājumu aprakstu: online 
café.  

PaĦēmiena īstenošanas so Ĝi 

Aprobācijas un atkārtotas aprobācijas izvērtēšana parādīja, kurus 
soĜus jāĦem vērā, lai sekmīgi ieviestu online café: 

1. Jāpārliecinās, vai treneriem un izglītojamajiem ir pietiekamas 
datora prasmes, lai izmantotu e-mācīšanās vidi. Iespējams, ka 
jums jālūdz palīdzība tehniskajam personālam.  

2. Jāpārliecinās, ka trenerim un studentiem ir pieeja datoram vai 
nu institūcijā vai mājās.  

3. Izvēlieties jebkuru e-mācīšanās vidi, kas piedāvā iespēju 
izveidot tiešsaistes forumu, ja jums jau tāds nav savā 
institūcijā. Vides/foruma veids ir atkarīgs no izglītības iestādes 
vai studentu finansu resursiem. Atkarībā no tā var pieĦemt 
lēmumu nopirkt jau izveidotu sistēmu vai izmantot bezmaksas 
programmatūru, piemēram, Moodle, un izstrādāt savu e-
mācīšanās vidi. Bieži vien jau izveidotās sistēmas ir lietotājam 
daudz draudzīgākas, kamēr bezmaksas e-mācīšanās vidi var 
piepildīt ar daudz individualizētāka rakstura saturu. Ja 
izvēlaties pēdējo, jāatceras, ka trenerim būs nepieciešams 
papildus laiks, lai izveidotu un ielādētu individualizētus 
uzdevumus.   

Att īstāmās kompetences un prasmes  
Sazināšanās dzimtajā valodā 

Sazināšanās svešvalod ā 

Prasme m ācēt mācīties 

Sociālā un pilsoniskā kompetence 

Kultūras apzināšanās un  izpausme 

Kritiskā domāšana 

Radošums  

Iniciat īva 

Problēmrisināšana 

Riska novērtēšana 

Lēmuma pieĦemšana 

Emociju kontrolēšana 

Akcent ējamie motiv ācijas faktori  
Pašvirz ība 

Akt īva iesaist īšanās mācībās 

Piedalīšanās mācību organizēšanā 

Atbalstoša emocionālā vide 

Tūlītēja rezult ātu izmantojam ība 

Mācīšanās sasniegumu atz īšana 

Mērėgrupa 
Koledžas studenti un jaunieši  

Izgl ītotāji/skolot āji 

Pieaugušie kopum ā 

Konkr ēta profesija 

Jaukta grupa  

Mācīšanās organiz ēšana/grupas lielums 

Individuāls darbs 

Dalībnieku pāris 

Grupas lielums l īdz 5 dal ībniekiem  

Grupā 5-10 dal ībnieki 

Grupā 10-20 dalībnieki  

Grupā vairāk par 20 dalībniekiem 

Jaukta grupa 

Nepieciešamais laiks  
Līdz 2 stund ām 

½ dienas 

1 diena 

Līdz  2 dienām 

Elastīgs  

Nepieciešamie resursi / materi āli  
Kopēti materiāli 

Attēli 

Filma 

Multimediji 

e-mācīšanās platforma  
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4. Izanalizējiet savas valodas apguvēju mērėgrupas vajadzības 
(gramatika, vārdu krājums, valodas plūdums, precizitāte, utt.) un 
intereses. Atkarībā no tā, izvēlieties online café tēmu. Tā varētu 
būt tēma, par kuru jūs vēlaties diskutēt, piem., politika, vides 
jautājumi vai vaĜasprieki, brīvā laika pavadīšanas iespējas, utt.  

5. Studentus var iepazīstināt ar tēmu, izmantojot citus medijus, 
kurus var ielādēt e-mācīšanās vidē. Tāds medijs var būt 
dziesma, filmas fragments, ievērojama cilvēka runa vai avīzes 
raksts. Diskusija palīdzēs tālāk risināt sarunu, kas aizsākta šajā 
papildus izmantotajā medijā.   

6. Tehniski izveidojiet online café, lai tā būtu studentiem pieejama 
(pievienošanās, utt.)  

7. Iepazīstiniet studentus ar online café un papildus materiāliem. Ir 
svarīgi izskaidrot:  

a. Šī paĦēmiena izmantošanas priekšrocības;  
b. Kā to lietot; 
c. Atgādināt studentiem par tā lietošanu.  

8. Sāciet izmantot online café starp nodarbībām, ne tikai treneris, 
bet arī studenti var augšupielādēt dažādus medijus, piem., 
fotoattēlus, saites vai rakstus. Tas šo darbošanos padara Ĝoti 
interaktīvu.  

9. Labojiet studentu kĜūdas. To var izdarīt tieši online café (forumā) 
vai nākošajā klātbūtnes tiešajā nodarbībā. Trenerim nav sevi 
jāierobežo tikai ar kĜūdu labošanu, bet viĦš var arī aktīvi 
piedalīties diskusijā, piedāvājot jaunus aspektus un esot daĜā no 
šis informācijas apmaiĦas. Tas dod trenerim iespēju veikt 
labojumus neuzbāzīgi.  

10. Izvērtējiet e-vides lietošanu pēc dažām pirmajām nodarbībām, lai 
izprastu studentu viedokli par to:   

- Cik studentu ir izmantojuši e-vidi?  
- Ja visi to nav izmantojuši, tad kāpēc nē?  
- Vai ir kādas tehniska rakstura problēmas?  

11.  Cik bieži nepieciešams, pielāgojiet tēmu studentu vajadzībām. 
Padomājiet, kā izmantot dažādus medijus, piem., video, attēlus, 
utt.  

12. Turpiniet pārbaudīt studentu paveikto. Vai ir kādi sarežăījumi ar 
satura apguvi? Kur nepieciešams lielāks atbalsts (gramatika, 
klausīšanās vai lasīšana, utt)? izmantojiet rezultātus, lai plānotu 
studentu turpmāko pašmācīšanās dimensiju.  

13. Noslēguma izvērtējums. Pārrunājiet ar studentiem online café 
izmantošanu: Kas bija noderīgs? Ko vajadzētu pilnveidot? Kadas 
bija šī paĦēmiena vājās un stiprās puses?  
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Praktisk ās izmantošanas piem ēri 

Online café var izmantot dažādās grupās un dažādās vidēs. Gan 
aprobācijā, gan atkārtotā aprobācijā Iberika grupa un Thüringer 
Volkshochschulverband e.V. izmēăināja online café ar valodas 
studentiem. Abas institūcijas izmēăināja to ar dažādām mērėgrupām, 
dažādos apstākĜos un ar dažādām e-mācīšanās vidēm. 

Domājot par online café izmantošanu, mēs apzinājāmies vairākus 
jautājumus, kas saistīti ar svešvalodas mācīšanos un kuriem 
nepieciešami ilgstoši centieni. Vispārēja problēma, mācoties valodu, ir 
motivācijas trūkums, lai to darītu viens pats mājās. Tas ir īpaši aktuāli, ja 
starp nodarbībām ir vairākas brīvas dienas. Daudzi pieaugušie studenti 
strādā un viĦiem nav ne laika, ne spēka mācīties ārpus nodarbībām. 
Turklāt šie studenti negūst tūlītēju labumu no valodas mācīšanās, 
piemēram, ceĜojot uz valsti, kurā šo valodu runā..  
 
Cita problēma, ar kuru bieži saskaramies, ir, ja students neatnāk uz 
nodarbību. Vairumā gadījumu studentam nav pieejami materiāli un 
uzdevumi, kurus izmantoja nodarbībā. Turklāt valodas mācīšanās ne 
vienmēr ir saistoša, jo ir jāiegaumē jaunie vārdi un precīzi jāizpilda 
gramatikas uzdevumi. Tā visa rezultātā studenti starp nodarbībām 
nepietiekami mācās vai sliktākajā gadījumā pamet mācības. Lai no tā 
izvairītos, mums radās doma izmantot online café.  
 
Sniedzam piemēru, kā mēs izmantojām online café. Kad tika atrisināti 
visi tehniskie jautājumi un studenti bija iepazinušies ar online café 
formātu, treneris iepazīstināja ar tēmu „Mēs būsim brīvi”. Šai aktivitātei 
e-mācīšanās vidē mēs ielādējām Garta Bruka dziesmu “We shall be 
free”.  Studenti vispirms noklausījās dziesmu. Tad viĦi izpildīja 
vingrinājumu, ierakstot tukšajās vietās vārdus no dziesmas. ViĦi varēja 
sevi labot, jo viĦiem bija pieejami arī dziesmas vārdi. Pēc tam 
studentiem bija jāizmanto online café un jāizpilda sekojošs uzdevums: 
Pastāstiet saviem grupas biedriem, kas jums ir svarīgs, lai justos tik 
brīvs, kā aprakstīts dziesmā "We shall be free".Izklāstiet savu viedokli un 
atbildiet uz citu studentu izteikumiem.”  

Piemērs: Kad politiėi patiešām rūpēsies par savu pilsoĦu sociālajām 
problēmām, tad mēs būsim brīvi.  

Studenti izteica savas domas un komentēja savu biedru izteikumus un 
to, ko bija izteicis treneris. Treneris izlaboja kĜūdas, iesaistoties 
tiešsaistes forumā. 

(kāds students rakstīja) Kad pasaulē nebūs ieroču, mēs būsim brīvi.  

(treneris atbildēja) Tu domā, tad kad vairs nebūs ieroču, mēs būsim 
brīvi. Bet kā ar domu brīvību?  
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9.-11. pielikumā ir dots pārskats par aprobācijas un atkārtotas 
akreditācijas aktivitātēm, kā arī tiešsaistes diskusijas piemēri.  

Izvērtējums 

Izvērtējumu par online café izmantošanu ieguvām, izmantojot anketu un 
pārrunas ar studentiem. Bez tam treneri paši reflektēja par studentu 
sniegumu un iesaistīšanās līmeni. Lai apkopotu rezultātus, abas 
organizācijas sarīkoja diskusiju ar treneriem, kas vadīja šīs aktivitātes. 
Apkopojumā sniegtas pārdomas pēc anketu apstrādes un sarunas ar 
treneriem.   

Online café ir virkne priekšrocību. Piemēram, studenti var paši 
vingrināties gramatikas struktūru lietojumā, mācīties jaunos vārdus unb 
pilnveidot savas rakstīšanas iemaĦas svešvalodā neatkarīgi no laika un 
vietas. Turklāt, pateicoties trenera labojumiem, studenti var uzlabot 
savas prasmes un mācīties no citu kĜūdām ne tikai nodarbību laikā, bet 
arī tiešsaistes komunikācijā. Treneri var uzzināt daudz jauna par 
studentu mācīšanās vajadzībām un interesēm. Vēl viena online café vai 
jebkuras citas e-mācīšanās vides priekšrocība kopumā ir iespēja 
studentam, kas nokavējis nodarbību, vismaz piedalīties diskusijā un 
daudz elastīgākā veidā panākt nokavēto.  

Studenti, izmantojot online café, var uzlabot savas rakstīšanas prasmes, 
izteikt savu viedokli un būt radošiem. ViĦi var sazināties, sadarboties un 
socializēties ārpus nodarbībām. Gan treneris, gan studenti viens otram 
var sniegt tūlītēju atgriezenisko saiti. Tēmas var pārrunāt bez laika vai 
vietas ierobežojumiem.   

Viss augstāk minētais paaugstināja studentu motivāciju un viĦi veltīja 
vairāk laika mājās valodas apguvei. Veiksmīga online cafe izmantošana 
galvenokārt ir atkarīga no: 

-  Vecums: online-café daudz biežāk izmantoja gados jaunāki 
studenti, pateicoties socializācijas iespējām;  

- Kombinācija ar citiem medijiem: ir iespējams izmantot dažādus 
medijus, lai mācīšanās būtu saistošāka;   

- Tēma: Tēmām un medijiem jāatbilst mērėgrupas interesēm un 
vajadzībām;  

- Laiks: lai pierastu lietot tiešsaistes mācīšanās vidi, ir 
nepieciešams laiks, tāpēc labāk izmantot garākus kursus nekā 
īsus, intensīvus kursus;   

- Studentu datora prasmes: ja šīs prasmes nav pietiekami labas, 
tehnoloăiju izmantošana drīzāk var kavēt nevis palīdzēt mācīties.  
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Secin ājumi 

Online café panākumi ir atkarīgi no trim noteicošiem faktoriem:  

a) Skolotājs/Treneris  
Skolotājiem un treneriem ir jauns izaicinājums. ViĦi ne tikai būs tie, kas 
mācīs saturu, bet arī instruktori, kas mācīs, kā izmantot e-mācīšanās 
vidi un kontaktpersona visos ar tehnoloăijām saistītajos jautājumos un 
tas, kurš uzklausīs sūdzības.  

 

Svarīgi, lai organizācija, kurā strādā skolotājs/treneris kompensētu 
papildus darba laiku, kas nepieciešams, lai ieviestu un lietotu online 
café. Skolotājam/trenerim jāsaprot, ka sākumā būs nepieciešams laiks 
līdz studenti sāks lietot online café, tāpēc it īpaši sākumā skolotājam/ 
trenerim būs nepieciešams izskaidrot un parādīt vairākas reizes, kā arī 
atbildēt uz jautājumiem par online café. 

b) izglītojamie 
- Izglītojamo vecums ;  
- Izglītojamo datora prasmes savienojumā ar attieksmi pret 

tehnoloăijām: ja studentiem nepatīk darboties un mācīties 
ar datora starpniecību, tad online café nav piemērota;  

- Attieksme pret e-mācīšanos: jābūt gataviem mācīties 
patstāvīgi un veltīt papildus laiku valodas apguvei pēc 
nodarbībām.  

c) Tēma  
Vingrinājumiem/uzdevumiem jāatbilst izglītojamo vajadzībām. Kopumā 
vingrinājumiem jābūt:  

- Saistītiem ar vingrinājumiem nodarbībā;  
- Jāatbilst izglītojamo līmenim;  
- Jādara mācīšanos saistošāku;  
- Ekonomiskiem: tie nedrīkst būt pārāk sarežăīti vai 

prasīt pārāk daudz laika.  
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Noslēgumā, balstoties uz mūsu pieredzi, online café palīdz veidot valodu 
apguvi daudz saistošāku, pievilcīgāku un liek studentiem vairāk 
iesaistītiem procesā. Studentiem ir iespēja vingrināties mājās un tāpēc 
uzlabot savas prasmes, lai tās atbilstu viĦu vajadzībām un snieguma 
līmenim.  
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5.4. Kopienas kartes veidošana (It ālija) 
 

Ievads – Visp ārējs apskats 
SaskaĦā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes rekomendācijām 
par mūžizglītības pamata kompetencēm (2006/962/EC), “Eiropas 
sabiedrību multikultūru un sociāli ekonomiskās dimensijas izpratne un kā 
nacionālā kultūras identitāte mijiedarbojas ar Eiropas identitāti ir 
būtiska.” Izmantojot šo par konceptuālo pamatu, mēs saskārāmies ar 
nepieciešamību attīstīt starpkultūru dialogu vietējās kopienās, lai veidotu 
iekĜaujošu Eiropas (un globālo) identitāti, kas sekmētu kopīga kultūras 
mantojuma un kultūras dažādības svarīguma apzināšanos.   
Viens no labākajiem veidiem kā veicināt saziĦu un dialogu starp 
cilvēkiem ar dažādu izcelsmi, palīdzēt viĦiem savstarpēji saprasties un 
nodrošināt starpkultūru apmaiĦu, ir sekmēt viĦu radošumu.  Radošums ir 
auglīga augsne, kurā stādīt kritiska salīdzinājuma dīgĜus, tā ir diskusiju 
pamats, kas vienlaikus paaugstina sevis apzināšanos. Tas ved tālāk pie 
izglītojamo aktīvas iesaistīšanās mācīšanās procesā, kā arī Ĝauj sasniegt 
apzinātus rezultātus, un vieglāk pašam izvērtēt to, kas ir sasniegts. Visi 
šie elementi kopā paaugstina mācīšanās motivāciju, kas iespējams arī 
pateicoties tūlītējai apgūto zināšanu un prasmju pielietojamībai, un 
apziĦai par sasniegtajiem rezultātiem.  
Kopienas kartes veidošana ir stratēăija, kas izmanto kartes, lai iegūtu 
izpratni par vietējo situāciju un rosinātu diskusiju grupā, kas var būt Ĝoti 
atšėirīga, un tā sniedz pamatu, lai veidotu kopīgu izpratni par kopienas 
robežām un iezīmēm, un kādā veidā visi dalībnieki tajā iederas. Kopā 
dalībnieki veido savas kopienas karti, kas parāda kur atrodas dažādi 
resursi, aktivitātes un citas iespējas. Ir nepieciešams ikviena pienesums, 
lai izveidotu detalizētu kopienas aprakstu.  
 

PaĦēmiena īstenošanas so Ĝi 

 
Stratēăiju var izmantot 10-15 dalībnieku grupā. To ir viegli izmantot, un ir 
nepieciešams ne ilgāk kā viena diena, lai to pilnībā īstenotu. 
Nepieciešamie materiāli ir papīrs un krāsainie zīmuĜi, krītiĦi vai marėieri.  
Vispirms iepazīstiniet ar šīs aktivitātes mērėi. Sadaliet dalībniekus 
mazās grupās (2-3 cilvēki). Palūdziet, lai katra mazā grupa uzzīmē 
pilsētas, kopienas vai kāda pilsētas rajona karti, atzīmējot tajā personiski 
svarīgas vietas (kas viĦiem patīk vai nepatīk vietā, kur viĦi dzīvo; idejas 
kā padarīt vietas labākas). Pārliecinieties, ka visas sarunas tiek 
uzklausītas un izteiktās domas atzīmētas kartē!   
Dodiet dalībniekiem pietiekami daudz laika (45-50 min) un vietas, papīru 
un rakstāmos, lai viĦi izstrādātu savu karti. Akcentējiet, ka nav svarīgi 
uzzīmēt precīzu karti, un ka viĦi var strādāt Ĝoti radoši. Tad palūdziet 
katrai grupai prezentēt savu karti. Prezentācijas laikā uzdodiet 
jautājumus, lai pārliecinātos par izpratni. Piemēram, „Vai kopienā ir 
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vietas, kur parasti satiekas imigranti un vietējie iedzīvotāji? Vai starp 
sievietēm un vīriešiem ir kādas atšėirības?” Jautājumus var pielāgot, lai 
tie atbilstu tēmai, kuru mēs vispirms vēlamies pārrunāt. Palūdziet katram 
dalībniekam izskaidrot, kāpēc izveidotajā kartē atzīmētās vietas ir viĦiem 
svarīgas un īstajā kartē parādīt, kurp vēl viĦi bieži dodas savā 
apkārtnē/pilsētā. Tad uzdevuma beigās katram dalībniekam jāizvērtē ši 
aktivitāte un jāpastāsta, ko viĦi uzzinājuši.  
Kopienas kartes veidošanas aktivitātei var pievienot citus elementus (kā 
tas notika partnera aprobācijas laikā), piemēram: palūdziet dalībniekiem 
iedomāties, ka pie viĦa ciemos pilsētā ierodas draugs un viĦam ir 24 
stundas, lai aplūkotu ievērojamās vietas. Dalībniekiem jāizdomā plāns, 
kā pavadīt šīs 24 stundas, kurās viĦiem saviem draugiem jāparāda 
personiski sev vissvarīgākās vietas pilsētā, viss tas, kas, viĦuprāt, 
pilsētas viesim ir jāredz. Kad plāns ir izveidots, viĦiem jāraksta vēstuli 
draugiem, paskaidrojot vai izsakot priekšlikumus, ko viĦiem tajā dienā 
vajadzētu darīt. Noslēgumā ikviens prezentē savu personiski izstrādāto 
pilsētas apskates plānu lielajā pilsētas kartē.  
 

Praktisk ās izmantošanas piem ēri 

Ausgtāk aprakstīto aktivitāti aprobēja CESIE Palermo (Itālija) projektā 
Uzzini par mums caur kultūru, kura mērėis bija cilvēku dažādība. CESIE 
izmanto brīvprātīgo pieeju un aktīvu līdzdarbošanos kā līdzekli 
mūžizglītības veicināšanai. CESIE uzaicina brīvprātīgos no dažādām 
Eiropas valstīm un pasaules darboties viĦu organizācijā un Palermo 
vietējā kopienā. Dalībnieki bija vecumā no 18 līdz 27 gadiem un bija 
ieradušies no Austrijas, Igaunijas, Francijas, Rumānijas un Lielbritānijas. 
ViĦi pavadīja Palermo 9 mēnešus un darbojās projektā “Ubuntu”, kurā 
bija brīvprātīgo grupa no dažādām valstīm, kas palīdzēja imigrantu 
bērniem un viĦu ăimenēm Palermo. Šī projekta mērėi bija sekmēt 
starpkultūru dialogu un aktīvu pilsoniskumu, paaugstināt apzināšanos 
par minoritāšu klātbūtni, kultūru dažādību un Eiropas identitāti un cīnīties 
pret diskrimināciju.   
Kopienas kartes veidošanas aktivitātes atkārtotu aprobāciju veica 
Berlīnes valodu skola Iberika t.s. „integrētajā kursā”. Šajā kursā migranti 
no dažādām valstīm kopā astoĦus mēnešus, 4 stundas dienā, piecas 
dienas nedēĜā mācās vācu valodu. Kad stratēăija tika izmēăināta, grupa 
bija B1 līmenī un dalībnieki varēja saprast, runāt un rakstīt vāciski 
diezgan labi.  Nodarbībā piedalījās astoĦi dalībnieki vecumā no 24 līdz 
46 gadiem, kas bija ieradušies no astoĦām dažādām valstīm: Polijas, 
Kamerūnas, Ukrainas, Melnkalnes, Krievijas, Spānijas, Vjetnamas un 
Ekvadoras. Vairums no viĦiem bija ieradušies Berlīnē tikai pirms 12 
mēnešiem un bija nolēmuši palikt šeit uz dzīvi. ViĦu sociālais stāvoklis 
bija Ĝoti atšėirīgs; daži no viĦiem bija beiguši savas studijas un strādāja, 
vai vēl studēja, kamēr citi bija mazāk izglītoti un mazkvalificēti. Tā bija 
Ĝoti atšėirīga, bet draudzīga grupa, kas bija atvērta jaunu mācīšanās 
paĦēmienu izmēăināšanai.  
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Pateicoties savai vienkāršībai, Kopienas kartes veidošana ir noderīgs 
līdzeklis, lai motivētu iesaistīšanos mācīšanās procesā un sekmētu 
kultūras un valodas barjeru pārvarēšanu.  
Pirmo reizi to izmantojot, mūsu mērėi bija:  

- Palīdzēt cilvēkiem pierakstīt un analizēt informāciju, par kuru ir 
grūti runāt;  

- Dod iespēju kautrīgākiem cilvēkiem izteikt savu viedokli;  
- Nodrošināt, ka cilvēku viedokĜi tiek uzklausīti, fiksēti un 

ăeogrāfiskās detaĜas tiek saglabātas;  
- Sekmēt starpkultūru dialogu starp dalībniekiem, kas pārstāv 

dažādas kultūras, dažādas vecuma grupas, un starp viesiem un 
vietējo kopienu;   

- Pārvarēt kultūras un valodas barjeras;  
- Mainīt akcentu no lasītprasmes lietojuma kā izteiksmes līdzekli;  
- Veicināt kopienā balstītas aktivitātes vietējā līmenī – 

brīvprātīgajiem bija pozitīva ietekme uz tām aktivitātēm, kas 
vietēji jau bija attīstītas;  

- Paaugstināt neformālās izglītības iespējas Eiropā.  
 
Mērėgrupas gan aprobācijas, gan atkārtotas aprobācijas gadījumā bija 
pieaugušie, kas nāca no dažādām valstīm, kuri vairākus mēnešus ir 
dzīvojuši noteiktajā rajonā pirms viĦi piedalījās Kopienas kartes 
veidošanas aktivitātē. Šī aktivitāte ir Ĝoti vērtīga, jo tā palīdz saprast to, 
kā ārzemnieki uztver pilsētu ne tikai ăeogrāfiski, bet arī raugoties no 
sociālās perspektīvas. Kopienas kartes veidošana pievērš uzmanību arī 
specifiskām problēmām:  

- SaziĦas trūkums starp vietējo un imigrantu kopienām: vietējā 
kopiena un migrantu kopiena bieži dzīvo un strādā tajā pat 
rajonā, bet viĦi savā starp nesazinās. Šėiet, ka trūkst migrantu 
integrācija, kas rodas no motivācijas trūkuma veidot kopīgas 
zināšanas;  

- Ne migranti, ne vietējie iedzīvotāji pilnībā izprot izglītības un 
starpkultūru dialoga noderīgumu;  

- Brīvprātīgo darba zema ietekme uz starpkultūru dialogu vietējā 
līmenī.  

 
Stratēăijas īstenošana aizĦēma vienu dienu (sešas mācību stundas) un 
ietver sekojošas aktivitātes: treneri iepazīstināja ar aktivitāti, izklāstot tās 
mērėi – iemācīties par vietām, kurās kopā satiekas imigranti un vietējie 
iedzīvotāji, un iemeslus, kāpēc viĦi tur satiekas. Šajā posmā treneriem 
jāuzmanās, lai neatklātu kādus personiskus apsvērumus. Tad treneris 
dalībniekus sadala mazās grupās (2-3 cilvēki). Katrai grupai ir jāuzzīmē 
Palermo centra karte un jāatzīmē tajā personiski nozīmīgas vietas. 
Dalībnieki saĦem papīru un zīmuĜus, viĦiem pasaka, cik ilgā laikā viĦiem 
ir jāuzzīmē karti. Ja nepieciešams, treneri palīdz dalībniekiem. Kad 



     

 

33 
 
 

kartes ir gatavas, katra grupa prezentē savu karti. Treneri un pārējie 
dalībnieki uzdod jautājumus.  
 
Atkārtotu aprobāciju veica Iberika valodu skola Berlīnē, tā ilga četras 
nodarbības, katra 45 minūtes. Iberika trenere savu pieredzi aprakstīja 
šādi: “Vispirms mēs iepazināmies. Tad es nodarbību telpā izliku milzīgu 
Berlīnes karti un mēs atzīmējām savu atrašanās vietu. Tad es lūdzu 
studentiem radīt savu Berlīnes karti, kas parādītu viĦu personisko Berlīni 
un vietas, kas viĦiem ir nozīmīgas vai kurp viĦi bieži dodas. Uzdevuma 
veikšanai viĦiem bija 45 minūtes, daudz papīra un zīmuĜu. Pēc tam 
ikvienam vajadzēja prezentēt savu karti un izskaidrot to pārējiem, kuri, 
savukārt, varēja uzdot jautājumus. Katrs students paskaidroja, kāpēc 
kartē atzīmētās vietas ir svarīgas un tad īstajā kartē parādīja, kur vēl viĦi 
labprāt dodas. Nākošais solis bija iedomāties, ka uz Berlīni atbrauks 
draugs, kuram būs 24 stundas laika, lai apskatītu pilsētu. Studentiem 
vajadzēja padomāt, kā saplānot šīs 24 stundas. Beigās katrs prezentēja 
savu personisko Berlīnes apskates maršrutu lielajā kartē.”  
 
Izvērtējums 
 
Aktivitātes noslēgumā Palermo katram dalībniekam bija jāizvērtē šī 
aktivitāte un ko viĦi tajā iemācījušies. Diviem treneriem kopā ar 
dalībniekiem bija jāizvērtē viĦu starpkultūru mācīšanās un sapratnes 
līmenis pēc deviĦiem mēnešiem, kuros šīs prasmes tika attīstītas, 
izmantojot aktīvu, līdzdarbojošos mācīšanos un brīvprātīgo darbošanos. 
Kopienas kartes veidošana deva dalībniekiem iespēju pašiem novērtēt 
savas zināšanas par šādām tēmām: starpkultūru dialogs, minoritātes un 
kultūru dažādība, aktīvs pilsoniskums, Eiropas izjūta un cīĦa pret 
diskrimināciju. Pašvērtējums sekmē motivāciju mācīties. To apstiprina 
dalībnieku, kuri aktīvi darbojās šajās aktivitātēs, reakcija.  
 
Valodas apguvēju grupas reakcija Berlīnē bija patiešām pozitīva. 
Ierodoties uz nodarbībām, viĦi bija domājuši, ka turpinās pildīt 
uzdevumus no mācību grāmata. ViĦu pirmā reakcija, izdzirdot tēmu, bija 
diezgan pozitīva un zirĦus interesēja, kas notiks tālāk. Beigās dalībnieki 
teica, ka viĦiem tas bija interesanti un viĦi pārdomāja, kā pārvietoties pa 
pilsētu, par to, ko viĦi zina un ko nezina. ViĦi nodarbības atzina par 
motivējošām un teica, ka labprāt izpildītu līdzīgas aktivitātes. Tāpat viĦi 
norādīja, ka tas bija noderīgi valodas apguvē, jo viĦiem vajadzēja gan 
klausīties, gan pašiem runāt. Tajā pašā laikā trenere novēroja, ka 
dalībnieki ar interesi skatījās īsto Berlīnes karti, lai atrastu ielas un 
plānotu savu Berlīnes apskati. 
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Secin ājumi 
 
Kopienas kartes veidošana ir Ĝoti noderīga, interesanta un tajā pat laikā 
saistoša metode, lai pētītu starpkultūru vidi, ieskaitot valodas mācīšanās 
mērėus. Valodas nodarbībā to var izmantot, lai mācītos, kā pajautāt ceĜu 
vai kā aprakstīt pilsētu.  
Interaktīvo elementu izmantošanas rezultāts bija tas, ka dalībnieki bija 
Ĝoti motivēti un aizrautīgi veica aktivitāti. 
Mūsu galvenie secinājumi par Kopienas kartes veidošanas paĦēmienu 
bija:  

- Tā uzlabo saziĦu starp dalībniekiem;  
- Tā palielina treneru zināšanas par dalībniekiem un to vidi, kurā 

viĦi dzīvo;  
- Tā palīdz reflektēt par dažādu etnisko vai sociālo kopienu 

teritoriālā separātisma iemesliem. 
Pateicoties savai vienkāršībai, Kopienas kartes veidošanas paĦēmiens ir 
viegli pārnesams uz dažādiem kontekstiem. To var izmantot jebkurā 
vietā, ar dažādiem izglītojamajiem, kas ideālā variantā mācās vienā 
grupā. Sākumā mēs to izmantojām projektā Uzzini par mums caur 
kultūru, kura mērėauditorija bija dažādi cilvēki, un tad aprobācijas 
pierādīja, ka šis paĦēmiens ir piemērojams dažādām grupām un 
dažādos kontekstos.  
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5.5. Iekāpšana att ēlā (Latvia) 
 

Ievads – Visp ārējs apskats 
Inovatīvais paĦēmiens „Iekāpšana attēlā” ir mācīšanās aktivitāte, 
kurā izmanto reālas dzīves attēlus, parasti kādu problēmsituāciju. 
No dalībniekiem ir nepieciešama aktīva iesaistīšanās, lai viĦi 
parādītu savu izpratni par konkrēto tēmu vai jautājumu, kas 
parādīts attēlā un dalītos savās zināšanās un pieredzē saistībā ar 
tēmu. PaĦēmiena mērėis ir attīstīt dalībnieku kritisko un radošo 
domāšanu, lēmuma pieĦemšanas un problēmu risināšanas 
prasmes. Tas attīsta arī dalībnieku sociālo un pilsonisko 
kompetenci, un šim paĦēmienam ir potenciāls motivēt dalībniekus 
turpmākām mācībām. No apraksta ir redzams, ka to var izmantot ar 
dažādām pieaugušo grupām un dažādos kontekstos.  
 

PaĦēmiena īstenošanas so Ĝi 

 
PaĦēmienu var izmantot jebkurā izglītojamo grupā, kad treneris 
vēlas palīdzēt dalībniekiem noskaidrot viĦu sākotnējās 
domas/viedokli par kādu aktuālu jautājumu/problēmu vai veicināt 
dalībnieku refleksiju par apgūstamo tēmu. Ieteicamais grupas 
lielums ir no 10 līdz 20 cilvēkiem. Mazāks skaits varētu ierobežot 
viedokĜu dažādību, kamēr vairāk par 20 cilvēkiem varētu 
nevajadzīgi pagarināt aktivitātes laiku.  
Lai sagatavotu aktivitāti, trenerim ir jāizvēlas attēli, kas atspoguĜo 
vai saistās ar apgūstamo tēmu. Izstrādājiet jautājumus, kas saistās 
ar tēmu un jūsu aktivitātes mērėi, un kas atbilst mācīšanās procesa 
posmam, kurā tos uzdosiet. Lūk, daži piemēri:  

a) Kā jūs aprakstītu attēlā redzamo situāciju? Kas varēja 
izraisīt šādu situāciju? Kas varēja būt noticis pirms attēla 
uzĦemšanas? Kas notiek pašlaik?  

b) Kā jūs domājiet, kas ir attēlā redzamie cilvēki? Kādas 
attiecības valda starp viĦiem? Kas liek jums tā domāt?  

c) Ko attēlā redzamie cilvēki varētu teikt vai domāt? Kāpēc 
tieši tā?  

d) Kā notikumi varētu attīstīties tālāk? Kāpēc jūs tā domājiet?  
e) Iedomājieties, ka jūs esat viens no attēlā redzamajiem 

cilvēkiem. Kādas smaržas jūs jūtat gaisā? Kādas skaĦas ir 
dzirdamas?  

f) Kas ir palicis „ārpus attēla”? (t.i., nav redzams)  
g) Kāpēc, jūsuprāt, fotogrāfs nolēma uzĦemt šo attēlu?  
h) Kura attēlā redzamā cilvēka vietā jūs vēlētos/nevēlētos būt? 

Kāpēc? Utt.  
 

Att īstāmās kompetences un prasmes  
Sazināšanās dzimtaj ā valod ā 

Sazināšanās svešvalodā 

Prasme m ācēt mācīties 

Soci ālā un pilsonisk ā kompetence  

Kult ūras apzin āšanās un  izpa usme  

Kritisk ā dom āšana 

Radošums  

Iniciatīva 

Probl ēmrisin āšana 

Riska novērtēšana 

Lēmuma pie Ħemšana 

Emociju kontrol ēšana 

Akcent ējamie motiv ācijas faktori  
Pašvirzība 

Akt īva iesaist īšanās mācībās 

Piedalīšanās mācību organizēšanā 

Atbalstoša emocion ālā vide  

Tūlītēja rezult ātu izmantojam ība 

Mācīšanās sasniegumu atzīšana 

Mērėgrupa 
Koledžas studenti un jaunieši  

Izgl ītotāji/skolot āji 

Pieaugušie kopum ā 

Konkrēta profesija 

Jaukta grupa  

Mācīšanās organiz ēšana/grupas lielums 

Individuāls darbs 

Dalībnieku pāris 

Grupas lielums līdz 5 dalībniekiem 

Grupā 5-10 dalībnieki 

Grupā 10-20 dal ībnieki  

Grupā vairāk par 20 dalībniekiem 

Jaukta grupa 

Nepieciešamais laiks  
Līdz 2 stund ām 

½ dienas 

1 diena 

Līdz  2 dienām 

Elast īgs  

Nepieciešamie resursi / materi āli  
Kopēti materi āli  

Attēli  

Filma 

Multimediji  
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Izdomājiet, kā jūs izdalīsiet attēlus un kā jūs organizēsiet jautājumu 
uzdošanu un atbildēšanu, kā arī sagatavojiet jautājumus, kas veicina 
pēc-diskusijas refleksiju.  
Iesāciet aktivitāti, iepazīstinot dalībniekus ar attēlu. To var parādīt uz 
ekrāna, tā lai visi to labi redzētu visu aktivitātes laiku. Šajā gadījumā 
dalībnieki var strādāt individuāli vai pāros vai pat nelielās grupās un 
atbildēt uz jautājumiem par attēlu.  
Savukārt, ja jums ir vairāki attēli, sadaliet dalībniekus grupās tā, lai 
grupu skaits atbilst aktivitātē izmantojamajam attēlu skaitam. Piemēram, 
ja jums ir pieci attēli, tad jābūt piecām grupām. Iedodiet katrai grupai 
attēlus un papīra lapu ar jautājumiem. Katrs grupas loceklis iepazīstas ar 
attēliem un katrs no viĦiem pēc kārtas uzraksta savu atbildi, tad aizloka 
uzrakstīto, lai citi to neredz, un padod lapu nākošajam grupas loceklim, 
kurš uzraksta savu atbildi, aizloka lapu un atkal padod nākošajam. Šis 
aktivitātes solis var aizĦemt līdz 30 minūtēm.  
Kad dalībnieki vai mazās grupas ir sagatavojušas savas atbildes, 
organizējiet visas dalībnieku grupas diskusiju, lai veicinātu domu un 
viedokĜu apmaiĦu. Diskusijas laiks ir līdz 30 minūtēm. Apkopojiet 
diskusiju, norādiet uz kopīgajiem un atšėirīgajiem viedokĜiem. Diskusijas 
noslēgumā atkarībā no grupas jūs variet pajautāt dalībnieku viedokli par 
to, kāpēc, viĦuprāt, viedokĜi par vienu un to pašu attēlu ir atšėirīgi. 
Noslēgumā palūdziet dalībniekiem individuāli reflektēt par šo 
paĦēmienu.  
 

Praktisk ās izmantošanas piem ēri 

Iekāpšana attēlā pirmo reizi tika izmantota profesionālās izglītības 
programmā „Kā izveidot attīstības izglītības projektus savā skolā un 
vietējā sabiedrībā”. Attīstības izglītība ir salīdzinoši jauna joma Latvijā. 
Lai aptvertu plašāku auditoriju, paaugstinātu cilvēku izpratni par globālās 
attīstības virzieniem un to saistību ar Latviju un katru no mums, 
pedagogiem tika izstrādāta programma. Šī programma piedāvā 
praktiskus paĦēmienus diskusijas rosināšana par reālās dzīves 
jautājumiem un problēmām.    
 
Viena no tēmām, par kuru diskutējām, izmantojot Iekāpšana attēlā 
paĦēmienu, bija „Drošības dažādās sejas”. Attēli tika iegūti no dažādiem 
avotiem un saistījās ar sekojošo:   
A – fotogrāfija no bēgĜu nometnes Gori, parādot Gruzijas – Krievijas kara 
sekas. Savas mājas bija spiesti atstāt aptuveni 100 000 civiliedzīvotāju. 

B – attēls saistās ar SARS (Severe acute respiratory syndrome). 
Epidēmija skāra 37 valstis, tika reăistrēti 800 nāves gadījumi. Tā 
aizsākās Ėīnā un īpaši izplatījās Āzijas valstīs. Cilvēki aizsargājošās 
maskās bija redzami uz ielām, veikalos, lidmašīnās, biznesa vidē u.c. 
Cilvēkus īpaši satrauca neskaidrība par vīrusa izplatīšanās veidiem. 
Bailes no SARS deva nopietnu triecienu Āzijas valstu ekonomikai. 
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C – attēls rāda bruĦotos konfliktus Tuvajos austrumos. Mūsdienu 
konflikti lielākoties ir kari par piekĜuvi dabas resursiem, it īpaši par 
piekĜuvi naftai. Konflikti Kuveitā, Irākā, Afganistānā tiek uzskatīti par 
lielvalstu mēăinājumiem pārdalīt ietekmi naftas ieguves reăionos. Naftas 
kari risinās arī valstu iekšienē un šajos konfliktos visvairāk cieš 
civiliedzīvotāji. 

D – attēls saistās ar dzīves apstākĜiem attīstības valstīs. Miljoniem 
cilvēku attīstības valstīs mirst tāpēc, ka viĦiem nav pieejas tīram 
dzeramajam ūdenim. Viens no risinājumiem - Life Straw (Dzīvības 
salmiĦš) personīgas lietošanas ūdens filtri. Filtrs ir 25cm garš, 30mm 
diametrā, maksā nepilnus 2 dolārus. Tas attīra ūdeni no holeras, tīfa un 
citu bīstamu slimību baktērijām. Viena ierīce ir pietiekama, lai izfiltrētu 
apmēram 700 litrus ūdens, kas ir viena cilvēka gada patēriĦš. 
Izgudrojuma autors ir Vestergards Fransens.  

E – attēlā redzams zēns-karavīrs Ugandā. Bērni karā tiek izmantoti kopš 
cilvēces pirmsākumiem. Tā bija izplatīta parādība Amerikas pilsoĦu 
karā, nacistiskajā Vācijā u.c. Mūsdienās pasaulē ir apmēram 300 000 
bērnu – kareivju. 2/3 no tiem Āfrikā. Bērnu iesaistīšana bruĦotos 
konfliktos ir viĦu cilvēktiesību pārkāpums.  

F – attēls rāda cilvēku rūpes par drošību. Lidostas un lidmašīnas, kur 
salīdzinoši nelielā telpā koncentrējas Ĝoti daudz cilvēku ir terora 
draudiem īpaši pakĜautas zonas. TādēĜ visās pasaules lidostās 
pasažieriem jāiziet drošības kontrole. Starptautiskajā sabiedrībā 
nerimstas diskusijas par drošības kontroles pasākumu samērojamību ar 
indivīda datu aizsardzību, privātuma un cilvēktiesību ievērošanu. 

Uz ekrāna dalībniekiem tiek parādīti seši attēli (iepriekš aprakstītie) un 
uzdots uzdevums:  
a) Kā jūs domājat, ko attēlā redzamais cilvēks domā/saka šajā brīdi? 

Uzrakstiet savu atbildi, tad nolasiet to citiem un lūdziet izteikt 
komentārus.  

b) Par kādiem ar drošību un konfliktiem saistītajiem jūs varat uzzināt no 
šiem attēliem? Atbildiet uz jautājumiem grupā, tad pasakiet to citām 
grupām, komentējiet dzirdēto.  

Grupu diskusijas būtiskākās domas tika pārrunātas visas dalībnieku 
grupas diskusijā. Tad treneris apkopoja domas un norādīja uz kopīgo un 
atšėirīgo grupu komentāros. Aktivitātes beigās treneris lūdza dalībniekus 
individuāli pārdomāt savu mācīšanos un izmantoto paĦēmienu.    
Atkārtotajā aprobācijā piedalījās 2.kursa Eiropas studiju studenti 
(Rumānija). Aktivitāte tika izmantota, lai iepazīstinātu studentus ar tēmu 
„Globalizācija”, kas ietverta angĜu valodas kursa nodaĜā „Starptautiskā 
tirdzniecība”. Pirms tēmas uzsākšanas studentiem iedeva 6 attēlus, kas 
rādīja dažādus ar globalizāciju saistītus aspektus. Studenti darbojās 
pāros, lai dotu katram attēlam atbilstošu nosaukumu (refleksija par 
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nozīmi/ attēla ziĦa) un paskaidrotu, kāpēc viĦi izvēlējās šādu 
nosaukumu. Tad viĦiem vajadzēja darboties kopā ar citu pāri, lai 
noskaidrotu kopīgos elementus visos sešos attēlos un nosaukt šos 
attēlus vienojošo tēmu. Pēc iepazīstināšanas ar tēmu („Globalizācija”) 
skolotāja uz tāfeles sāka veidot jēdzienu karti, vidū ierakstot tēmas 
nosaukumu un tam apkārt vārdus Ekonomika, Kultūra, Vide, Sabiedrība 
un Politika. Pēc mazo grupu un visas klases diskusiju studentiem lūdza 
izteikt viĦu viedokli par to, kurai globalizācijas dimensijai katrs attēls 
vislabāk atbilst. Noslēgumā skolotāja studentus lūdza uzrakstīt savu 
viedokli. 
Šo paĦēmienu atkārtoti aprobēja Rumānijas kolēăi ar piecām skolotāju 
un skolas direktoru grupām kompleksā tālākizglītības programmā par 
IekĜaujošo izglītību skolu vadītājiem. Nodarbība, kurā izmantoja šo 
paĦēmienu, bija pilnībā veltīta tēmai, kā efektīvi strādāt ar vecākiem. 
Ievadjautājumi, kas tika izvirzīti grupas diskusijai, balstījās uz četriem 
atšėirīgiem attēliem (kurās bija redzamas dažādas ăimenes dažādās 
ikdienas situācijās), bija: 

I. Kāpēc šos vecākus jums varētu būt „grūti sasniegt”?  
II. Kāpēc šiem vecākiem varētu šėist, ka jūs ir „grūti sasniegt”?   
III. Vai kādā no attēliem redzami vecāki, ar kādiem jūs strādājat? 

Kādas ir līdzības? Vai ir kādas atšėirības? Kādas tās ir?  
 

Diskusijas laikā tika uzdoti pamudinoši jautājumi, piemēram, „Ko, 
jūsuprāt, šie cilvēki darīja pirms attēla uzĦemšanas? Kādi šie vecāki 
varētu būt: izteiksmīgi, izlēmīgi, dusmīgi, zinoši, izglītoti, utt?”   
 
Izvērtējums 
 
Aprobācijas un partneru aprobācijas laikā no treneriem un dalībniekiem 
tika lūgta atgriezeniskā saite. Būtiskākie ir apkopoti zemāk. 
Visbūtiskākās paĦēmiena Iekāpšana attēlā iezīmes ir:   

- Tā rosina sadarbību grupā, sagatavojoties visas grupas 
diskusijai;  

- Tā nodrošina iespēju dalīties pieredzē;  
- Tā uzlabo dalībnieku mācīšanās prasmes;  
- Tā attīsta empātiju, radošumu un kritisko domāšanu.  

 
Daži no dalībnieku izteiktajiem argumentiem, lai pamatotu, ka šis 
paĦēmiens motivē pieaugušos mācīties, bija:  

- To var izmantot profesionālās pilnveides nolūkiem;  
- Tā Ĝoti noderīga, jo savieno teoriju un praksi;  
- Tā piedāvā iespēju dalībniekiem izteikt savu viedokli un izjūtas, 

un iemācīties kaut ko par sevi.  
 
Dalībnieki arī norādīja, ka, lai viĦi labprāt piedalītos tālākizglītībā un 
mūžizglītības aktivitātēs, ir būtiski, lai valdītu pozitīva emocionālā 
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gaisotne, lai būtu ērtas telpas. Diskutējamajiem jautājumiem jābūt viĦiem 
nozīmīgiem. Mācīšanās pieejai jābūt interaktīvai, orientētai uz sadarbību 
un dalībnieku radošumu. Šajā aktivitātē izmanto reālās dzīves piemērus 
un gadījumus, tiem ir praktiska pielietojamība profesionālajā un/vai 
ikdienas dzīvē. Kā pozitīvais tika norādīts arī IKT izmantojums.  
 
Pēc aprobācijas intervijās treneri sniedza savu viedokli par 
vissvarīgākajiem paĦēmiena Iekāpšana attēlā izmantošanas rezultātiem, 
kas saistījās ar augstu dalībnieku iesaistīšanās pakāpi. Dalībnieki viegli 
pārvietojās no viena grupas darba veida uz citu, viĦi labprāt izteica savu 
personisko viedokli un dalās savā profesionālajā un personiskajā 
pieredzē. Bez tam dalībnieki parādīja dziĜu izpratni par diskutējamo 
tēmu.  
 
Secin ājumi 
 
Iekāpšanu attēlā var izmantot ikdienas situācijās, kā arī profesionālajā 
darbībā. Tā veicina dalībnieku izpratni par galvenajiem jēdzieniem vai 
būtiskākajām tēmām. Turklāt tā attīsta kritisko un radošo domāšanu  un 
tai ir potenciāls motivēt cilvēkus, lai iesaistītos mūžizglītības procesos.  
PaĦēmiens sekmē aktīvu un kooperatīvu mācīšanos un sniedz 
dalībniekiem iespēju dalīties domās, viedokĜos, pieredzēs, kas ir augsti 
motivācijas faktori dalībnieku neatlaidībai un iesaistei mūžizglītībā.  
Iezīmes, kas garantē šī paĦēmiena efektivitāti, ir:  

- Tā liek izmantot aktīvu un kooperatīvo mācīšanos;  
- Tā Ĝauj paust dažādus viedokĜus, un nodrošina jēgpilnu 

mijiedarbību starp dalībniekiem, vienlaicīgi palīdzot attīstīt katram 
dalībniekam drošības izjūtu, ka ikviena idejām un domām ir 
nozīme un viĦos uzmanīgi ieklausās;   

- Tā nodrošina pozitīvu emocionālo vidi;  
- Tā ir piemērota, lai teoriju saistītu ar praksi.  
  

Runājot par pārneses iespēju, paĦēmienu Iekāpšana attēlā var izmantot 
dažādos kontekstos un kultūras vidēs. Kā to parādīja aprobācijas un 
partnera aprobācijas aktivitātes, paĦēmiens ir diezgan elastīgs un to var 
pielāgot dažādu mērėauditoriju vajadzībām. Ja treneri izlemj to izmantot, 
viĦiem labi jāpārzina sociālais, politiskais un kultūras konteksts, lai 
iekĜautu attēlos lokāli identificējamus elementus, kurus dalībnieki var 
atpazīt.  
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5.6. Las īšana ar paredz ēšanu (Lietuva) 
 

Ievads – Visp ārējs apskats 
 
Zinātniskā literatūra akcentē vecāku lomu savu bērnu prasmju 
veidošanā un lasīšanas iemīlēšanā. Bērni, kuri aug ăimenēs, 
kurās lasīšanai ir pievērsta uzmanība, labāk mācās un izsaka 
savas domas, un viĦiem ir attīstītāka iztēle. Grāmatu lasīšana, 
pasaku klausīšanās, piedalīšanās sarunās par grāmatām jau 
bērnībā palīdz gūt labākas sekmes mācībās vēlāk. Gan lietuviešu, 
gan starptautiskie pētījumi rāda, ka bērni, kuru vecāki bieži lasa 
viĦiem skaĜi priekšā, ir divreiz labāki lasītāji nekā tie, kuru vecāki 
lasa priekšā grāmatas tikai epizodiski.  
Lasīšana ar paredzēšanu balstās uz atvērtu jautājumu uzdošanu 
lasītāju grupai, kuri lasa vienu un to pašu tekstu, apstājoties 
konkrētās teksta vietās, lai pārrunātu un reflektētu par izlasītā 
teksta jēgu. Grupā, kurā ir līdz 12 dalībnieki, aktivitāte var ilgt 90 
minūtes, kamēr lielākām grupām būs nepieciešams ilgāks laiks.  
Aktivitātes ilgums ir atkarīgs arī no lasāmā teksta garuma. 
PaĦēmiens balstās uz konstruktīvisma pieeju mācībām, kuru 
raksturo trīs posmi – paredzēšana- zināšanu veidošana- 
nostiprināšana [anticipation – building knowledge – consolidation 
(ABC) (Crawford et. al, 2005)], vai ierosināšana-apjēgšana- 
refleksija [evocation – realization of meaning – reflection (ERR) 
(Steele, Meredith& Temple, 1998)]. 
Lasīšana ar paredzēšanu palīdz veidot domājošus, reflektējošus 
lasītājus. PaĦēmiens balstās uz jēgpilnu iztaujāšanu un to 
raksturo:  

- Tā Ĝauj lasītājiem izvirzīt lasīšanai savus mērėus;   
- Tā rosina lasītājus formulēt savus jautājumus; 
- Tā uztur lasītājus aktīvi iesaistītus lasīšanas procesā;  
- Tā paaugstina lasīšanas motivāciju;  
- Tā ved pie interesantām diskusijām;  
- Tā rosina lasītājus izteikt personisko viedokli;  
- Tā rada cieĦpilnas vidi diskusijām, kur ir dzirdami dažādi 

viedokĜi;  
- Tā palīdz lasītājiem apzināties savas jūtas un labāk izprast 

tekstu;  
- Tā Ĝauj lasītājiem apzināties un iespējams, pārvērtēt savas 

vērtības.  
 
 
 
 
  

Att īstāmās kompetences un prasmes  
Sazināšanās dzimtaj ā valod ā 

Sazināšanās svešvalodā 

Prasme m ācēt mācīties  

Soci ālā un pilsonisk ā kompetence  

Kult ūras apzin āšanās un  izpausme 

Kritisk ā dom āšana 

Radošums 

Iniciat īva 

Probl ēmrisin āšana 

Riska novērtēšana 

Lēmuma pie Ħemšana  

Emociju kontrol ēšana 

Akcentējamie motivācijas faktori 
Pašvirz ība 

Akt īva iesaist īšanās mācībās 

Piedalīšanās mācību organizēšanā 

Atbalstoša emocion ālā vide  

Tūlītēja rezult ātu izmantojam ība 

Mācīšanās sasniegumu atzīšana 

Mērėgrupa 
Koledžas studenti un jaunieši 

Izgl ītotāji/skolot āji  

Pieaugušie kopum ā 

Konkrēta profesija 

Jaukta grupa  

Mācīšanās organiz ēšana/grupas lielums 

Individuāls darbs 

Dalībnieku pāris 

Grupas lielums līdz 5 dalībniekiem 

Grupā 5-10 dalībnieki 

Grupā 10-20 dalībnieki 

Grupā vairāk par 20 dalībniekiem 

Jaukta grupa  

Nepieciešamais laiks  
Līdz 2 stundām 

½ dienas 

1 diena 

Līdz  2 dienām 

Elast īgs  

Nepieciešamie resursi / materi āli  
Kopēti materi āli  

Attēli 

Filma  (var izmantot teksta viet ā) 

Multimediji 
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PaĦēmiena īstenošanas so Ĝi 

 
1. Gatavojot aktivitāti, padomājiet par saviem izglītojamajiem un 

atrodiet tekstu (stāstījumu, stāstu) par tēmu, ko jūs vēlaties ar viĦiem 
pārrunāt. Tekstam nevajadzētu būt garam (1-2 lapas, atkarībā no 
dalībnieku lasīšanas līmeĦa), un tam vajadzētu būt dažādi 
interpretējamam. Ideālā variantā tekstā jābūt kādai pārsteidzošai 
domai, kaut kam ko cilvēki tik viegli nevarētu paredzēt, domājot par 
konkrēto tēmu.   

2. Izlemiet trīs vai četrus apstāšanās punktus tekstā. Tajos jābūt 
spriedzei vai arī tie ir tieši pirms kāda būtiska pagrieziena punkta 
stāstā.  

3. sagatavojiet labus, atvērtus jautājumus, kurus jūs vēlaties uzdot 
dalībniekiem, lai sasniegtu trīs mērėus: a) palīdzēt viĦiem veidot un 
atklāt savu izpratni par izlasīto; b) izteikt paredzējumus vai paredzēt, 
kas notiks tālāk tekstā; c) veidot personisku sasaisti ar stāstu. 
Jautājumiem jābūt saistītiem ar diskusijas galveno tēmu.  
Uzdodot jautājumu, padomājiet par kognitīvās iesaistīšanās līmeni, 
kas nepieciešams, lai atbildētu uz jautājumu. Izvairieties no 
vienkāršiem atmiĦas tipa jautājumiem vai tikai plānojiet uzdot 
jautājumu par to, ko, jūsuprāt dalībnieki varētu nesaprast tekstā. Tā 
vietā sagatavojiet jautājumus, uz kuriem var iegūt vairākas gudras 
atbildes, kas rosina veidot personiskas sasaistes un atsaucas uz 
dalībnieku daudzveidīgo dzīves pieredzi. Piemēram, ja jūsu tēma ir 
mājokĜu jautājums, jūs variet pajautāt dalībniekiem, vai 
bezpajumtnieki 19. gadsimtā pēc būtības bija līdzīgi vai atšėirīgi no 
mūsdienu bezpajumtniekiem. Tādējādi dalībnieki mācīsies paši 
uzdot labus jautājumus un rakties dziĜāk savā domāšana, lai atrastu 
jēgpilnas atbildes.  

4. izlemiet, vai jūs lasīsiet tekstu priekšā, vai liksiet dalībniekiem 
pašiem lasīt. Otrajā gadījumā jums jāsagatavo teksta izdale katram 
dalībniekam, kurā skaidri atzīmēti apstāšanās punkti, lai 
dalībniekiem nerodas vēlme turpināt lasīt pirms diskusijas.   

5. Uzsākot darbu savā auditorijā, iesaistiet dalībniekus jau pašā 
sākumā diskusijā, kas rosina saistīt tēmu ar savu personisko 
pieredzi. Tad iepazīstiniet ar lasīšanas aktivitāti: „Mēs kopā lasīsim 
tekstu par tēmu. Laiku pa laikam es apstāšos/ es lūgšu jums pārstāt 
lasīt un pārrunāt izlasīto”.  

6. palūdziet dalībniekiem izteikt paredzējumu par tekstu, izlasot tikai 
nosaukumu; ja saĦemiet pārsteidzošas atbildes, atcerieties pajautāt , 
kāpēc cilvēks tā domā. Kopumā pieĦemiet visas atbildes, ja tās ir 
labi argumentētas. Uzaicinot izteikt paredzējumus, uzmanieties, lai 
nepateiktu savas domas. 

7. Lieciet dalībniekiem lasīt līdz 1. punktam; tad uzdodiet pirmo 
jautājumu. Vadiet diskusiju sekojoši; Ĝaujiet dalībniekiem padomāt 
individuāli, tad pārī kādas 2 minūtes pārrunāt pirms jūs aiciniet 3-4 
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dalībniekus atbildēt visas grupas priekšā. Mudiniet sniegt dažādas 
atbildes. Lai uzturētu sarunu, lūdziet ikviena iesaistīties, jūs variet 
teikt: „Tātad Diāna domā X un Lūks domā Y; ko tu domā? Vai tu 
piekrīti kādam no viĦiem?’” vai “Kā tavas domas saskan ar Marijas 
teikto?” Dodiet šīm diskusijām tik daudz laika, cik variet atĜauties. 
Pabeidziet diskusiju neilgi pirms pāriešanas pie nākoša teksta 
posma lasīšanas vai pie nākošā jautājuma. 

8. Turpiniet lasīt tekstu tādā pašā veidā, izmantojot pārējos jautājumus.  
9. kad teksts izlasīts un visi jautājumi atbildēti, lūdziet dalībniekus 

dalīties domās par šo lasīšanas pieredzi. Pārrunājiet, kā viĦi var 
izmantot šādu lasīšanas paĦēmienu, lai izprastu citus tekstus.   

 

Praktisk ās izmantošanas piem ēri 

 
Modernās Didaktikas centra treneri izmantoja šo paĦēmienu darbā ar 
ViĜĦas Diemedis skolas pirmsskolas un sākumskolas bērnu vecākiem. 
Teksts bija  puslappusi garš Miloša Makurekas stāsta „ZiloĦa ausis” 
fragments no grāmatas „Mīlestība un lielgabala lodes” 9skat. 
1.pielikumu). Aktivitātes mērėis bija rosināt vecākus lasīt kopā ar saviem 
bērniem vai viĦiem priekšā, lai vairotu iespējas, ka bērni kĜūst par 
prasmīgiem lasītājiem.  
Aktivitātes iesākumā treneri iesaistīja dalībniekus pārrunās par to, vai un 
kā viĦi lasa kopā ar bērniem, kā viĦi zina, ka bērni ir sapratuši priekšā 
lasīto tekstu un ar kādiem teksta izpratnes jautājumiem vecākiem nākas 
saskarties.  Dalībnieki dalījās savā pieredzē par grāmatu izvēli, par to, 
kā viĦi pieĦem lēmumu, ka grāmata ir laba, utt. Tad treneris apkopoja 
pārrunās teikto.  
Pirms lasīšanas treneris īsumā izskaidroja vecākiem lasīšanas 
paĦēmienu. ViĦš teica: „Mēs lasīsim kopā, izmantojot paĦēmienu, kuru 
jūs variet izmantot kopā ar bērniem. PaĦēmiena nosaukums ir  Lasīšana 
ar paredzēšanu. Mēs lasīsim nelielu tekstu. Ik pa laikam es lūgšu jums 
apstāties un mēs pārrunāsim izlasīto. Lasāmais teksts ir stāsts „ZiloĦa 
ausis” no Miloša Makureka grāmatas „Mīlestība un lielgabala lodes”. Vai 
kāds no jums to ir lasījis?” Par laimi, neviens no dalībniekiem to nebija 
lasījis. Ja kāds to būtu lasījis, tad treneris lūgtu viĦus neizteikt 
paredzējumus nākošajos aktivitātes soĜos.  
Tad dalībniekus lūdza padomāt par tekstu, zinot tā nosaukumu (ZiloĦa 
ausis). Tad treneris izlasīja tekstu līdz pirmajai apstāšanās vietai un 
jautāja: „Ko jūs domājat par ziloĦiem, kuri cieš savu lielo ausu dēĜ?” 
Pāris minūtes vecāki apspriedās pāros un tad daži izteica savas domas 
pārējiem. Lai palīdzētu viĦiem domāt par nākošo teksta daĜu, treneris 
uzdeva jautājumu: „Kā jūs domājiet, par ko būs nākoša teksta daĜa?” 
Vispirms katrs individuāli padomāja, tad pārrunāja pāros un tad dalījās 
ar savām atbildēm ar pārējo grupu. Visas atbildes tika pieĦemtas.  
Tad aktivitāte turpinājās, lasot līdz apstāšanās vietai, kam sekoja 
pārrunas, līdz tika izlasīts viss teksts un atbildēts uz visiem jautājumiem.  
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Treneris visu laiku rosināja izteikt dažādas atbildes un tieši uzrunāja 
vecākus, kas kautrējās atbildēt. Pirms aktivitātes beigām vecāki dalījās 
savā pieredzē par šo lasīšanas paĦēmienu, plānoja un pārrunāja, kā viĦi 
to varētu izmantot ar saviem bērniem. ViĦi pārrunāja, kādus tekstus 
izvēlēties, kurās vietās apstāties un kādus jautājumus uzdot. ViĦi 
vingrinājās teksta sadalīšanā daĜās un jautājumu uzdošanā par J. 
Kapenienes stāstu „Vismodernākais krokodils”. Pēc semināra vecāki 
izmantoja šo paĦēmienu ar saviem bērniem un atzina to par Ĝoti 
noderīgu un efektīvu.  
Pēc tam paĦēmienu Lasīšana ar paredzēšanu aprobēja Slovākijas 
asociācija Orava. ViĦi to izmantoja darbā ar 2.klases vecākiem viĦi 
izvēlējās slovāku autores Marijas Duriškovas stāstu „Pirmklasnieks”. Arī 
viĦi saĦēma pozitīvu atgriezenisko saiti, kas pierādīja, ka paĦēmienu var 
labi izmanto ar šādu mērėgrupu (vecākiem) atšėirīgā kultūras un valodas 
kontekstā.    
Modernās Didaktika centra pieredze rāda, ka šo paĦēmienu var izmantot 
kā lielākas pieaugušo izglītības programmas sastāvdaĜu. Atkarībā no 
dalībnieku vajadzībām, pieredzes un mērėiem  šo paĦēmienu var 
pielāgot. Lai kāds arī būtu mērėgrupas mērėis, ir nepieciešama rūpīga 
plānošana, lai aktivitāte izdotos. Plānošanas posmā noderīgi izmantot 
„kritisko draugu”, kolēăi, kādu pieaugušo ăimenes locekli, lai ar viĦu 
konsultētos un izmēăinātu tekstu pirms ar to strādā lielākā auditorijā.  
 
izvērtējums 

 
paĦēmienu var izmantoto ar jebkuru pieaugušo grupu, kuriem 
nepieciešams pilnveidot savas lasīšanas vai saziĦas prasmes, 
diskusijas, lēmumu pieĦemšanas un problēmrisināšanas prasmes vai nu 
personiskiem vai profesionāliem nolūkiem. Modelējot teksta analīzi, 
lasīšanu ar izpratni un teksta interpretēšanu, paĦēmienu var izmantot, 
mācot atsevišėus cilvēkus vai grupas. Tas arī sekmē kritiskās un 
radošās domāšanas attīstību, un atkārtota izmantošana var palīdzēt 
paust personiskās izjūtas, izsakot tās visiem pieĦemamā veidā. Šis 
paĦēmiens Ĝauj veidot pozitīvu emocionālo vidi, kas sekmē pašvirzītu 
mācīšanos un aktīvu iesaistīšanos mācību procesā. Treneriem tas var 
patikt, jo to var izmantot dažādās situācijās un dažādām mērėgrupām. 
Kā profesionālās pilnveides programmas sastāvdaĜu, to var izmantot ar 
profesionāĜiem, piem., skolotājiem, bibliotekāriem, žurnālistiem, 
sociālajiem darbiniekiem, utt. Situācijā ar Lietuvas vecākiem viĦiem 
nebija profesionālās pilnveides plāna,  izmēăinot šo paĦēmienu. ViĦi 
vēlējās to izmantot, lai a) darītu jēgpilnākas savas sarunas ar bērniem 
un b) atbalstītu bērnu lasīšanas un domāšanas prasmju attīstību. 
Attīstības mērėa raksturs (personiskie vai profesionālie) ietekmē teksta 
atlasi, jautājumu formulēšanu, kā arī  uzdevumus dalībniekiem, un 
paĦēmiena individuālo izmantojamību.  
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Projekta laikā paĦēmienu izmantoja divās atšėirīgās situācijās: ar 
lietuviešu un slovāku vecākiem. Pēc tam, kad lietuviešu vecāki bija 
izmēăinājuši paĦēmienu Lasīšana ar paredzēšanu, viĦi to izmantoja ar 
saviem bērniem. Pēc tam viĦi treneriem pastāstīja, ka bērni aktīvi 
iesaistījās lasīšanas procesā un labprāt dalījās savās domās. Vecāki 
ievēroja, ka viĦu bērnu asociācijas bieži saistās ar reālo dzīvi. 
Pārdomājot bērnu reakciju uz šāda veida lasīšanu, vecāki norādīja, ka 
bērni „labprāt katru reizi vēlētos lasīt šādā veidā”, viĦiem patiktu 
„sarunāties, lasot tekstu, jo viĦiem ir daudz jautājumu”, utt. Vecāki teica, 
ka šis lasīšanas paĦēmiens palīdz attīstīt bērnu iztēli, radošumu un 
sarunāšanās prasmes. Analizējot šī paĦēmiena priekšrocības, vecāki 
galvenokārt augsti vērtēja auglīgu un kvalitatīvu sarunu ar bērniem, un 
iztēles un domāšanas veicināšanu. Asociācijas ar bērna pieredzi un 
svarīgiem dzīves notikumiem arī tika nosauktas kā pozitīvais devums. 
Svarīgi atzīmēt, ka šāda lasīšana ir noderīga arī vecākiem. Pirmkārt, tā 
uzlabo vecāku lasīšanas prasmei, un viĦi arī iemācās jaunas lietas no 
saviem bērniem un par saviem bērniem. Lietuviešu vecāki nenosauca 
nevienu negatīvu lietu, tomēr norādīja, ka viĦiem pašiem pietrūkst 
prasmju izvēlēties labus tekstus. ViĦuprāt, būtu nepieciešams 
ieteicamās literatūras saraksts.  
Slovāku vecāku atgriezeniskā saite bija līdzīga lietuviešu vecāku 
teiktajam. ViĦi norādīja, ka šis paĦēmiens palīdz bērniem labāk saprast 
un atcerēties stāstu, bērni vairāk iesaistās lasīšanā un labprāt vēlas 
turpināt lasīšanu, viĦi izrāda interesi un viĦiem ir savi labi argumenti, lai 
atbalstītu savu personisko  viedokli. Slovāku vecāku domas saskanēja 
ar lietuviešu vecāku viedokli, ka šis paĦēmiens attīsta bērna iztēli, 
fantāziju, domāšanu, runāšanu un arī koncentrēšanās un spriešanas 
prasmi; tas attīsta bērna- vecāka sadarbību, draudzību un ciešu 
saskarsmi. PaĦēmiens palīdz saistīt literatūru ar reālo dzīvi. Bērni viegli 
veido saiti ar personiski nozīmīgām lietām, spēj pārslēgties no stāsta 
sižeta uz īstenību un otrādi, spēj salīdzināt notikumus, tēlus un izdarīt 
secinājumus.  
Abas vecāku grupas norādīja, ka šis paĦēmiens palīdz bagātināt un 
attīstīt vārdu krājumu, veicina domāšanas un radošumu attīstību. Tāpat 
viĦi teica, ka šis paĦēmiens viĦiem, vispirms, kalpo par labu saziĦas 
līdzekli, jo viĦi var iemācīties daudz par saviem bērniem, kopā lasot un 
pārrunājot, un pat risināt Ĝoti sensitīvus un nozīmīgus jautājumus, kursus 
savādāk būtu grūti pārrunāt. 
 
Secin ājumi  
 
Lietuvas un Slovākijas vecāki augstu novērtēja šo paĦēmienu, kuri to 
pēc tam veiksmīgi izmantoja ar saviem bērniem mājās. Vecāki norādīja 
arī šī paĦēmiena priekšrocības, darbojoties ar bērniem: tas sekmē 
jēgpilnu, dziĜu lasīšanu; bērnus aizrāva lasīšanas process, viĦi veidoja 
saites starp stāstu un savu dzīvi.   Atkārtota paĦēmiena izmantošana 
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palīdz attīstīt kritisko un radošo domāšanu. Tā paaugstina komunikācijas 
starp vecākiem un bērniem kvalitāti un kalpo par labu līdzekli problēmu 
saskatīšanai un risināšanai.  
 
Lasīšana ar paredzēšanu ir pārnesama uz citiem darba ar 
pieaugušajiem kontekstiem. Izmantojot grupu darbā, gan teksts, gan citi 
grupas dalībnieki motivē mācīšanos. Pateicoties tā elastībai (dažādie 
jautājumi, kas tiek uzdoti balstoties uz izmantojamo tekstu), tas kalpo 
par noderīgu līdzekli, lai palīdzētu pilnībā iesaistīties lasīšanas procesā, 
tādējādi tas spēj uzlabot lasītprasmi, kritisko domāšanu un 
problēmrisināšanas prasmes.  
Tiem, kuri plāno izmantot šo paĦēmienu, jāatrod labu tekstu, kurš būtu 
interesants konkrētai pieaugušo grupai un veicinātu atvērtas diskusijas 
par būtiskām tēmām vai jautājumiem.  Tekstu var aizstāt ar filmu. Pirms 
teksta vai filmas izvēles treneriem rūpīgi jāizzina savu izglītojamo 
vajadzības, intereses un ekspektācijas. Šim paĦēmienam ir vislielākā 
ietekme, ja to izmanto vairākas reizes vienā un tajā pašā grupā. 
Dalībniekiem nepieciešams laiks, lai izmēăinātu, kā viĦi to var izmantot 
savā profesionālajā vai personiskajā dzīvē. Dalībnieku atgriezeniskā 
saite ir Ĝoti vērtīga informācija, kas Ĝauj treneriem uzlabot savu darbību. 
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5.7. Pamatprasmes grupu diskusijai (Rum ānija) 
 

Ievads – Visp ārējs apskats 
 
Cilvēki, kuri vilcinās un neiesaistās diskusijā, to var darīt vairāku 
iemeslu dēĜ, ieskaitot to, ka viĦi nejūtas par sevi pārliecināti, lai 
paustu savu viedokli vai dalītos savās zināšanās vai pieredzē, 
iespējams tāpēc, ka kādreiz to darot, viĦiem bija slikta pieredze un 
tādēĜ viĦi  baidās, ka šī sliktā pieredze varētu atkārtoties vai tāpēc, 
ka viĦi nezina, kā iesaistīties un tāpēc viĦi baidās no nezināmā; 
viĦi varbūt nezina atbilstošas valodas lietojumu un baidās, ka citi 
par viĦiem smiesies, utt. Tā parasti gadās ar mazāk izglītotiem 
pieaugušajiem, it īpaši tiem, kuriem ir zema pašapziĦa un kuri nav 
par sevi pārliecināti. Tāpēc zemāk aprakstītais inovatīvais 
paĦēmiens sniedz atbalstu izglītojamajiem šādās situācijās, (Ellis 
et al, 1994), lai viĦi varētu efektīvi iesaistīties diskusijā vai debatēs, 
tādējādi palielinot savas izredzes iegūt pozitīvu pieredzi, kas 
saistās ar šādu piedalīšanos un mācīšanos, kas, savukārt, kĜūst 
par motivāciju turpmākai iesaistei.    
  

PaĦēmiena īstenošanas so Ĝi 

 
1. Pirms diskusijas vai debašu uzsākšanas, izdaliet dalībniekiem 

kontrolsarakstu (skat. 2.pielikumu) un palūdziet viĦiem to rūpīgi 
izlasīt. Pastāsiet, ka diskusijas laikā viĦi to varēs izmantot, un 
jūs vēlaties pārliecināties, ka viĦi to saprot. Izskaidrojiet, ko 
katra kompetence nozīmē, lūdzot dalībniekiem pateikt, ko viĦi 
saprot ar katru ierakstu slejā  Kompetences raksturojums. Ja 
jūs neapmierina viĦu skaidrojums, sniedziet savu piemēru 
un/vai  modelējiet, uzdodot kādu no zemāk piedāvātajiem 
jautājumiem.   

Iespējamie jautājumi: 
- Kā tu vari pateikt, ka cilvēks aktīvi klausās? Ko tieši tu dari, 

kad tu uzmanīgi klausies? Kā šādi cilvēki izskatās? Ko viĦi 
saka?  

- Ko tu saki, ja tu nesaproti to, kas tika pateikts un vēlies, lai 
runātājs to pateiktu savādāk?  Kā tu zini, ka esi precīzi 
sapratis to, ko runātājs domāja? Ko tu saki, kad vēlies, lai 
runātājs apstiprina, ka tava izpratne ir pareiza?   

- Dažreiz cilvēki piekrīt viens otram, citreiz nē. Dažreiz viĦi 
pilnībā nepiekrīt, citreiz viĦi nepiekrīt tikai daĜēji.  Jebkurā 
gadījumā ir būtiski, lai ikviens zinātu, kā citi jūtas par 
izteiktajām domām un/vai viedokĜiem.  “Konstruktīva 
atbilde” piedāvā padomus, kā uzturēt sarunu un papildināt 
to. Ko tu man atbildētu, ja es teiktu: “Cilvēki, kuri dzīvo 

Att īstāmās kompetences un prasmes  
Sazināšanās dzimtaj ā valod ā 

Sazināšanās svešvalod ā 

Prasme m ācēt mācīties  

Sociālā un pilsoniskā kompetence 

Kultūras apzināšanās un  izpausme 

Kritiskā domāšana 

Radošums 

Iniciatīva 

Problēmrisināšana 

Riska novērtēšana 

Lēmuma pieĦemšana 

Emociju kontrolēšana 

Akcentējamie motivācijas faktori 
Pašvirz ība 

Akt īva iesaist īšanās mācībās 

Piedalīšanās mācību organizēšanā 

Atbalstoša emocionālā vide 

Tūlītēja rezultātu izmantojamība 

Mācīšanās sasniegumu atzīšana 

Mērėgrupa 
Koledžas studenti un jaunieši 

Izglītotāji/skolotāji 

Pieaugušie kopumā 

Konkrēta profesija 

Jaukta grupa  

Mācīšanās organiz ēšana/grupas lielums 

Individuāls darbs 

Dalībnieku pāris 

Grupas lielums līdz 5 dalībniekiem 

Grupā 5-10 dalībnieki 

Grupā 10-20 dalībnieki 

Grupā vairāk par 20 dalībniekiem 

Jaukta grupa  

Nepieciešamais laiks  
Līdz 2 stundām 

½ dienas 

1 diena 

Līdz  2 dienām 

Elast īgs  

Nepieciešamie resursi / materi āli  
Kopēti materi āli  

Attēli 

Filma 

Multimediji 
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pilsētās, ir neveselīgākie nekā tie, kas dzīvo laukos”. Vai tu 
piekristu vai nepiekristu? Un ko tu atbildētu, ja es teiktu: „Ikviens, 
kurš meklē darbu, izšėiež milzīgi daudz laika, ko viĦi būtu 
varējuši pavadīt meditējot”, utt.. 

- Kad mēs pārrunājam tēmu, parasti ir apkopojums, secinājumi, 
pirms mēs pārejam pie nākošās tēmas. Pēc tam, kad dzirdētas 
Ĝoti daudzas domas un viedokĜi, ir grūti saprast, cik lielā mērā 
dalībnieki domā tāpat kā sākumā  vai arī daži cilvēki ir izmainījuši 
savas domas. Lai to noskaidrotu, ir labi, ja ikvienam ir iespēja 
izteikt savu patreizējo viedokli, ja tas ir mainījies, un grupas 
biedram būs teiktais jāapkopo vai jāizdara secinājumus, ja iz 
jāziĦo par rezultātiem. Šādu runu raksturo teikumu sākumi, kā 
piem., kontrolsarakstā „konkrēta nostāja:  ”Ko vēl tu izmantotu  
iesākumā, lai izteiktu savu domu par kaut ko?  

2. Tagad pastāstiet dalībniekiem, ka vēlaties, lai viĦi diskusijas laikā 
izmanto kontrolsarakstu un ik reizi, kad viĦi izdzird kādu lietojam 
izteicienu vai teikumu no kontrolsaraksta vai līdzīgu izteikumu, 
atzīmē to pēdējā slejā pie attiecīgā ieraksta. Tāpat lai viĦi paši sevi 
vēro, un pēc tam, kad iesaistījušies sarunā un lietojuši šādus 
teikumus vai līdzīgus izteikumus, to atzīmētu priekšpēdējā slejā pie 
attiecīgā ieraksta.  

3. Diskusijas/ nodarbības beigās dodiet dalībniekiem pāris minūtes, lai 
viĦi vēlreiz ieskatās kontrolsarakstā un atzīmē vēl, ja viĦi to nav 
paspējuši diskusijas laikā. Tad izmantojiet 5- 10 minūtes, lai kopā ar 
grupu pārdomātu, kā viĦi jutās diskusijas laikā, vai kontrolsaraksts 
palīdzēja viĦiem iesaistīties un vai viĦi domā, ka varētu to izmantot 
atkal, kad viĦi piedalīsies līdzīgā diskusijā.   

 
Paskaidrojumi un piemēri ievaddaĜā varētu aizĦemt līdz 30 minūtes, ja 
dalībniekiem ir grūti saprast, ko no viĦiem sagaida. Šādā gadījumā 
trenerim iespējams ir jāpadomā, kā pakāpeniski iepazīstināt ar 
kompetencēm, it īpaši, ja grupa tiekas vairākas reizes ilgākā laika 
periodā (1-2 mēneši). Pēc pirmajām pāris tikšanās reizēm, kad ir 
izmantota daĜa no kontrolsaraksta, palūdziet dalībniekiem pārdomāt par 
tā lietojumu, lai nodrošinātu metakognitīvo prasmju attīstīšanu.  Lai 
vizuāli parā’ditu, kas no dalībniekiem tiek sagaidīts, jūs variet atrast 
attēlus vai īsus filmas fragmentus, kuros cilvēki iesaistījušies diskusijā 
un kopā ar dalībniekiem analizēt, ko viĦi saka un kā viĦi to saka. Ja ir 
divi treneri, jūs variet izspēlēt lomu spēli (apmēram 3-4 minūtes), 
analizēt to un palūgt dalībniekiem izmantot kontrolsarakstu, lai ierakstītu 
novēroto.  

Praktisk ās izmantošanas piem ēri 

Šī inovatīvā paĦēmiena specifiskais mērėis ir  pieaugušo piedalīšanās 
grupu diskusijās. Grupās notiek aktīvs mācīšanās process, kad 
dalībnieki ne tikai klausās runātājos vai treneros, bet   sadarbojas savā 
starpā. Visa grupas mācīšanās ietver verbālās un neverbālās 
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komunikācijas prasmes, lai efektīvi nodotu tālāk vēstījumu. Efektīva 
komunikācija ir atslēga kopīgai problēmrisināšanai un lēmumu 
pieĦemšanai. Ja indivīdiem nav prasmju, lai iesaistītos diskusijā, viĦi  ir 
nav motivēti piedalīties. Vispārzināms, ka cilvēki ir vismotivētākie, js viĦi 
zina, ka dod kādu pienesumu (autonomija un kompetences faktors 
pašvirzītas mācīšanās teorijā), darot kaut ko nozīmīgu, un kad viĦos 
ieklausās (saistības faktors pašvirzītas mācīšanās teorijā). Bez tam 
sekmīgas piedalīšanās diskusijā pozitīvā pieredze kalpos par turpmāko 
motivācijas avotu, lai turpinātu iesaistīties un parādītu labāku sniegumu.  
Par pamatu šī inovatīvā paĦēmiena attīstīšanai bija projekts, kuru 
Rumānijas Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai 
asociācija īstenoja 2010. gadā, kura ietvaros tika organizētas pilsoĦu 
paneĜa debates. PilsoĦu panelis ir strukturēts forums, kas pulcina kopā 
Ĝoti dažādus cilvēkus, lai viĦi diskutētu un  pieĦemtu lēmumus par sev 
svarīgiem jautājumiem. Mūsu projektā debašu jautājumi bija saistīti ar 
marăinalizēto grupu izglītību, ieskaitot čigānus, kas var būt diezgan 
sensitīva tēma. Mūsu pieĦēmums, gatavojot PilsoĦu paneli, bija, ka 
dalībnieki iesaistīsies diskusijās, ka viĦi spēs dalīties savā pieredzē un 
domās par debatēs skartajiem jautājumiem, un ikviens dos savu 
pienesumu, pieĦemot, ka moderatori veiksmīgi ikvienu iesaistīs diskusijā 
un neĜaus dažiem cilvēkiem dominēt. Tomēr mūsu pieĦēmums izrādījās 
kĜūdains: piedalīšanās aktivitāte diskusijās bija zema.  PilsoĦu paneĜa 
dalībnieku (skolotāji, vecāki, kopienas darbinieki un vidusskolas vecāko 
klašu skolēni) komunikācijas prasmes bija zemas vai Ĝoti zemas. Zinot, 
ka diskusijas tēma bija Ĝoti pazīstama un moderatoru darbs bija Ĝoti labs, 
mēs secinājām, ka viens no aspektiem, kas traucēja dalībniekus sekmīgi 
iesaistīties diskusijās, bija prasmju trūkums – prasmīgi dalīties savā 
pieredzē, savā viedoklī. Mēs apzinājāmies, ka psiholoăiskiem 
aspektiem, piemēram, zema pašapziĦa, pārliecinātības trūkums, bailes 
no atskaĦām pēc negatīva viedokĜa paušanas, utt. , arī bija sava loma. 
Tomēr to risināšanai  būtu nepieciešams ilgāks laiks nekā mums tas bija 
pieejams, lai nodrošinātu veiksmīgu PilsoĦu paneĜa darbību, mēs 
nolēmām, ka turpmāk mums jāatbalsta dalībniekus, lai attīstītu prasmes, 
kas nepieciešamas, lai viĦi sekmīgi piedalītos diskusijās.  
PaĦēmiena aprobācijas posmā iesaistījās divas atšėirīgas grupas, kopā 
75 cilvēki, Pirmajā grupā bija 54 dalībnieki, kas piedalījās divu dienu 
konferencē KĜužā (17 skolotāji, 18 kopienas vadītāji, nevalstisko 
organizāciju pārstāvji, skolu direktori, izglītības politikas veidotāji un 19 
vidusskolēni). Vairums dalībnieku bija rumāĦi, bet diezgan liela daĜa 
(apmēram 30%) pārstāvēja etniskās minoritātes (čigānus un ungārus). 
Otrajā grupā bija 21 jaunietis-čigānu kopienas vadītāji no Rumānijas 
rietumu lauku rajoniem, kuri piedalījās līderības apmācībā.  
Sākumā pēc iesaistīšanās vairākās grupu diskusijās (apmēram 3 
stundas – divas 90 minūšu nodarbības), dalībniekiem iedeva 
kontrolsarakstu (skat. 2.pielikumu), kas ietvēra četras 
pamatkompetences sekmīgai dalībai diskusijās, aprakstīja katru 
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kompetenci un piedāvāja vārdisko formulējumu (izteicienus, nepabeigtus 
teikumus, saistvārdus) katram piedalīšanās veidam, izĦemot aktīvu 
klausīšanos.  
Verbālo piemēru funkcijas ir saistītas ar uzskaitītajā, kompetencēm un 
dalībnieku uzvedību. Piemēram, specifiskās izpratnes pārbaudes 
kompetences atbilstošā uzvedība ir nepieciešamība pēc 
paskaidrojumiem (darbība) un verbālie piemēri ir: Vai tu paskaidrotu (ko 
tu domā ar...)? Cita darbība izpratnes pārbaudei ir vaicāšana pēc 
piemēriem vai apstiprinājuma lūgšana par to, cik precīzi ir saprasts 
teiktais, sniedzot savu piemēru. Piedāvātie verbālie piemēri ir: Vai tu 
varētu  sniegt piemēru...? Vai šis varētu būt piemērs...? 
Kontrolsarakstā ir katram uzvedības/darbības tipam ir divas slejas. 
Pirmās nosaukums ir: Es to esmu darījis/Es esmu lietojis šo izteicienu 
vai līdzīgu, un otrā Esmu novērojis, ka citi to lietoja/vai līdzīgu izteicienu. 
Dalībniekiem lūdza izlasīt kontrolsarakstu un pārliecināties, ka viĦi 
saprot uzrakstīto, un kā izmantot kontrolsarakstu. Dalībniekiem 
pastāstīja, ka viĦi var veikt ierakstus diskusijas laikā un ka viĦiem pēc 
diskusijas secinājumiem būs laiks aizpildīt slejas. Vienā no divām 
grupām, kurās tika aprobēts kontrolsaraksts, bija nepieciešams sīki 
paskaidrot kompetences un modelēt, kā izmantot kontrolsarakstu. 
PaĦēmienu atkārtoti aprobēja divās grupās Latvijā, kopā 27 cilvēki, 
galvenokārt skolotāji no lauku skolām, kuri piedalījās 36 stundu kursā, 
apgūstot starpkultūru komunikācijas, dažādības un tolerances 
programmu (3 dienas). Programmas apguve prasīja no dalībniekiem 
aktīvu iesaistīšanos diskusijās, lai izteiktu un argumentētu savu viedokli, 
utt., sagaidāmie rezultāti bija pilnveidotas prasmes iesaistīties grupu 
diskusijās.  
 
Izvērtējums 
 
No dalībnieku aizpildītajiem kontrolsarakstiem mēs uzzinājām, ka 
lielākais vairums bija atzīmējuši vismaz pāris ierakstus katrā no slejām. 
Nebija neviena specifiskā kompetence vai uzvedības/darbības veids, 
kas ne reizi netika atzīmēts. Tas nozīmē, ka visās diskusijās uzskaitītās 
kompetences un uzvedības/darbības veidi acīmredzami kaut kādā mērā 
tika izmantoti. Tas bija kontrolsaraksta izmantošanas sagaidāmais 
rezultāts, un dalībnieku valodas un uzvedības kompetences 
neapšaubāmi paaugstinājās.   
No izvērtējuma veidlapas (skat. 3.pielikums), kuru aizpildīja 26 
Rumānijas skolotāji un skolēni un 27 Latvijas skolotāji, ietvēra Ĝoti daudz 
informācijas. Kas saistās ar kontrolsaraksta izmantošanu aktīvākai 
dalībai diskusijās, vidējais iegūtais rezultāts bija 6.58. tas nozīmē, ka 
vērtējuma skalā no 1 līdz 10, kur 1 ir ‘nemaz’ un 10  ‘Ĝoti daudz’, 
respondenti novērtēja, ka kontrolsaraksts paaugstināja viĦu piedalīšanās 
aktivitāti. Paskaidrojumos lasāms:  
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- izteicieni bija pazīstami, bet ne vienmēr dalībnieki tos saistīja ar 
centieniem saprast, piedalīties diskusijās un pārliecinoši izteikt savu 
viedokli; 

- kontrolsaraksts sistematizēja un strukturēja elementus, kas ir 
nepieciešami atbilstošai debatēs lietotai valodai; tas kalpoja kā 
debatēs izmantojamo pamata noteikumu ‘atgādinājums’, un izteikumi 
ir noderīgi jebkurā diskusijā; 

- Kontrolsaraksts izrādījās noderīgs, lai noskaidrotu, kas nepieciešams 
efektīvai diskusijai un kā izdarīt secinājumus; tas sniedza verbālos 
piemērus, izteicienus, kas palīdzēja runātājiem, kas īsti nezināja, kā 
iesākt savu sakāmo; 

- Daži respondenti pievērsa vairāk uzmanības debatēm, jo 
kontrolsarakstā viĦi atrada sev nepieciešamo;  

- Daži respondenti uzskatīja kontrolsarakstu par noderīgu, jo viĦi spēja 
sniegt konstruktīvu pienesumu debatēm, viĦi bija par sevi vairāk 
pārliecināti un apzinājās, ka viĦu teiktais diskusijā bija atbilstoši 
nosacījumiem;  
“Sintagmas bija pazīstamas, bet tikai tagad tie man kĜuva par 
‘gaismu’; tie pastiprināja manu izpratni, manu piedalīšanos un 
pārliecinošo uzstāšanos. (PilsoĦu paneĜa dalībnieks, Rumānija)   
 

Vidējais rezultāts par nākotnes nodomiem izmantot kontrolsarakstā 
aprakstītās kompetences bija 7.69. tajā pašā skalā ( no 1 līdz 10) tas 
nozīmē, ka dalībnieki šajās debatēs iespējams izmantos kompetences 
un iespējams izteikumus, kas, pateicoties vairākkārtīgai praktizēšanai, 
var pārvērsties par automātisku uzvedību. 
Uz trešo jautājumu vidējais rezultāts bija 9.24. Mēs šo kvazi-vispārējo 
piekrišanu interpretējām ar apgalvojumu, ka ir motivējoši zināt, kā 
veiksmīgi mijiedarboties, piedaloties grupas mācīšanās aktivitātēs. Daži 
no paskaidrojumiem bija:   
- Ja apzinās kompetences, tad cilvēks ir motivētāks grupas diskusijā 

demonstrēt sagaidāmo uzvedību; 
- Grupā, kurā dalībnieki apzinās efektīvas mijiedarbības kompetences, 

laika menedžments vairs nav liela problēma; 
- Svarīgi, lai cilvēks spētu sadarboties, jo tad grupa var labāk 

koncentrēties uzdevumam/diskusijas tēmai.  
 
Daži no noslēguma komentāriem, kurus dalībnieki izteica, apkopojot 
savas domas par paĦēmiena noderīgumu un par izmantoto aktivitāti:  
- “Es spēju pārvarēt dažus no saviem ierobežojumiem; es spēju brīvi 

izteikt savas domas, bez aizėeršanās (nepazaudējot domu 
pusvārdā). (PilsoĦu paneĜa dalībnieks, Rumānija).  

- Kontrolsaraksts sekmēja manu piedalīšanos un palīdzēja  strukturēt 
domas un argumentus. Tas bija kaut kas jauns un savādāks. 
(skolotāja, Latvija)  
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Secin ājumi 
 
Izmēăinātais paĦēmiens bija noderīgs un palīdzēja dalībniekiem 
iesaistīties diskusijās, un apzināties vēlamos uzvedības/darbības veidus 
konstruktīvā diskusijā/debatēs. Neskatoties uz vienkāršību, paĦēmienu 
pozitīvi uzĦēma, jo tas dalībniekiem piedāvāja noderīgus izteicienus. 
Tādējādi viĦiem bija vieglāk iesaistīties diskusijā un pārvarēt grūtības, ar 
kurām viĦi citādi sastaptos, kad viĦiem bija jāizsaka savs viedoklis.   
Īsumā, paĦēmiens (kontrolsaraksta izmantošana) ir efektīvs līdzeklis 
piedalīšanās paaugstināšanai un tāpēc motivē pieaugušos mācībā, jo:  
- Tas sniedz piemērus, apkopo izmantojamus izteicienus;  
- Tas sekmē atbilstošas un  pārliecinošas valodas lietojumu; 
- Tas ir atgādinājums, par to ko mēs varbūt labi zinām, bet esam 

piemirsuši, kad piedalāmies diskusijā; 
- Tas dalībniekiem dod pārliecību par sevi;  
- Tas paaugstina uzmanību, aktīvu klausīšanos;  
- Tas palīdz sarunai būt efektīvākai un konstruktīvākai.  
 
Kontrolsaraksts veicina darbību, kas raksturīga par sevi pārliecinātam 
cilvēkam, labam domātājam un konstruktīvam sarunu biedram. 
Pieaugušie, kas piedalījās šajās aktivitātēs, Ĝoti iespējams arī turpmāk 
izmantos šos izteicienus un apzināsies to funkcijas komunikācijā. Tāpat 
viĦi   jutīsies drošāk un pārliecinošāk grupu darbā/ mācīšanās.  
Balstoties uz augstāk izteiktajiem secinājumiem, mēs rekomendējam 
izmantot kontrolsarakstu dalībnieku grupās, kurās pieaugušajiem trūkst 
pārliecības par sevi kā runātājiem, kuri varbūt ir pārlieku impulsīvi un 
nepacietīgi, pat ja šāda uzvedība nav demonstrēta un treneri par to tikai 
nojauš. Vēl viena dalībnieku grupa, darbā ar kuru mēs rekomendējam 
izmantot šo paĦēmienu, ir skolotāji, kuri pēc tam to var izmantot savā 
darbā ar skolēniem, it īpaši, ja mācību programmā nav speciāli 
paredzēts attīstīt mutiskās komunikācijas prasmes vai nu dzimtajā 
valodā vai svešvalodā.  
Kontrolsarakstu vislabāk ir izmantot grupās, kurām ir iespēja tikties 
vairākas reizes (nevis vienreizējs pasākums), lai treneris varētu iekĜaut 
atkārtotas iespējas vingrināties šo prasmju lietojumā ilgākā laika vai arī 
iepazīstināt ar tām pakāpeniski.  
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5.8.  Ieguvumi un zaud ējumi (Rum ānija)    
    

Ievads – Visp ārējs apskats 
 
Mūsu mērėis, attīstot inovatīvo pašnovērtējuma paĦēmienu 
Ieguvumi un zaudējumi bija saĦemt no dalībniekiem atgriezenisko 
saiti par to, ko viĦi uzskata par noderīgu vai mazāk noderīgu savā 
mācīšanās pieredzē.  PaĦēmienu vispiemērotāk ir izmantot 
garākas programmas apguvē, kas strukturēta vairākās nodarbībās. 
To vislabāk izmantot grupas pirmās tikšanās noslēgumā, pēc tam 
kad dalībniekiem jau ir bijušas pusotras vai divu dienu apmācība. 
Tā izmantošanai ir nepieciešamas apmēram 15 – 30 minūtes un 
apmēram 15-45 minūtes iegūtās informācijas interpretēšanai. 
Ieteicamais grupas lielums ir 8-16 cilvēki. Aktivitātei ir nepieciešami 
divu atšėirīgu krāsu līmlapiĦas un flipčarta papīrs.   
 
Motivācijas veicināšanas modelis, kuru mēs izmantojām, izstrādājot 
paĦēmienu Ieguvumi un zaudējumi Ir Džona Kellera mācīšanās 
motivācijas modelis, ko viĦš aprakstījis savā grāmatā John Keller‘s 
ARCS [attention, relevance, confidence, satisfaction] model 
described in Motivational design of instruction (1983). Atbilstoši šim 
modelim mūsu paĦēmiens vecina pieaugušo mācīšanās motivāciju:   
- Uzman ība: tas liek dalībniekiem apzināties, ka mācīšanās ir 

ieguldījums, tas motivē viĦus reflektēt par savu mācīšanās gūto 
‘ieguvumu’;   

- Atbilst īgums : modelējot šo paĦēmienu dalībniekiem, treneris 
varēs pārliecināties, ka dalībnieki saskata pašnovērtējuma 
lietderīgumu (ieguvumi un zaudējumi) reālās dzīves situācijās, 
kā arī papildus treneris var sniegt atbilstīgus piemērus tam, ko 
uzskatīt par ieguvumu un ko par zaudējumu saistībā ar 
dalībnieku ieguldījumu mācību procesā.  

- Pārliecin ātība: paĦēmiena mērėis ir iegūt atgriezenisko saiti no 
dalībniekiem par viĦu piedalīšanās mācīšanās procesā 
noderīgumu, un tā nolūks ir likt viĦiem apzināties savas 
mācīšanās novērtēšanas kontroles izjūtu.  

- Apmierin ātība: paĦēmiena „ieguvumu” daĜa ir domāta, lai 
palīdzētu dalībniekiem attīstīt sasnieguma/”ieguvumu” izjūtu, 
kas var motivēt viĦus turpmākām mācībām. 

 

PaĦēmiena īstenošanas so Ĝi 

1. Pārliecinieties, ka jums ir pietiekamā daudzumā vienāda izmēra 
zaĜās un dzeltenās līmlapiĦas (no katras krāsas sagatavojiet 
vismaz 5 reizes vairāk līmlapiĦu nekā ir grupas dalībnieku 
skaits) un divas flipčarta lapas; uz vienas uzrakstiet Ieguvumi 

 

Att īstāmās kompetences un prasmes  
Sazināšanās dzimtajā valodā 

Sazināšanās svešvalodā 

Prasme mācēt mācīties 

Sociālā un pilsoniskā kompetence 

Kultūras apzināšanās un  izpausme 

Kritiskā domāšana 

Radošums 

Iniciatīva 

Problēmrisināšana 

Riska nov ērtēšana 

Lēmuma pie Ħemšana 

Emociju kontrol ēšana 

Akcentējamie motivācijas faktori 
Pašvirzība 

Akt īva iesaist īšanās mācībās 

Piedal īšanās mācību organiz ēšanā 

Atbalstoša emocionālā vide 

Tūlītēja rezultātu izmantojamība 

Mācīšanās sasniegumu atzīšana 

Mērėgrupa 
Koledžas studenti un jaunieši 

Izglītotāji/skolotāji 

Pieaugušie kopum ā 

Konkrēta profesija 

Jaukta grupa 

Mācīšanās organiz ēšana/grupas lielums 

Individuāls darbs 

Dalībnieku pāris 

Grupas lielums līdz 5 dalībniekiem 

Grupā 5-10 dalībnieki 

Grupā 10-20 dal ībnieki  

Grupā vairāk par 20 dalībniekiem 

Jaukta grupa 

Nepieciešamais laiks  
Līdz 2 stund ām 

½ dienas 

1 diena 

Līdz  2 dienām 

Elastīgs  

Nepieciešamie resursi / materi āli  
Kopēti materiāli 

Attēli 

Filma 

Multimediji 

Post -is t, flip/chart pap īrs  
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un uz otras Zaudējumi. Ja jums nav flipčarta papīra, atrodiet telpā 
divas virsmas, uz kurām izvietot līmlapiĦas.  

2. Programmā, kurā ir vairākas tikšanās reizes, pirmās reizes 
noslēguma nodarbībā izdaliet dalībniekiem 4-5 zaĜās līmlapiĦas un 
tikpat daudz dzeltenās.   

3. Dodiet dalībniekiem uzdevumu: Padomājiet par savu mācīšanās 
pieredzi šajā programmā. Uzrakstiet, ko jūs uzskatāt par savas 
piedalīšanās ieguvumiem un ko par zaudējumiem. Izmantojiet 
ieguvumiem zaĜās līmlapiĦas un zaudējumiem dzeltenās. Uz katras 
lapiĦas uzrakstiet tikai vienu domu. Jūs variet izmantot tik līmlapiĦu, 
cik jums nepieciešams. Kad esiet to izdarījuši, piestipriniet savas 
ieguvumu lapiĦas uz flipčarta un savas zaudējumu lapiĦas uz otra 
flipčarta(parādiet). Pirmais dalībnieks, kurš pabeidzis rakstīt, 
piestiprina vertikāli savas līmlapiĦas. Nākošie dalībnieki piestiprina 
savas līmlapiĦas vertikāli atbilstošajā flipčartā, ja tās atbilst citai 
kategorijai nekā pirmā dalībnieka un horizontāli, ja tās ir tādas pašas 
kā pirmajam dalībniekam.   

4. ěaujiet dalībniekiem rakstīt tik ilgi, cik tas viĦiem ir nepieciešams, 
balstoties uz to, cik laika jūs tam variet veltīt. Dažiem varbūt būs 
nepieciešamas 15-20 minūtes.  

5. Kad dalībnieki pielīmējusi visas līmlapiĦas, jūs variet uzreiz ar 
dalībniekiem organizēt grupas diskusiju, lai analizētu, ko viĦi ir 
uzrakstījuši. Ja jums to neatĜauj laiks vai ja jūs vispirms gribiet izlasīt 
līmlapiĦas, tad pasakiet dalībniekiem, ka nākošajā tikšanās reizē viĦi 
saĦems rakstisku apkopojumu.  

6. Nākošajās tikšanās reizēs parādiet, ka jūs esiet Ħēmis vērā 
dalībnieku norādītos ieguvumus un zaudējumus: veltiet vairāk laika 
tām lietām, ko dalībnieki uzskata par „ieguvumu” un atrodiet veidu, 
kā pēc iespējas mazināt to, ko dalībnieki norādījuši kā „zaudējumu”.  

7. Ja laiks atĜauj, atkārtojiet šo aktivitāti pēdējā tikšanās reizē.  
8. Pēdējā izvērtējuma veidlapā iekĜaujiet dažus no jautājumiem, kas 

saistās ar dalībnieku pirmajā reizē norādītajiem „zaudējumiem”, lai 
pārbaudītu, vai viĦi ir sapratuši uzlabojumus, ko jūs ieviesāt, reaăējot 
uz viĦu atgriezenisko saiti.  
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Praktisk ās izmantošanas piem ēri 

Viens no jautājumiem, ko mēs kā treneri vēlamies izzināt, ir, ko dalībnieki uzskata par 
sev svarīgu un sev nesvarīgu mūsu organizētajā mācīšanās procesā. Mācīšanās 
atbilstīgums ir viens no motivējošajiem faktoriem, lai cilvēks piedalītos kursos. Tas 
saistās arī ar mācīšanās pārnesi uz dalībnieka ikdienas darbības kontekstu. Šīs 
pārneses iespējamību var pastiprināt, dodot dalībniekiem pārliecību par to, ko vi’[ni ir 
iemācījušies. Lai treneris uzzinātu, kas dalībniekiem ir noderīgs, un sniegtu viĦiem 
nepieciešamo, ir nepieciešama divvirzienu atgriezeniskā saite: treneri savāc 
atgriezenisko saiti no dalībniekiem un viĦi paši arī dod atgriezenisko saiti dalībniekiem.  
 
Kad cilvēki apmeklē kursus, viĦiem ir dabiska domāšanas  tendence par mācīšanos, kā 
ko viĦi „saĦem” un „no kā es atsakos” un „kas man tajā ir noderīgs”.  Dalībnieki dažus no 
šiem apsvērumiem neformālās sarunās, vajadzību izpētes anketās, vai apmācības 
vidusdaĜā vai noslēgumā var pateikt trenerim.   Ieguvumi un zaudējumi  ir paĦēmiens, 
kas veido komunikācijas tiltu par „ieguldījumiem” un „peĜĦu no ieguldījumiem” starp  

 
Pieaugušajiem, kuri mācās, un treneri, un tās sniedz noderīgu informāciju programmas 
īstenotājam par programmu un nepieciešamību to izmainīt.  
 
PaĦēmiens Ieguvumi un zaudējumi  tika izstrādāts un aprobēts Rumānijā kursā ar 
treneru izglītotājiem. Grupu raksturoja:  

- Visiem dalībniekiem bija augstākā izglītība un zinātĦu grāds;  
- Pārstāvētās profesijas bija universitātes profesori, skolotāji, skolas psihologs un 

skolas inspektors;  
- Grupā bija 14 dalībnieki, divi no tiem vīrieši; 
- Grupas dalībnieki bija vecumā no 25 līdz 55 gadiem.  

Programma tika īstenota jauktās mācīšanās formātā: 48 stundas tiešā mācīšanās (face-
to-face training), kas tika organizēta 4 semināros katrs 12 stundas, un 81 stunda 
mācīšanās aktivitātes e-mācīšanās vidē (Moodle).  
 
Ieguvumi un zaudējumi tika izmantots pēdējā tiešās mācīšanās semināra, kas ilga 12 
stundas, pēdējās  30 minūtēs.  Tas bija labs laiks, jo treneri bija paveikuši pietiekami 

  

 

Fotogrāfija - Zaudējumi. 
Aprobācija 

Fotogrāfija  - 
Ieguvumi. Aprobācija 

Fotogrāfija  - Ieguvumi un 
zaudējumi. Otā aprobācija  
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daudz, lai dalībnieki saprastu apmācības uzbūvi:  struktūra, apgūstamās kompetences, 
praktiskā organizācija, laiks un centieni, kas nepieciešami, lai mācītos, trenera atbalsts, 
utt.    
 
Partneru aprobācija tika veikta Spānijā ar aprūpes pakalpojumu kompānijas darbinieku 
grupu. Dalībniekiem bija obligāti jāapmeklē kursus, jo jaunā likumdošana paredzēja, ka 
noteiktu kategoriju darbiniekiem nepieciešams iegūt sertifikātu par tālākizglītību. Šo 
dalībnieku grupu raksturo:   

• Grupā bija 17 dalībnieki, visas sievietes;  
• Vairumā dalībnieku bija pamatskolas izglītība, dažām vidējā izglītība;  
• Grupas dalībnieces bija vecumā no 35 līdz 55 gadiem.  

Dalībnieces piedalījās šajā apmācībā ārpus darba laika. Kopējais apmācības ilgums bija 
10 stundas, kas sadalītas 3 nodarbībās. PaĦēmienu Ieguvumi un zaudējumi izmantoja 
pirmās nodarbības beigās.  
 
Galvenā atšėirība starp Rumānijas un Spānijas grupām bija dalībnieku iepriekšējā 
izglītība. Tomēr mācīšanās motivācija ir vispārējs izaicinājums un paĦēmiens Ieguvumi 
un zaudējumi izrādījās noderīgs, neskatoties uz abu grupu atšėirībām. Būtiskāk bija tas, 
ka dalībniekiem bija iespēja izteikt savas domas un dalīties atbildībā par savu 
mācīšanos ar treneriem.   
 
Izvērtējums 
 
Gan paĦēmiena aprobācijas, gan atkārtotas aprobācijas posmā pēc tā izmantošanas 
sekoja diskusija. 
Rumānijas grupā diskusija parādīja, ka paĦēmiens Ieguvumi un zaudējumi ir noderīgs 
atgriezeniskās saites iegūšanai, tas dalībniekiem piešėir balsi un piedāvā ieskatu par 
dalībnieku motivāciju, iesaistoties apmācībā.  Pēc līmlapiĦu izlasīšanas treneris izdarīja 
secinājumus, balstoties uz savu kvantitatīvo un kvalitatīvo interpretāciju. Trenere 
noskaidroja dažas „smagas” ieguvumu un/vai zaudējumu kategorijas, piemēram, „laiks” 
zem zaudējumiem, vai „jaunas metodes un informācija” un „komandas darbs un tikšanās 
ar citiem cilvēkiem” zem ieguvumiem. Tāpat arī „brīva atmosfēra” bieži tika norādīta kā 
ieguvums. Cits veids, kā interpretēt dalībnieku atgriezenisko saiti ir informācijas 
kategoriju skaits, kas parādās zem ieguvumiem un zaudējumiem. Pie zaudējumiem ir 
tikai četras kategorijas, kamēr pie ieguvumiem to ir deviĦas. Ieguvumi ietvēra arī 
„sertifikāts”, „kursa struktūra”, „domu apmaiĦa”, „problēmrisināšana”, „pazīstams saturs”, 
vai arī „” treneris kā modelis”’, kamēr zaudējumos tika norādīts „emocionālā 
iesaistīšanās”, „darba kārtības maiĦa”, „maksa par taksometru”. Zināšanas par 
vissvarīgākajām kategorijām var kalpot par sākuma punktu, plānojot nākošo tikšanos – 
var paredzēt „komandas darbu”, kā arī akcentēt katru „jauno metodi”, kuru izmanto 
kursā. Par zaudējumu ar kopīgo nosaukumu „laiks” nepieciešams no dalībniekiem iegūt 
sīkāku informāciju un tiešus paskaidrojumus, ko viĦi domā ar „laiku”. Tikai pēc tam ir 
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iespējams atrast veidus, kā mazināt šo zaudējumu. Tādu zaudējumu kā „darba kārtības 
maiĦa” var mazināt Ĝoti savlaicīgi paziĦojot par plānojumu vai kopā ar dalībniekiem 
veidojot to.  
Spānijas grupā līmlapiĦas katrā kategorijā bija Ĝoti viendabīgas. Vairums dalībnieču 
uzsvēra tos pašus aspektus zem ieguvumiem un zem zaudējumiem. Lielākā daĜa 
aspektu atkārtojās uz dažādām līmlapiĦām, kas nozīmēja, ka dalībniekiem bija vienādas 
domas par apmācības apmeklēšanas ieguvumiem un zaudējumiem. Fakts, ka viĦu 
piedalīšanos apmācībā izlēma kompānija un ka to organizēja ārpus darba laika tika 
uzskatīts par galvenajiem zaudējumiem. ViĦām šėita, ka viĦām nav kontroles pār 
mācīšanās procesu ( par runājot par to kad un kā notiek mācības). Tādi zaudējumi kā 
„laika, ko varētu pavadīt ar ăimeni, zaudēšana” šėiet vēl negatīvāki nekā apmācībā, ko 
cilvēks pats ir pēc savas gribas ir izvēlējies. Spānijas dalībnieču norādītie ieguvumi 
ietvēra tādus aspektus kā „interese iegūt jaunas zināšanas un prasmes”, „profesionālā 
pilnveide”, „noderīgums”.  Mēs arī uzzinājām, ka vairums dalībnieču vēlējās mācīties 
kaut arī apmācības programma nenodrošināja perfektus apstākĜus. Kopumā visām 
dalībniecēm patika pašnovērtējuma aktivitāte. Bija nepieciešami paskaidrojumi, ko īsti 
ieguvumi un zaudējumi nozīmē. ViĦas piekrita, ka ir neiespējami integrēt viĦu 
‘zaudējumi” priekšlikumus nākošajās nodarbībās, jo no tie nebija atkarīgi no trenera. 
Zaudējumi tika uzskatīti par strukturālu problēmu, kuras risināšana nebija trenera 
spēkos.  
 
Secinājumi 
 
PaĦēmiena Ieguvumi un zaudējumi iekĜaušanu mācību procesā dalībnieki, projekta 
koordinatori un treneri novērtēja Ĝoti pozitīvi. It īpaši treneri atzina šo paĦēmienu par Ĝoti 
vērtīgu un viĦi apgalvoja, ka nākotnē to noteikti izmantos, lai ieg tu atgriezenisko saiti no 
saviem izglītojamajiem un arī kā monitoringa un iekšējās izvērtēšanas līdzekli.  
Šo paĦēmienu var izmantot kā līdzekli, lai uzzinātu, ko dalībnieki uzskata  par ieguvumu 
no šīs mācīšanās. Zinot šo informāciju, treneris var izlemt, ko saglabāt nākošajās 
nodarbībās, ko izĦemt, kam veltīt vairāk laika un ko saīsināt.  
 
Izmantojot šo inovatīvo paĦēmienu, ir jāievēro vairākas lietas:   

- Izmantojiet to tikai pirmās nodarbību dienas beigās, kad dalībniekiem ir bijusi 
pietiekama iespēja izjust mācības;    

- Dodiet dalībniekiem atgriezenisko saiti par to, ko viĦi uzrakstījuši uz līmlapiĦām 
vai nu tūlītējā diskusijā vai rakstiskā apkopojumā, kuru nosūtiet viĦiem  pa e-
pastu  vai izdaliet nākošas nodarbību dienas sākumā. Atcerieties, ka šis 
paĦēmiens balstās uz divvirziena atgriezeniskās saites principu;   

- Centieties savā kursā atrast vairāk vietas tam, ko dalībnieki nosaukuši par 
ieguvumu;  

- Dažus no zaudējumiem iespējams trenera spēkos mainīt (piem., apmācība 
piespiedu kārtā vai jaunas likumdošanas izraisītas aktivitātes). PieĦemiet šo 
faktu un esiet atvērts to pieĦemt kā mācīšanās nosacījumu; 
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- Ja ieguvums vai zaudējums nav pietiekami skaidrs, lūdziet uzreiz 
paskaidrojumus;  

- Ja apmācības pasūta organizācija, ja tā ir akreditētas programmas daĜa, ja to 
jānovada noteiktā veidā, balstoties uz tās izveides principiem vai citos līdzīgos 
gadījumos, pārbaudiet ar atbildīgajām personām, kādas izmaiĦas plānotajā 
apmācībā ir pieĦemamas un kādi ir vispiemērotākie veidi to izdarīt;  

- Vaicājiet citam trenerim padomu, kā risināt zaudējuma jautājumu. Treneris, 
kuram ir cita veida pieredze, var dot jums ieteikumus. Jūs variet arī dalībniekiem 
pavaicāt viĦu iespējamos priekšlikumus;  

- Dalībnieki var nepiekrist, kādas lietas atbilst noteiktai kategorijai vai jūs variet 
nepiekrist viĦu kategorijām. Ja laiks atĜauj, lūdziet viĦiem vienoties un nekad 
neuzspiediet savas kategorijas. ‘Šis paĦēmiens ir par dalībnieku balsi, nevis par 
to, ko sagaida treneris;  

- Dariet dalībniekiem zināmu, kā jūs domājiet vairot viĦu „ieguvumus” un mazināt 
„zaudējumus” nākošajās nodarbībās. Pasakiet to tikai vienu reizi nodarbībā, vai 
ja rodas tādi apstākĜi, piemēram, dalībnieks uzdod jautājumu, bet neatkārtojiet šo 
informāciju pārāk bieži, jo tas var kaitināt dalībniekus;   

- Uzskatiet šo inovatīvo paĦēmienu par līdzekli labākai komunikācijai un vērtīgas 
informācijas iegūšanai par dalībnieku domām, un nevis kā grupas kontrolēšanas 
līdzekli;   

- Ja saĦemtā atgriezeniskā saite jums kaut kādā veidā ir nepatīkama, izvēlieties 
rakstisku atbildi dalībniekiem. Tādējādi jums būs laiks pārdomāt atgriezenisko 
saiti kā „faktu”, kas jāpatur prātā, plānojot un īstenojot apmācību. Dažreiz tā var 
būt slēpta, bet tā vienmēr ir balva.   
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5.9. Filma k ā motiv ācijas l īdzeklis (Slov ākija) 
 

Ievads – Visp ārējs apskats 
Daudzi izglītības jomas pētnieki ir norādījuši, ka, filmu 
izmantošana nodarbībās motivē izglītojamos mācībām. Daži 
izglītotāji uzskata filmu par vispārējās pedagoăijas līdzekli, kas 
mobilizē izglītojamos iesaistīties dialogā.  
Attīstot šo inovatīvo paĦēmienu, mēs vēlējāmies akcentēt filmas 
kā potenciālā motivācijas faktora iespējas, nodrošinot ilgtspējīgu 
iesaistīšanos mūžizglītībā. Mūs iedvesmoja Vadītās lasīšanas-
domāšanas aktivitāte (VLDA) [(Directed Reading-Thinking Activity 
(DRTA) (Crawford et al, 2005)], kura ir populāra metode 
izglītojamo iesaistīšanai lasīšanā, vēstījuma tekstu izpratnei. Mēs 
aizguvām ideju par izglītojamo vadīšanu filmas skatīšanās laikā no 
VLDA stratēăijas, un aizstājām rakstīto tekstu ar filmu. Jāatzīmē, 
ka dažām filmām ir titri, tā ir rakstiskā teksta klātbūtne, ko pavada 
kustīgi attēli, kas labāk sekmē uztveramā materiāla izpratni. Lai 
izstrādātu pēc-filmas skatīšanās aktivitāti, mēs balstījāmies uz 
„Autora iztaujāšanas” paĦēmienu [“Questioning the Author” (Beck 
et al, 1997)], kas kĜuva par  Filmas režisora iztaujāšanu, kas atbilst 
mūsu izmantotajam medijam.  

PaĦēmiena īstenošanas so Ĝi 

1. Ja jūs izlemiet izmantot filmu (mākslas vai dokumentālo, utt.) 
mācību procesā kā pieaugušo mācīšanās motivēšanas līdzekli, 
nepieciešams rūpīgi izvēlēties filmu, lai tajā būtu mācīšanās 
procesam atbilstoša tēma. Kad filma izvēlēta, izlemiet, kurās 
vietās jūs apstādināsiet skatīšanos, atbilstoši savas 
nodarbības mērėim. Ieteicamās vietas ir tādi filmas momenti, 
kuros izglītojamie saĦem kādus impulsus domāšanai un var 
izteikt paredzējumus par to, kas viĦuprāt filmā notiks tālāk.  

2. Izlemiet, kādus jautājumus jūs uzdosiet pirms filmas skatīšanās, 
skatīšanās laikā un konkrētajās apstāšanās vietās. Jautājumi 
pilda trīs funkcijas: liek izglītojamajiem izteikt minējumus par to, 
kas notiks tālāk, un paskaidrot, uz ko balstoties viĦi šos 
minējumus izsaka; pārbauda izpratni; sekmē personisko 
interpretāciju izteikšanu.  

3. Sāciet skatīties filmu un apstājieties izvēlētajos momentos. Tajos 
uzdodiet jautājumus, piemēram: Kas līdz šim ir noticis? Ko jūs 
domājiet par...(filmas tēlu,  notikumu, situāciju, utt.)? Kādas ir jūsu 
izjūtas par...(filmas tēlu, notikumu, situāciju, utt.)?  Kas, jūsuprāt, 
notiks tālāk? Kas jums liek tā domāt? Ko jūs tālāk darītu? Ko 

Att īstāmās kompetences un prasmes  
Sazināšanās dzimtaj ā valod ā 

Sazināšanās svešvalod ā 

Prasme m ācēt mācīties  

Sociālā un pilsoniskā kompetence 

Kultūras apzināšanās un  izpausme 

Kritisk ā dom āšana 

Radošums 

Iniciatīva 

Problēmrisināšana 

Riska novērtēšana 

Lēmuma pieĦemšana 

Emociju kontrolēšana 

Akcentējamie motivācijas faktori 
Pašvirzība 

Akt īva iesaist īšanās mācībās 

Piedalīšanās mācību organizēšanā 

Atbalstoša emocionālā vide 

Tūlītēja rezultātu izmantojamība 

Mācīšanās sasniegumu atzīšana 

Mērėgrupa 
Kole džas studenti un jaunieši  

Izgl ītotāji/skolot āji  

Pieaugušie kopum ā 

Konkrēta profesija 

Jaukta grupa 

Mācīšanās organizēšana/grupas lielums 

Individuāls darbs 

Dalībnieku pāris 

Grupas lielums l īdz 5 dal ībniekiem  

Grupā 5-10 dal ībnieki  

Grupā 10-20 dal ībnieki  

Grupā vairāk par 20 dalībniekiem 

Jaukta grupa 

Nepieciešamais laiks  
Līdz 2 stund ām 

½ dienas 

1 diena 

Līdz  2 dienām 

Elastīgs  

Nepieciešamie resursi / materi āli  
Kopēti materiāli 

Attēli 

Filma  

Multimediji 
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jūs domājiet par savu grupas biedru paredzējumiem/viedokĜiem?   
4. Lai izglītojamie varētu pierakstīt savus paredzējumus katrā apstāšanās vietā, 

sagatavojiet tabulu (skat. Paredzējumu tabula). Palūdziet dalībniekiem individuāli 
pierakstīt savus paredzējumus un savus argumentus par to pirmajās divās slejās. 
Pēc  fragmenta noskatīšanās, dalībniekiem jāizpilda trešā sleja.   

5. pēc filmas noskatīšanās palūdziet dalībniekiem iesaistīties pašiem ar sevi „dialogā” 
ar filmas režisoru un pierakstīt iedomātās sarunas rezultātu. Mēs piedāvājam dažus 
jautājumu piemērus, ko dalībnieki var sev pajautāt: Kāda ir filmas galvenā doma? 
Kādi bija režisora mērėi? Vai režisors ir skaidri izteicis savus nodomus? Kāpēc 
režisors filmu pabeidzis tieši tā? Ko režisors vēlas, lai skatītājs domātu? Kas 
skatītājam būtu jāsaprot?  

 
Paredzējumu tabula 
 Kas, jūsuprāt, notiks 

tālāk?  
Kādi jums ir  
pierādījumi  ? 

Kas patiesībā notika? 

Stop 1.     
Stop 2.    
Stop 3.    
Stop 4.    
 

Praktisk ās izmantošanas piem ēri 

Mēs paĦēmienu aprobējām seminārā ar skolotājiem un skolotāju izglītotājiem. Aktivitātes 
mērėis bija iepazīstināt ar filmu kā izglītojošu līdzekli, kuru var izmantot izglītojamo 
kritiskās domāšanas prasmju attīstīšanai.  Dalībnieku kritiskās domāšanas attīstīšanai 
mēs izmantojām jautājumus, kas tika uzdoti filmas skatīšanās laikā un paredzējumu 
izteikšanu.   

Mēs izvēlējāmies režisora Džima Jarmuša (Jim Jarmusch) filmas „Kafija un cigaretes” 
fragmentu ar nosaukumu „Brālēni?” semināram bija trīs daĜas.  
Semināra ievaddaĜā mēs izmantojām prāta vērtu, kurā dalībniekiem vispirms lūdzām 
uzrakstīt savas domas par filmu izmantošanas iespējām mācīšanās procesā. Dalībnieki 
uz papīra lapas uzrakstīja savas individuālās atbildes. Tad treneris tās savāca un izdalīja 
no jauna tā, lai katram dalībniekam būtu cita grupas biedra uzrakstītais. Pēc kolēăa 
atbildes izlasīšanas dalībniekiem vajadzēja uz šīs lapas uzrakstīt savus komentārus vai 
domas par to, ko viĦi izlasīja (vai viĦi piekrīt vai nepiekrīt uzrakstītajam). Tad treneris 
atkal savāca lapas un lika dalībniekiem izvilkt vienu lapu. Šoreiz viĦiem bija jāizlasa 
pirmais un otrais viedoklis un, neskatoties uz to, kuram viedoklim viĦi piekrita, viĦiem bija 
jāizvērtē, kurā bija labāki izklāstīti argumenti. Visbeidzot, dalībnieki  saĦēma atpakaĜ 
savu lapu (to, kuru viĦi rakstīja pirmo), izlasīja atbildes un ar dažām domām dalījās ar 
pārējiem dalībniekiem.  
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Otrajā semināra daĜā dalībnieki skatījās filmu, kas vairākas reizes tika apstādināta. 
Apstāšanās vietās dalībnieki atbildēja uz jautājumiem, kā tas aprakstīts iepriekš, un 
individuāli aizpildīja Paredzējumu tabulu.  
Pēc filmas noskatīšanās, mēs izmantojām paĦēmienu „Filmas režisora iztaujāšana” (kas 
ir paĦēmiena „Autora iztaujāšana” adaptācija), kuras laikā dalībnieki iesaistījās klusā 
dialogā ar sevi un filmas režisoru, fokusējoties uz filmas galveno domu. Semināra 
noslēgumā bija visas grupas diskusija, kurā analizējām filmu izmantošanu mācīšanās 
procesā.  
Kas attiecas uz jautājumu uzdošanu (t.i., trenera jautājumiem), būtiski ievērot sekojošo. 
Tā kā treneris uzsāk diskusiju, dalībnieki cenšas atbildēt tieši trenerim. ViĦi skatās uz 
treneri un ieklausās viĦā un mazāk pievērš uzmanību citiem dalībniekiem. Tomēr ja mēs 
vēlamies īstenot reālu diskusiju, mums jāmaina  mijiedarbības modeli. Ir nepieciešams 
motivēt un iesaistīt ikvienu. Kad dalībnieki pierod pie „īstas” diskusijas, kurā visas domas 
tiek uzklausītas un uzskatītas par svarīgām, un kur nav vienas pareizas atbildes, 
dalībnieki cenšas izteikt savas domas un ieklausīties citos.  
 
Inovatīvo paĦēmienu atkārtoti aprobēja trīs CreMoLe projekta partneri. Interkulturelles 
Zentrum (Austrija) to izmēăināja ar citu mērėgrupu, proti, ar migrantiem, jauniešiem 
bezdarbniekiem vecumā no 17 līdz 20 gadiem. Projekta, kurā tika izmantots paĦēmiens 
Filma kā motivēšanas līdzeklis, mērėis bija atbalstīt un motivēt jauniešus, kuriem 
izglītības sistēmā gūta  nelabvēlīga pieredze, uzlabot savas individuālās iespējas un 
attīstīt savu profesionālo karjeru, balstoties uz jau esošajām kompetencēm un attīstot 
jaunas. PaĦēmienu izmantoja divi treneri regulāras apmācības otrajā dienā. Galvenais 
jautājums saistībā ar šo paĦēmienu projekta ietvaros bija, vai piedāvāto paĦēmienu var 
izmantot ar visu vecumu izglītojamajiem un izmantojot dažādu saturu. Bez tam Austrijas 
partneri arī vēlējās noskaidrot, kāda būs paĦēmiena ietekme uz viĦu grupu, zinot, ka 
dalībnieki galvenokārt ir tie, kuri nav pabeiguši formālo izglītību, un kuri jau iepriekš ir 
piedalījušies līdzīgos projektos, bet viĦi visi bija izstājušies no apmācību kursiem vai 
pametuši arodizglītības programmas. Atkārtotajā aprobācijā tika izmantota tā pati filma, 
kas sākotnējā aprobācijā: režisora Džima Jarmuša (Jim Jarmusch) filmas „Kafija un 
cigaretes” fragmentu ar nosaukumu „Brālēni?”  
 
Modernās didaktikas centrs (Lietuva) aprobēja šo paĦēmienu ar septiĦu vecāku grupu. 
Vispirms, paĦēmiena mērėi un uzdevumi tika izsmeĜoši izstāstīti vecākiem, lai viĦi to pēc 
tam varētu izmantot ar saviem bērniem. Dalībnieki skatījās režisora E. Kusturica filmas 
„Visi neredzamie bērni” fragmentu „Zilais čigāns”  [(“Blue Gypsy”) from the film “All the 
Invisible Children” by E. Kusturica]. Pēc filmas noskatīšanās dalībnieki iesaistījās 
diskusijā un debatēs pēc treneru sagatavotās shēmas. Dalībniekiem tika uzdots 
mājasdarbs – izvēlēties multiplikācijas filmu un noskatīties to ar saviem bērniem, 
izmantojot paĦēmienu, ko paši bija izmēăinājuši semināra laikā (ar filmas apstādināšanu 
un paredzējumu izteikšanu).  
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CESIE (Itālija) izmantoja filmu kā motivēšanas līdzekli 3 stundu garā mācību aktivitātē ar 
15 skolotājiem, kuri strādā sākumskolā un kuru klasēs ir bērni no migrantu ăimenēm. Šie 
skolotāji māca dažādus priekšmetus Palermo un tās apkārtnes skolās. Visi dalībnieki 
bija itālieši, vecumā no 26 līdz 50 gadiem. Seminārs, kurā notika filmas skatīšanās, bija 
plašāka apmācības kursa daĜa, kura mērėis bija paaugstināt skolotāju, kas strādā 
sākumskolās ar dažādu reăionu skolēniem, politiskās un starpkultūru prasmes.  
PaĦēmienu izmantoja, skatoties īsfilmu „Šis ir mans brālis”, kas stāsta par  imigrantu, 
kurš ieradies Lampedūzas salā. Lai izmēăinātu paĦēmienu, filmas skatīšanās tika 
apstādināta trīs reizes būtiskās filmas vietās, lai dalībnieki varētu iedomāties/paredzēt 
filmas turpinājumu, vienlaicīgi aktivizējot savas kritiskās un radošās domāšanas 
prasmes. Dalībnieki saĦēma „Paredzējumu tabulu”, kas to atbilstoši aizpildīja, un 
salīdzināja, vai viĦu paredzējumi bija pareizi.  
 
Izvērtējums 
PaĦēmiena aprobācijas seminārā dalībnieki aktīvi iesaistījās visās trīs daĜās. Otrajā daĜā 
(filmas skatīšanās) jautājumu uzdošanas mērėis bija aktivizēt dalībnieku augstākā 
līmeĦa domāšanas prasmes (galvenokārt analīzi). Katrā apstāšanās vietā dalībnieki 
aktīvi iesaistījās diskusijās. ViĦi ne tikai atbildēja uz trenera jautājumiem, bet diskutēja 
savā starpā, tādējādi paplašinot mijiedarbības modeli. Viens no aprakstītajā paĦēmienā 
izmantotajiem domāšanas būtiskajiem veidiem bija paredzēšana. Semināra laikā 
dalībniekiem bija jādomā par to, kas notiks tālāk. Paredzēšana saistās ar minējumiem 
un pieĦēmumu izteikšanu, kas ir spēcīgi motivāciju, domāšanu un izpratni ietekmējoši 
faktori. Pie paaugstina zinātkāri un pēc dažu autoru domām ieliek izglītojamo detektīva, 
kurš vēlas atrisināt noslēpumu, lomā  (Meredith, Steele, Temple, 1998) vai zinātnieka, kurš 
vēlas pārbaudīt teoriju, lomā. Paredzēšana un pieĦēmumu izteikšana ir būtiski faktori, kas 
paaugstina izglītojamo iesaistīšanos un izpratni.  
 
Skatoties filmu, mēs izmantojam plānu, taču vadāmies arī no citu dalībnieku diskusijās 
izteiktajām domām par viĦus interesējošiem jautājumiem. Bieži vien diskusija liek mums 
uzdot vairāk jautājumu nekā sākumā bijām plānojuši. Tad mēs cenšamies uzdot atvērtus 
jautājumus, kuriem nav vienas pareizās atbildes. Visi jautājumi ir svarīgi, jo tie sekmē 
dažādus domāšanas procesus, balstoties uz daudzējādām konceptuālām struktūrām un 
mācīšanās pieredzēm. Katrs jautājumu veids atspoguĜo specifisku domāšanas līmeni, kas 
sekmē plašāku un vispārinātāku izpratni. Tomēr izglītībā prioritāte ir izglītojamo motivēšana, 
lai viĦi iesaistītos augstākā līmeĦa domāšanas procesos, lai pilnveidotu savas domāšanas 
prasmes un varētu turpmāk izmantot savas zināšanas un idejas.  
 
Austrijas partnera aprobācijas rezultāti būtiski atšėiras no Oravas (Slovākija) treneru 
rezultātiem. Austrijā šo paĦēmienu aprobēja ar mērėgrupu, kurā bija marăinalizēti, slikti 
izglītoti jaunieši. Tomēr šīs atkārtotās aprobācijas pieredze ir būtisks devums šī 
paĦēmiena turpmākai attīstīšanai un izmantošanai. Interkulturelles Zentrum pieredze 
liecina, ka paĦēmienu var izmantot, lai veidotu vidi, kas sekmē kritisko domāšanu un 
diskusijas, taču lai tas būtu veiksmīgs, to ir jāizmanto vairākas reizes. Lai ietekmētu 
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dalībnieku uzvedību un mijiedarbības modeĜus, it īpaši, ja mērėgrupa ir neviendabīga 
(attiecībā uz viĦu komunikācijas prasmēm un ieradumiem), ir jāpievērš uzmanību arī 
diskusijas prasmju vingrināšanai.  Šis paĦēmiens var būt veiksmīgs, ja to izmanto grupā, 
kas ilgu laiku darbojas kopā, lai īstenotu kādus ilgtermiĦa mērėus, cenšoties mainīt 
dalībnieku mijiedarbības modeĜus, aktivizējot viĦu augstākā līmeĦa domāšanas 
prasmes.  
 
Lietuvas aprobācijas rezultāti liecina, ka vecāki bija Ĝoti ieinteresēti un aktīvi iesaistījās 
paĦēmiena aprobācijā, un diskusijas bija saistošas un auglīgas. Pēc tam vecāki šo 
paĦēmienu mājās izmantoja ar saviem bērniem un sniedza treneriem atgriezenisko saiti. 
ViĦi norādīja uz sekojošām šī paĦēmiena priekšrocībām:  

- tas Ĝauj dalībniekiem uz vienu un to pašu lietu paskatīties no dažādiem skatu 
punktiem, saskatīt to, ko iepriekš nepamanīja;   

- tas veicina iesaistīšanos diskusijās, kuru laikā dalībnieki padziĜināti iztirzā 
jautājumus;   

- tas modelē atšėirīgu pieeju filmas skatīšanai;   
- tas attīsta dalībnieku iztēli, radošo domāšanu un refleksiju;   
- tas sniedz līdzīgu labumu kā grāmatu lasīšana;   
- tas Ĝauj vecākiem iesaistīt bērnus kvalitatīvā sarunā, kas palīdz viĦiem labāk 

iepazīt savus bērnus, uzzināt par viĦiem kaut ko jaunu;   
- tas veicina domāšanu, koncentrēšanos un uzmanības pievēršanu detaĜām.   

 
Starp paĦēmiena trūkumiem vecāki atzīmēja:  

- bērni ne vienmēr vēlas, lai tiek pārtraukta filmas skatīšanās;  
- paĦēmiens prasa, lai vecāki veiktu priekšdarbus, viĦiem pašiem iepriekš ir 

jānoskatās filma, kas nozīmē veltīt tam laiku;  
- ne visas filmas var šādi skatīties (t.i., ar apstāšanos), ir jāsameklē labas filmas, 

kuras var skatīties ar apstāšanos; 
- paĦēmiens prasa, lai vecāki būtu sagatavojušies, viĦiem būtu atbilstošs 

noskaĦojums;  
- nepieciešams labs laika plānojums, un vakari nav labākais laiks šai aktivitātei.   

 
Trešais partneris secināja, ka paĦēmiens bija Ĝoti noderīgs dalībnieku aktīvai 
iesaistīšanai. Treneri augstu vērtēja faktu, ka dalībnieki vēlējās dalīties savās domās; ka 
viĦi bija atvērti pārdomāt savus pieĦēmumus, kas viĦiem bija apmācības sākumā. 
CESIE treneri pauda savu pārliecību, ka, pateicoties vienkāršībai, šo paĦēmienu ir viegli 
pārnest uz dažādiem kontekstiem, izmantot ar dažādiem izglītojamajiem, ja vien filmas 
tēmas atbilst apgūstamajam saturam.  Skolotāju izglītības kursa, kurā šis paĦēmiens tika 
aprobēts, mērėis bija sākumskolas skolotāju politiskās un starpkultūru kompetences 
attīstīšana un atbilstošu mācību materiālu uzmantošana sākumskolas skolēniem. 
Projekta, kurā tika īstenots šis apmācības kurss, galvenais mērėis bija nodrošināt 
skolēniem no migrantu ăimenēm panākumus skolā. Treneru mērėis filmas izmantošanai 
bija dalībnieku kritiskās domāšanas attīstīšana.  Pateicoties tam, ka paĦēmienā ir 
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izmantota vizuālā māksla, tas kalpo arī par iespēju pārvarēt valodas un kultūras uzliktos 
šėēršĜus, kas bieži ir problēma skolās, kuras apmeklē bērni no migrantu ăimenēm.  
 
Secinājumi 
 
PaĦēmiens Filma kā motivēšanas līdzeklis ir efektīvs izglītojamo aktīvai iesaistīšanai 
domāšanā un diskusijās, un tāpēc tas pieaugušajiem, kuri mācās, sniedz patīkamu pieredzi, 
un tas Ĝauj cerēt, ka viĦi vēlēsies atkārtot šādu patīkamu mācīšanās pieredzi arī nākotnē. 
Motivāciju turpināt mācīšanos izraisa izglītojamo, kuri iesaistās paredzēšanā un pieĦēmumu 
izteikšanā,  zinātkāre un tai seko aktīvas diskusijas, kas, savukārt, padziĜina izpratni.    
 
Šis paĦēmiens ir noderīgs komunikācijas prasmju (dzimtajā valodā vai svešvalodā), kritiskās 
domāšanas un mācīties mācīties kompetences attīstīšanai. To var izmantot ar jebkuru 
izglītojamo grupu (izĦemot cilvēkus ar redzes traucējumiem), ja paĦēmienu atbilstoši pielāgo 
katrai grupai. Būtiski ir atrast filmas, kas ir noderīgas mācīšanās procesā, un atrast 
vislabākās apstāšanās vietas, lai izteiktu paredzējumus.   
Lai gan paĦēmiena sagatavošanai ir nepieciešams laiks, rezultāti ir tā vērti: izglītojamie būs 
iesaistīti dziĜākā domāšanā, būs dzīvākas diskusijas un izglītojamie gūs Ĝoti pozitīvu 
mācīšanās pieredzi, kas kalpo par priekšnoteikumu, lai viĦi labprātīgi meklētu jaunas 
mācīšanās iespējas.   
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5.10. Akt īva iesaist īšanās mācībās Darba droš ība un 
vesel ība  (DDV) (Spānija) 
 

Ievads – Visp ārējs apskats 
 
Vairāk nekā 20 gadu pieredze, piedāvājot strādniekiem apmācību 
viĦu profesionālās darbības pilnveidei, mēs ievērojām, ka 
dalībnieku motivācija ievērojami samazinās obligātajās mācīšanās 
aktivitātēs (likumdošanas noteiktajās, kuras strādniekiem jāizpilda, 
lai varētu veikt savu darbu).  
Īstenojot inovatīvo paĦēmienu mūsu apmācībā, mūsu mērėis bija 
motivēt zemas kvalifikācijas strādniekus turpināt ar darbu saistīto 
izglītību un sekmēt viĦu iesaistīšanos mācīšanās procesā. 
Aprakstītais paĦēmiens tika izmēăināts divās mērėgrupās: sākumā 
paĦēmiens tika izstrādāts un izmēăināts ar celtniekiem, kuri 
piedalījās izglītības programmā; otro reizi tas tika pielāgots 
izmantošanai pārtikās jomā strādājošo mācību programmā. 
  

PaĦēmiena īstenošanas so Ĝi 

Mācību programmas ievadmodulis darba drošībā celtniecības 
jomas strādniekiem ietver trīs galvenās aktivitātes.  
a) Pirmā ir iesildīšanās aktivitāte. Tās galvenais mērėis ir iespēja 
dalībniekiem iepazīties savā starpā. Dažos gadījumos pat ja 
dalībnieki pārstāv vienu kompāniju, viĦi var strādāt dažādās tās 
nodaĜās, tāpēc šāda aktivitāte ir nepieciešama. Cits sākuma 
aktivitātes mērėis ir palīdzēt  dalībniekiem atsaukt atmiĦā 
personīgo un/vai profesionālo pieredzi saistībā ar darba drošību. 
Šajā aktivitātē dalībniekiem ir jāveido sava vārda karte, sekojot 
konkrētiem norādījumiem: (skat.4.pielikumu).  

1. KartiĦas vidū ierakstiet savu vārdu.  
2. Augšējā kreisajā stūrī: ierakstiet lietu, kas jums vispirms 

nāk prātā, domājot par Darba drošību un veselību (DDV).  
3. Augšējā labajā stūrī: ierakstiet to, ko jūs jau zināt par DDV.  
4. Apakšējā kreisajā stūrī: ierakstiet vienu iemeslu, kāpēc 

jums DDV ir nepieciešama ikdienas darbā.  
5. Apakšējā labajā stūrī: ierakstiet vienu iemeslu, kāpēc jums 

nepieciešama DDV personiskajā dzīvē.  
 
b) Otrā aktivitāte Ĝauj dalībniekiem padomāt par DDV iesaistītajām 
pusēm. Šajā brīdī dalībniekiem ir iespēja dalīties dažādajos 
viedokĜos, runājot par jau zināmām ar DDV saistītām lietām, kas 
palīdz viĦiem sagatavoties jaunajam mācīšanās procesam.  

Att īstāmās kompetences un prasmes  
Sazināšanās dzimtajā valodā 

Sazināšanās svešvalodā 

Prasme mācēt mācīties 

Sociālā un pilsoniskā kompetence 

Kultūras apzināšanās un  izpausme 

Kritiskā domāšana 

Creativity 

Initiative 

Problem solving 

Risk assessment  

Decision taking 

Management of feelings 

Targeted motivation factors  
Self-directedness  

Active engagement in learning  

Shared ownership of training organization 

Supportive emotional environment 

Immediate applicability of learning 

Recognition of learner achievement 

Targeted learners / groups 
College students and youth 

Educators / teachers 

Adults in general 

A specific profession  

Mixed 

Organization of Learning, group size 
Individual learner 

Pair of learners 

Group of up to 5 learners 

Group of 5-10 learners 

Group of 10 -20 learners  

Group over 20 learners 

Mixed grouping 

Time requirements  
Up to 2 hours  

½ day 

1 day 

Up to 2 days 

Flexible  

Necessary resources / materials  
Photocopies  

Photographs  

Film 

Multimedia  

 

Att īstāmās kompetences un prasmes  
Sazināšanās dzimtajā valodā 

Sazināšanās svešvalodā 

Prasme mācēt mācīties 

Sociālā un pilsoniskā kompetence 

Kultūras apzināšanās un  izpausme 

Kritiskā domāšana 

Radošums 

Iniciatīva 

Probl ēmrisin āšana 

Riska nov ērtēšana 

Lēmuma pieĦemšana 

Emociju kontrolēšana 

Akcentējamie motivācijas faktori 
Pašvirzība 

Akt īva iesaist īšanās mācībās 

Piedalīšanās mācību organizēšanā 

Atbalstoša emocionālā vide 

Tūlītēja rezult ātu izmantojam ība 

Mācīšanās sasniegumu atzīšana 

Mērėgrupa 
Koledžas studenti un jaunieši 

Izglītotāji/skolotāji 

Pieaugušie kopumā 

Konkr ēta profesija  

Jaukta grupa 

Mācīšanās organiz ēšana, grupas lielums 

Mācīšanās organiz ēšana/grupas lielums 

Individuāls darbs 

Dalībnieku pāris 

Grupas lielums līdz 5 dalībniekiem 

Grupā 5-10 dalībnieki 

Grupā 10-20 dal ībnieki  

Grupā vairāk par 20 dalībniekiem 

Nepieciešamais laiks  
Līdz 2 stund ām 

½ dienas 

1 diena 

Līdz  2 dienām 

Elastīgs  

Nepieciešamie resursi / materi āli  
Kopēti materi āli  

Attēli 

Filma 

Multimediji 
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Dalībniekiem tiek izdalīts ar DDV saistītas situācijas apraksts (skat. 5.pielikumu: 
Dilemma). Pēc skaĜas teksta izlasīšanas dalībniekiem tiek dots uzdevums:  
“Stāstā ir septiĦi tēli: strādnieks, viĦa sieva, viĦa priekšnieks, kolēăis, viĦa dēls un 
tehniskais darbinieks. Lūdzu, notikušajā negadījumā sakārtojiet tos atbilstoši viĦu 
atbildības līmenim.”  
Kad dalībnieki izveidojuši savu individuālo sarakstu, viĦi ar to dalās lielajā grupā un 
paskaidro, kāpēc viĦi sarindojuši tēlus tieši tā. Treneris rosina domu apmaiĦu un 
diskusiju, un var uzdot dalībniekiem jautājumus, lai palīdzētu viĦiem paskaidrot savus 
argumentus. Aktivitātes mērėis ir visai grupai vienoties par kopīgu sarakstu.   
c) Trešās šīs ievadnodarbības aktivitātes mērėis ir iesaistīt dalībniekus pārdomās par 
riskiem un nelaimes gadījumu paredzēšanu. Tā arī sekmē dalībnieku refleksiju par 
iespējamajiem preventīvajiem pasākumiem. Dalībniekiem izdala attēlu, kurā redzami 
daudzi cilvēki, kas veic dažādas riska pakāpes darbus. Vairums cilvēku strādā 
neatbildīgi un uz riska robežas. Dalībniekiem tiek lūgts atzīmēt visas tās darbības, kas. 
ViĦuprāt, ir bīstamas.  Tad dalībniekiem ir jāstrādā ar tabulu (skat. 6. pielikumu) un 
jāparaksta riski, kurus viĦi ir saskatījuši attēlā, nelaimes gadījumu, kas var notikt, un 
savu ieteikumu, kas jādara, lai izvairītos no nelaimes gadījuma.  Šīs aktivitātes rezultāti 
tiek analizēti noslēgumā, kad dalībnieki ir pabeiguši kursu. Riski/nelaimes gadījumi/ 
preventīvie pasākumi, kurus dalībnieki saskatīja un ieteica sākuma nodarbībā tiks 
salīdzināti ar tiem, kurus viĦi varēs saskatīt kursa noslēgumā.   
 

Praktisk ās izmantošanas piem ēri 

Inovatīvo paĦēmienu aprobēja ar divām dažādām mērėgrupām: ar celtniekiem, kas 
piedalījās darba drošības mācībās; un ar pārtikas drošības jomā strādājošiem. Šīs divas 
mērėgrupas tika izvēlētas, jo tās kalpo par labu piemēru divu galveno ekonomikas 
sektoru darbinieku obligātajām mācībām Spānijā. SaskaĦā ar 32/2006 likumu, sākot no 
2012. gada visiem celtniecībā strādājošiem ir jābūt profesionālajai kartei, kurā norādīta 
cilvēka darba pieredze un profesionālā kategorija šajā sektorā. Tā arī nodrošina, ka 
strādniekiem ir jāsaĦem minimālā apmācība darba drošības un veselības jautājumos. 
2010.gada pēdējā ceturksnī celtniecībā bija nodarbināti 8.7%  Spānijas darbaspēka. Tas 
nozīmē, ka jaunais likums attiecas uz apmēram 2 miljoniem Spānijas strādnieku.  
Minimālā apmācība DDV ir nepieciešama, lai iegūtu profesionālo karti. Vairums 
strādnieku jau ir piedalījušies šāda veida mācībās, it īpaši tādēĜ, ka celtniecībā ir augsts 
negadījumu skaits. Jaunais likums nosaka obligāto apmācību, kas jāiziet katram 
strādājošajam, neskatoties uz viĦa iepriekšējo apmācību. Tā rezultātā daudziem 
celtniekiem, kas iesaistās DDDV mācībās iz zema motivācija. Šo apmācību vairums 
izglītojamo uztver kā nevajadzīgu.  
Lai gan likumu uzĦēma kā soli, lai nodrošinātu katram celtniecībā nodarbinātajam pieeju 
pamata DDV, tomēr mērėgrupa nav uztvērusi tā noderīgumu. Tieši pretēji, tas arī 
nenozīmē, ka darbinieki, kam domāta apmācība zina visu par DDV, taču viĦi noteikti 
nedomā, ka ši apmācība būs viĦiem pievienotā vērtība. Taisnība, ka lielākajai daĜai tā 
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nav pirmā apmācības reize šajā jomā, taču bieži normatīvās izmaiĦas tiek uztvertas vai 
nu kā tīri administratīva procedūra, vai kā iespēja integrēt DDV ikdienas darbā.  
Cits likums, 202/2000, nosaka, ka darbiniekiem, kuriem ir saskare ar pārtikas produktiem 
vai nu to sagatavošanas, iepakošanas vai apkalpošanas jomās ir jāiegūst Pārtikas 
sfēras sertifikāts, lai viĦi varētu strādāt jebkurā no šiem sektoriem (pārtikas rūpniecība, 
pakalpojumi).  Spānijā pārtikas rūpniecībā ir nodarbināti 17% visa darbaspēka. Lai 
iegūtu sertifikātu šiem darbiniekiem jābeidz 10 stundu apmācības programma. Šo 
darbinieku motivācija (tās trūkums) piedalīties mācībās ir Ĝoti līdzīga citiem DDV 
apmācībā iesaistītajiem. 
 
Zinot augstāk aprakstīto situāciju, viens no mūsu mērėiem, izmantojot inovatīvo 
paĦēmienu, bija dalībnieku motivēšana un viĦu intereses par mācīšanos 
paaugstināšana, izmainot viĦu domāšanu, ka šie likumi ir tikai vēl viens oficiālais 
nosacījums, kas strādniekiem obligāti jāizpilda.  
 
Ja cilvēki tic, ka mācīšanās process viĦiem nav noderīgs, bet vienkārša procedūra, kas 
ir jāpieĦem, viĦi nebūs motivēti piedalīties un turpināt mācības. Mūsu eksperiments bija 
domāts, lai izmainītu šo attieksmi, pastiprinot dažus no galvenajiem faktoriem, kas tika 
noskaidroti CreMoLe projektā: motivējošas mācības saista mācīšanās procesa 
svarīgumu un atbilstību ar cilvēka profesionālo un personisko dzīvi; tā ietver praktiskas 
aktivitātes un bieži tiek izmantotas grupas mācīšanās aktivitātes, utt..  
 
Mēs uzskatām, ka astoĦas obligātās DDV stundas, ko nosaka likums 32/2006 un 10 
stundu apmācība, kas nepieciešama, lai iegūtu Pārtikas sfēras sertifikātu nav pietiekami, 
lai garantētu, ka šajos sektoros iesaistītie darbinieki patiešām ievēro drošības var 
higiēnas pasākumus. Tāpēc šīm mācībām ir jāiekĜauj cik vien iespējams daudzus 
motivējošus faktorus, lai nodrošinātu izglītojamo turpmāku piedalīšanos izglītībā, pat ar 
darbu saistītā apmācība, kas nav obligāta.  

 
PaĦēmiena aprobācija notika divās atšėirīgās grupās, kopā piedalījās 19 dalībnieki. 
Lielais vairums bija vīrieši, kas ir raksturīgs celtniecības jomai. Runājot par viĦu 
iepriekšējo izglītību, tad apmēram 70% bija pamata izglītība, 80% bija vidējā vecuma 
cilvēki ar zemu kvalifikācijas līmeni. Lai gan ievērojams skaits strādājošo šajā jomā ir 
migranti, grupā galvenokārt bija spāĦi. Visi mācību laikā strādāja un viĦu darbadevēji 
atĜāva viĦiem apmeklēt mācības darba laikā. Izstrādājot inovatīvo paĦēmienu, mums bija 
jāpatur prātā divus galvenos izaicinājumus: dalībnieku motivācijas trūkums, lai iesaistītos 
mācībās, un viĦu zemais prasmju līmenis. Tāpēc bija nepieciešamas praktiskas 
aktivitātes un tradicionālo lekciju aizstāšana ar grupu darbu.  
 
Otrajā aprobācijas posmā bija divas citas dalībnieku grupas, kas strādāja mājas aprūpes 
nodrošināšanas kompānijā. Šoreiz visas dalībnieces bija sievietes, kopā 32. 65% no 
viĦām bija pamata izglītība. Līdzīgi kā iepriekšējās grupās 75% bija vidējā vecumā 
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(vecumā no 40 līdz 55 gadiem). Atšėirībā no pirmajām grupām, šīm mācības notika no 
darba brīvajā laikā.   
 
Sākotnēji izstrādātā inovatīvā apmācības ievada aktivitāte, tika pielāgota šai mērėgrupai, 
un papildus motivējoša aktivitāte (Ieguvumi un zaudējumi) arī tika iekĜauta šajā 
programmā. Tāpēc otrā inovatīvā paĦēmiena aprobācija ietvēra šādas aktivitātes: 
pirmās divas (iesākuma aktivitāte un dilemma) saglabāja to pašu struktūru, kas bija 
pirmajā aprobācijā, bet saturs tika pielāgots pārtikas sfēras kontekstam (skat. 
7.pielikumu). Trešajā aktivitātē mēs ietvērām „Ieguvumi un zaudējumi” mācīšanās 
pašnovērtējuma paĦēmienu. To darot, mūsu mērėis bija iegūt dalībnieku atgriezenisko 
saiti par to, ko viĦas uzskatīja par noderīgu savā mācīšanās pieredzē.   Dalībniecēm 
lūdzām uzrakstīt, ko viĦas uzskatīja par ieguvumiem un zaudējumiem, piedaloties 
mācībās, un tad pārrunājām, cik viĦas kopumā bija apmierinātas ar mācībām.   
 
izvērtējums  
Mācības, kurās tika aprobēti jaunie paĦēmieni, tika izvērtētas, izmantojot vienu un to 
pašu anketu, ko aizpildīja visi dalībnieki. Anketas mērėis bija novērtēt apmācības 
dažādus aspektus, ieskaitot organizatoriskos jautājumus, metodiku, loăistiku, utt. Daži 
jautājumi bija īpaši saistīti ar dalībnieku domām par mācību noderīgumu un motivāciju, 
piemēram, Cik lielā mērā jūs domājiet, ka šīs mācības var būt noderīgas jūsu 
patreizējam darbam vai darbam nākotnē? Cik lielā mērā, jūsuprāt, šīs mācības 
pilnveidoja jūsu zināšanas un kompetenci, Ĝaujot jums pilnveidoties profesionāli un 
personiski? Cik lielā mērā, jūsuprāt, šīs mācības noteiks jūsu lēmumu pieteikties jaunos 
kursos nākotnē?    
 
Pēc dalībnieku atbilžu apstrādes kĜuva skaidrs, ka nelielu izmaiĦu ieviešana, piemēram, 
ievadnodarbības iekĜaušana DDV mācības vai Pārtikas sfēras kursos, var būtiski 
paaugstināt dalībnieku apmierinātību ar mācībām, viĦu domas par mācību noderīgumu 
un turpmāko ietekmi uz viĦu darba karjeru. Mums nepieciešams akcentēt, ka mūsu 
rezultāti balstās uz dalībnieku izteiktajām domām. Laika ziĦā ievadnodarbība aizĦēma 
vienu stundu kopējā kursu ilgumā, kas bija 8 stundas vienā gadījumā, un 10 stundas 
otrā. Tāpēc šie rezultāti ir interpretējami tikai šajā kontekstā. .  
Inovatīvā paĦēmiena turpmākā izstrādāšanā ir jāietver motivācijas aspekti visas 
apmācības garumā, ne tikai ievadnodarbībā.  
 
Secinājumi 
 
Lai gan šo apmācības iesākuma paĦēmienu var attīstīt tālāk, mēs esam pārliecināti, ka 
tā iekĜaušana mācību programmā, motivē pieaugušos  turpināt ar darbu saistītu 
izglītošanos, pat ja mācības, kurās tiek izmantots šis paĦēmiens, ir obligātas.  
 
Turklāt mēs apzināmies, ka mūsu izmantotais paĦēmiens, atver jaunas iespējas, kuras 
apmācības sniedzēji var turpmāk izmantot, lai iesaistītu pieaugušos mūžizglītībā. 
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Balstoties uz mūsu pieredzi, mēs rekomendējam gan privātajiem, gan valsts izglītības 
sniedzējiem izmantot šo paĦēmienu līdzīgos apmācības kursos vai ar līdzīgām 
mērėgrupām. Inovatīvā paĦēmiena iekĜaušanu divās apmācības programmās Ĝoti atzinīgi 
novērtēja gan dalībnieki, gan projekta koordinatori, gan iesaistītie treneri.  It īpaši treneri 
šos paĦēmienus atzina par Ĝoti vērtīgiem un apgalvoja, ka tos izmantos arī turpmāk, kas 
bija Ĝoti nozīmīgi projekta komandai, jo tas liecina par mūsu darba CreMoLe projektā 
nozīmīgumu.  
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6. Pielikumi 

1. pielikums – Teksts pa Ħēmienam “Las īšana ar izpratni” 

 
Fragmenti no Miloša Makureka darba (Miloš Macourek: Láska a dělové koule) Mīlestība 
un lielgabalu lodes  
 
1. jaut ājums  Pirms lasīšanas: Domājot par virsrakstu (ZiloĦa ausis), Par ko, jūsuprāt, 
būs teksts?  
 
ZiloĦa ausis 
 Pārāk mazas ausis neder: tas, kuram ir mazas ausis, gandrīz neko nedzird un 
nekad lāgā nezina, vai viĦa rokas pulkstenis darbojas vai nē. Tomēr arī pārāk lielas 
ausis var būt par traucēkli. ZiloĦiem ir milzīgas ausis, un jums pat nav ne nojautas, cik 
Ĝoti viĦi cieš. (1. apstāšanās vieta) 
 
2. jaut ājums  Ko jūs domājiet par to, ka ziloĦi cieš savu lielo ausu dēĜ?  
3.jaut ājums  Par ko, jūsuprāt, būs teksta nākošā daĜa?  
 
 Kad ziloĦi vēl ir mazi, viĦu ausis ir tikpat lielas, cik tavas. ViĦi var dzirdēt vilciena 
svilpienu un biti lidojam ap viĦiem. ViĦi dzird putnus čivinām un lietu pakšėinot; viĦi var 
dzirdēt visu un viĦi to neuzskata par kaut ko sevišėu. Īstenībā, kam tur būtu jābūt 
īpašam?   
 Tomēr ziloĦiem augot, viĦu ausis kĜūst lielākas un lielākas, un viĦi var dzirdēt 
vairāk un vairāk. No sākuma viĦi par to priecājas un saka viens otram, vai tu dzirdēji, kā 
no sienas nokrita apmetums? Kur tas varētu būt, šeit taču nav sienas? 
 Bet tās turpina augt. ViĦu ausis sāk atgādināt mazus pilsētas laukumus, un viĦi var 
dzirdēt tik daudzas lietas, ka to ir neiespējami saskaitīt.  (2. apstāšanās vieta) 
 
4.jaut ājums Kādas pārsteidzošas vai īpašas domas jūs izlasījāt šajā teksta gabaliĦā?   
5.jaut ājums Lasot tekstu tālāk, iesaistiet visas savas sajūtas, lai saprastu tā jēgu: 
iedomājieties ainas, smaržas un skaĦas, izjūtas. Piefiksējiet domas, kas jums iešaujas 
prātā un ar tām saistītās asociācijas.  
 
 Divi lieli ziloĦi iet pa garu zāli; cik tālu vien var redzēt, nekas nekustas. Mazs zilonītis 
varētu teikt, ka ir pilnīgs klusums, bet lielie ziloĦi var dzirdēt lifta troksni, un klaigas 
koridorā, skaĜu radio, plīstošu trauku skaĦu, kliegšanu un pārmetumus, durvju 
aizciršanos, bērna raudāšanu, lamāšanos, šāvienu trokšĦus un ātrās palīdzības sirēnu; 
viĦi var dzirdēt visu, ejot pa garo zāli, kur cik vien var redzēt, nekas nekustas.   
 ViĦi gribētu parunāties, šie divi ziloĦi, bet viĦi nevar; viĦi nedzird, ko otrs saka, un viĦi 
nevar to izturēt un viĦi steidzas, lai ausīs ieliktu vati; bet kur gan viĦi var dabūt pietiekami 
daudz vates tik lielām ausīm? Ir pārāk daudz ziloĦu, un ir pārāk maz vates pasaulē – 
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mums būtu jāražo tikai vati, lai apmierinātu visus ziloĦus – un ziloĦi – jo vecāki tie kĜūst, 
jo dusmīgāki viĦi paliek; es negribētu, lai tu satiecies ar dusmīgu vecu ziloni. Tu jau pa 
gabalu viĦu vari atpazīt, viĦš skrien pa garu zāli, jo domā, kar aizbēgt no skaĦas; un tad 
viĦš saprot, ka viĦš to nekādi nevar un viĦš sāk aurot, pacēlis lielo snuėi gaisā, radot 
milzīgu troksni, lai pārtrauktu to, ko viĦš nevar paciest, vismaz uz neilgu brīdi. (3. 
apstāšanās vieta) 
 
6. jaut ājums Ko jūs domājiet par šo daĜu?   
7. jaut ājums  Kādas bija jūsu asociācijas? Ko jūs domājāt?  
 
 Šajā brīdi lielie ziloĦi vēlas atkal būt mazi, ko mazie zilonēni nekas nesapratīs.  (4. 
apstāšanās vieta) 
 
8. jaut ājums  Par ko ir teksts? Kāpēc jūs tā domājat?  
9. jaut ājums Vai teksts beidzas tā, kā jūs domājāt? Kas ir līdzīgs/atšėirīgs no jūsu 
domām?   
10. jaut ājums  Salīdziniet savas sākotnējās domas pirms stāsta izlasīšanas un savas 
pārdomas pēc teksta izlasīšanas.   
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2.pielikums - Kontrolsaraksts pa Ħēmienam “Pamatprasmes grupu 
diskusijai” 

KONTROLSARAKSTS- KOMPETENCES, KAS NEPIECIEŠAMAS SEK MIGAI DAL ĪBAI 
DEBATĒS/DISKUSIJĀ 

Pašvērtējuma un savstarpējās vērtēšanas lapa 

 

Kompetence 

 

Kompetences raksturojums 

Es to 
darīju/izmanto

ju šo 
izteicienu vai 

līdzīgu  

Es ievēroju, ka 
citi to lietoja/ vai 

lietoja līdzīgu 
izteicienu  

Es uzmanīgi klausos runātājos un pārdomāju viĦu teikto (es 
galvenokārt atbildu neverbāli)  

  

Es prātā apkopoju galvenās domas    

AKTĪVA 
KLAUSĪŠANĀS 

Es pierakstu galvenās domas, kas man svarīgas un pierakstu 
jautājumus, kas ienāk prātā, es gatavojos, lai iesaistītos 
diskusijā  

  

Kad nepieciešams, es lūdzu paskaidrot  

- Vai tu paskaidrotu ( ko tu domā ar...)?  

  

Kad nepieciešams, es lūdzu sniegt piemērus vai lūdzu 
apstiprinājumu savu piemēru pareizībai  

- Vai tu varētu sniegt piemēru... ?  
- Vai šis piemērs  par... ir ...?  

  

IZPRATNES 
PĀRBAUDĪŠANA  

(īpaši mazā grupā, ja nepieciešams) es pateikšu citiem 
vārdiem, lai pārliecinātos, ka esmu sapratis pareizi  

- Citiem vārdiem... / es sapratu, ka ... 
- No tā, ko tu teici, es sapratu .... 
- Vai tas ir tas, ko tu domāji...?  

  

Es (daĜēji) piekrītu vai nepiekrītu 
- Es (ne)piekrītu/ es daĜēji piekrītu domām/ viedoklim...  
- Es (ne)saprotu/ (ne)pieĦemu argumentu/ viedokli  

  

Es akcentēju to, kas ir pateikts  
- Es vēlētos uzsvērt/pasvītrot, to, kas tika pateikts... 

  

Es papildināšu to, kas jau pateikts..  
- Es gribētu papildināt...  

  

KONSTRUKTĪVA 
ATBILDE UZ TO, 
KAS TIKA PATEIKTS  

Es izsaku viedokli, uzskatus, pārliecību  
- Es (ne)ticu, ka ir pareizi/labi  teikt.... 

  

SAVAS NOSTĀJAS 
IZTEIKŠANA 
ARGUMENTĀ   

Es izsaku savu atbalstu vai to, ka neatbalstu  

- Es (ne)atbalstu..... 
Es secinu, īsumā atkārtoju galvenās domas/viedokĜus  

- Tātad, balstoties uz ....  

- Apsverot to, kas ir pateikts. Es secinu/ atbalstu domu...... 
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3. pielikums – Izv ērtējuma veidlapa pa Ħēmienam „Pamatprasmes grupu 
diskusijai” 
Labdien, 

Anketas jautājumi ir domāti, lai tu izvērtētu Rumānijas Kritiskās domāšanas asociācijas, kas ir 
viens no partneriem RWCT International Consortium projektā Create-Motivate-Learn (CreMoLe)- 
Radīt-Motivēt-Mācīties izstrādāto aktivitāti. Mūsu mērėis ir pārbaudīt inovatīvos paĦēmienus, kas 
sekmē pieaugušo motivāciju piedalīties mūžizglītības procesā. Tāpēc mēs vēlamies 
pārliecināties, kādā mērā tas, ka ir saprotamas kompetences un ir sniegti valodas lietojuma 
piemēri, lai iesaistītos diskusijā, var būt noderīgi, lai palielinātu piedalīšanās diskusijā vai debatēs 
efektivitāti.Jūsu atbildes būs anonīmas. Mēs Ĝoti priecāsimies par jūsu godprātīgām atbildēm.  

Paldies par jūsu vēlēšanos atbildēt uz jautājumiem un par jūsu sadarbību.  

1. Vērtējuma skalā no 1 līdz 10, kur 1= nepavisam un 10 = Ĝoti, kā jūs domājat 
veidlapa Nepieciešamās kompetences... ir  sekmējusi jūsu piedalīšanos 
diskusijās, kas notika semināra laikā? Apvelciet to skaitli, kas vislabāk atspoguĜo 
jūsu viedokli.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lūdzu, īsumā paskaidrojiet savu izvēli: 

 

 

2. Vērtējuma skalā no 1 līdz 10, kur 1= nepavisam un 10=Ĝoti, kā jūs domājat, cik 
daudz jūs izmantosiet veidlapā aprakstītās prasmes mācību aktivitātēs/ grupu 
darbā turpmāk? Apvelciet to skaitli, kas vislabāk atspoguĜo jūsu viedokli. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lūdzu, īsumā paskaidrojiet savu izvēli: 

 

 

3. Vērtējuma skalā no 1 līdz 10, kur 1= nepavisam un 10=Ĝoti, kā jūs domājat, cik 
lielā mērā jūs motivē tas, ka jūs zināt, kā efektīvi iesaistīties, piedaloties grupas 
mācīšanās aktivitātēs? Apvelciet to skaitli, kas vislabāk atspoguĜo jūsu viedokli.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lūdzu, īsumā paskaidrojiet savu izvēli: 
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4. Lūdzu, uzrakstiet savus komentārus, piebildes, ieteikumus.  
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4. pielikums – V ārda karte “Akt īva iesaist īšanās, mācoties Darba droš ību un vesel ību“  

 

Par ko DDV liek jums dom āt?  
 

(Uzrakstiet pirmo v ārdu, kas ien āk 
prātā, domājot par DDV)  

 Ko jūs zināt par DDV?  
 

(Vienā vārdā uzrakstiet, ko j ūs ziniet 
par to)   

 

 
VĀRDS 

Vai jūs variet DDV izmantot sav ā 
darbā?  

 
(Nosauciet vienu lietu, kur DDV 
parādās jūsu ikdienas darb ā? ) 

 Kā jūs variet izmantot DDV sav ā 
personiskaj ā dzīvē?   

 
(Nosauciet vienu lietu, kur ā DDV 

varētu būt noder īga jūsu ikdienas 
dzīvē)   
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5.pielikums – Dilemma “Akt īva iesaist īšanās, mācoties Darba droš ību un 
vesel ību (DDV) ”pa Ħēmienam  

Celtniecībā nodarbinātais strādnieks gatavojas atstāt mājas un doties uz darbu. Sakot 
uzredzēšanos ăimenei, dēls viĦam saka: „Tēt, to aizmirsi savus darba zābakus”. Tēvs 
atbild:  ”Neuztraucies, dēls, ja es kādu reizi tos aizmirstu, nekas jau nenotiks.” Dēls 
neatkāpjas un tēvs vaicā sievai: „Vai tu zini, kur ir mani zābaki?” ViĦa atbild, ka nezina 
un tā kā viĦa jau nedaudz kavē savu darbu, viĦa nevar palīdzēt tos atrast.  
Tad viĦš nolemj doties prom, lai nenokavētu darbu, pirms aiziešanas viĦš saka dēlam: 
„Neuztraucies, galu galā tie obligāti nav jānēsā.” Ierodoties celtnē, viĦš atceras, ko dēls 
tam teica un nolemj parunāt ar priekšnieku, ViĦš izskaidro situāciju un vaicā, vai 
izĦēmuma kārtā viĦš varētu aizĦemties zābaku pāri (zābaki ar metāla zolēm). ViĦš 
apsola priekšniekam, ka dienas beigās viĦš tos atdos atpakaĜ. 
 
ViĦa priekšnieks, kas atbild par celtniecības darbiem, paskaidro viĦam, ka kompānija 
visiem izdeva zābaku pāri gada sākumā, un viĦiem nav strādniekiem nav jāizsniedz 
vairāk par vienu pāri gadā. 
 
Priekšnieka atbilde strādnieku sarūgtināja un viĦš nolemj rīkoties tālāk. ViĦš atceras, ka 
netālu atrodas Sabiedrības drošības un prevencijas iestāde. Dažreiz viĦi ierodas 
būvlaukumā un izdala brošūras par šo tēmu. Strādnieks nolemj doties pie viĦiem un 
palūgt zābakus tur.  
Kad viĦš izskaidro situāciju iestādes darbiniekiem, viĦi atbild, ka viĦi nekādīgi nevar 
palīdzēt. Kompānija ir atbildīga par nepieciešamā drošības aprīkojuma nodrošināšanu, 
kas nepieciešams darba veikšanai. ViĦi atvainojas, taču neko nevar darīt, lai viĦam 
palīdzētu. 
 
Strādnieks saprot, ka viĦš ir pazaudējis pietiekami daudz laika, risinot šo jautājumu un 
nolemj atgriezties darbā. Divas stundas vēlāk, kad viĦš pārvieto celtniecības materiālus, 
viĦš uzkāpj uz naglām un griežamajiem instrumentiem, ko kāds no kolēăiem ir atstājis uz 
grīdas. Tā rezultātā strādniekam ir nopietni savainojumi, kas neĜauj viĦam stāvēt uz 
kājas un normāli staigāt.  
 



     

 

76 
 
 

 6.pielikums - Riski/ Nelaimes gad ījumi / Pas ākumi pa Ħēmienam “Akt īva 
iesaist īšanās, mācoties Darba droš ību un vesel ību (DDV)”   

 
 

RISKS 
Uzskaitiet attēlā redzamos 

riskus 
 

 
NELAIMES GAD ĪJUMS 

Uzrakstiet, ar ko katrs risks 
var beigties  

 
PROFILAKSES 

PASĀKUMS 
Uzrakstiet, kā var izvairīties 

no šiem nelaimes 
gadījumiem  
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7.pielikums – V ārda z īme 2 un dilemma 2 paĦēmienam “Akt īva iesaist īšanās, mācoties Darba droš ību un vesel ību (DDV)”    

Par ko Darbs ar p ārtiku  rosina 
domāt?  

(uzrakstiet pirmo v ārdu, kas 
ienāk pr ātā, domājot par darbs 

ar pārtiku)   

 Ko tu zini par p ārtikas droš ību?  
 

(Vienā vārdā uzraksti, ko tu zini 
par to  )  

 
VĀRDS 

Kā tu to izmantosi sav ā darbā?  
(Nosauc vienu lietu, kur ā Darbs 
ar pārtiku, var b ūt noder īgs tav ā 

ikdienas darb ā)  

 Kā tu vari izmantot darbu ar 
pārtiku sav ā personiskaj ā 

dzīvē?  
(Nosauc vienu lietu, kur ā Darbs 
ar pārtiku, var b ūt noder īgs tav ā 

ikdienas dz īvē) 



 

Dilemma  
 
Huans gatavojās doties uz darbu, kad viĦa divgadīgais dēls ēda brokastis pie virtuves 
galda, kad viĦš pieliecās; lai noskūpstītu dēlu uz atvadām, bērns bija sācis spēlēties ar 
nazi un nelaimīgā kārtā savainoja savu tēti. Varēja būt vēl sliktāk, bet par laimi tas bija 
tikai neliela skramba Huana rokā.  
Nepievēršot daudz uzmanības tam, kas notika mājās, Huans ātri devās prom, jo viĦš 
negribēja nokavēt darbu lopu kautuvē. Tomēr, ierodoties darbā, viĦš priekšniekam 
pateica, kas bija mājās atgadījies, un ierosināja, ka viĦam šajā dienā nevajadzētu 
strādāt cāĜu sadalīšanas daĜā. Brūce nebija dziĜa, taču roka sāpēja, kad viĦš lietoja nazi, 
un asiĦošana turpinājās. Priekšnieks Huanam teica, ka mainīt darba vietas nebija 
iespējams, jo šajā dienā darbinieku skaits nebija pilns. Priekšnieks ieteica uzvilkt 
cimdus, lai asinis netiktu uz cāĜiem un tad viss atrisināšoties.  
 
Pēc 5 darba stundām, sadalot cāĜus daĜās, Huans juta, ka roka sāka patiešām nopietni 
sāpēt, un izdarot kustību, nazis trāpīja cimdā un sagrieza to. ViĦš gan uzreiz pateica, 
kas notika, tomēr konveijera lente turpināja strādāt. Tad Huans devās uz sanitāro daĜu, 
lai labāk apsaitētu roku.  
Tajā dienā veselības inspektors apmeklēja kautuvi. Tā nebija pirmā reize; inspektors 
kautuvi bija apmeklējis vairākas reizes un vienmēr viss bija tīrs un nebija nekādu 
aizrādījumu. Tāpēc šajā dienā viĦš nolēma nedaudz saīsināt inspekciju un nepārbaudīja 
konveijera lentes.  Jo ātrāk viĦš pabeigs inspekcijas vizīti, jo ātrāk viĦš varēs atgriezties 
kantorī, kur viĦu gaidīja daudz darba.  
 
Galu galā cāli, uz kuriem bija Huana asinis, tika piedāvāti pārdošanā. Andžela nopirka 
vienu no šiem cāĜiem. ViĦa vienmēr steidzās; pabeigt darbu, iepirkties, izĦemt bērnus no 
skolas, utt. ViĦa vienmēr strīdējās ar vīru par to, kā labāk vajadzētu sadalīt darbus, bet 
nekad nevienojās un viĦa skrēja no vienas lietas pie citas.  
 
Todien, kad viĦa nonāca mājās, zvanīja telefons; tas bija atgādinājums par zobārsta 
apmeklējumu. ViĦa par to bija pilnīgi aizmirsusi, un viĦai bija mazāk par pusstundu, lai 
nokĜūtu pie zobārsta. ViĦa atstāja pirkumus virtuvē uz galda, neieliekot tos ledusskapī 
līdz viĦa atgriezās pēcpusdienā.   
 
Pēc pāris dienām Andžela sagatavoja un pusdienās pasniedza cāli, uz kura bija Huana 
asinis, un kurš uz ilgām stundām nebija ielikts ledusskapī. Vakarā visai ăimenei bija 
slikti. Visiem bija jādodas uz slimnīcu, bet vissliktāk bija mazajai meitai, jo viĦai nācās 
palikt slimnīcā veselu nedēĜu. Pēc vairākām analīzēm, uzstādītā diagnoze bija 
„saindēšanās ar pārtiku”.  
 
No 6 st āsta t ēliem: Huans, Huana d ēls, Huana priekšnieks, inspektors, Andžela un 
Andželas v īrs, kurš ir visvair āk atbild īgs par saind ēšanos ar p ārtiku?   
 
Sakārtojiet šos 6 t ēlus p ēc to atbild ības pak āpes no visliel ākās l īdz vismaz ākajai.  
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8.pielikums: Biogr āfisk ā darba pieejas programma  

 
Zemāk aprakstītās aktivitātes ir jāizpilda stingi noteiktā hronoloăiskā secībā. Ir daudzas 
pielāgošanas iespējas: tēmu secību var mainīt vai no dažām tēmām var atteikties. Tā 
netiek aplūkota kā pabeigta programma, bet kā motivācija izvēlēties no dažādām 
opcijām. Biogrāfiskā darba pieeja prasa zināšanas un prasmes, kuras nevar iegūt 
vispārpieĦemtajā skolotāju vai treneru izglītībā. iespējas Psiholoăijas un konsultēšanas 
zināšanām ir priekšrocība – vēl svarīgāk – ir sevis apzināšanās un personiskā pieredze 
kopā ar prieku, ko sagādā biogrāfiskais darbs.  

 

SoĜi/Aktivitātes Mērėis Metode/Medijs  
   Biogr āfiskais darbs  - ievads  
Pašrefleksija  izprast nozīmes stāstu stāstīšana 

Metafora „Dzīve kā 
ceĜojums”  

saskatīt dzīvi kā kaut ko 
tādu, ko var veidot l 

asociācijas, filozofēšana  

Pieredzes novērtējums paplašināt skatu par 
resursiem  

mijiedarbība, zīmēšana, 
stāstu stāstīšana, grebšana  

 Sākone  
Ăimenes sākotne izveidot ăimenes koku intervijas 

Ăimenes locekĜi savākt stāstus intervijas 

Dzimumam atbilstoši 
specifiski tēli  

vizualizēt  
ăimenes locekĜus   

intervijas (stāsti par ăimenes 
locekĜiem)  

Kas pieder manai 
kopienai  

raksturot kopienu izveidot plakātu 

 Resursi    

Cilvēki kā resurss  Atsaukt atmiĦā, kurš dzīvē 
ir bijis atbalstītājs un 
iedrošinātājs   

stāsti par to, kā šie cilvēki ir 
palīdzējuši   

Tradīcijas, vērtības sašėirot vērtības – ko tu 
gribētu paturēt/ no kā tikt 
vaĜā?  

uzzīmēt simbolus   

Lomu modeĜi iepazīstināšana ar lomu 
modeĜiem  

fotogrāfijas, grāmatas, filmas  

Panākumi  un grūtību 
pārvarēšana  

izstrādāt kopīgus labas un 
sarežăītas pieredzes 
aspektus  

zīmēt zīmējumus, stāstīt 
stāstus  

Personiskie resursi izstrādāt apziĦu, no 
kurienes cilvēks smeĜas 
enerăiju   

„4 stūri“ – metode, lai 
darbotos ar dažādām opcijām  
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Metodiskie ieteikumi 
- ěaujiet dalībniekiem izvēlēties savu biedru darbam pārī; tas ir viens no veidiem, 

lai nodrošinātu aizsargātu personisko saskarsmi. Monitorējiet sadarbību, lai 
uzreiz pamanītu neērtības pazīmes.  

- Biogrāfiskās pieejas prioritārais likums ir: izglītojamais pats izlemj, cik daudz viĦš 
dalās savā personiskajā dzīvē. Treneris nedrīkst izdarīt spiedienu un nedrīkst 
iesaistīties minējumos.  

- Stāstus, kurus treneris iz izlēmis izmantot, var pielāgot specifiskās grupas vai 
semināra vajadzībām.  

- Gan tēmas, gan metodes var papildināt un attīstīt tālāk.   
- Nepieciešamie materiāli OH – cards: kartiĦas ar dažādiem attēliem, kas Ĝauj 

veidoties asociācijām un emocionālām izjūtām, sasaistot faktorus; kartiĦu 
komplekts: „Cilvēks”, vīriešu, sieviešu un bērnu sejas.  

SoĜi/Aktivitātes Mērėis Metode/Medijs  
 Identit āte 
Identitātes daĜas nosaukt „identitātes kūkas” 

sastāvdaĜas   

vizualizēt dažādas tematiskās 

jomas (grupā – līdzīgais un 
atšėirīgais), grupas diskusija   

Grupas pašuztvere (grupas 

identitāte)  

izstrādāt, kā „mēs” definējam 

„mūs/mēs” un „citi”   

saruna par grupas identitātes  

Individuālā unikalitāte iepazīstināt ar lietām, kas 

raksturo tevi   

apzināšanās paaugstināšana 

par iezīmēm (prasmēm, 

talantiem), pāru vai grupas 
darbs   

Interaktīvs viedoklis par 

dažādiem aspektiem 

saistīt apkārtni ar personisko 

dzīves stilu (darbs ar 

metaforas koku)  

Individuāls vai grupas darbs  

 Dzīves ce Ĝš 
Indivīda paša dzīves ceĜš gūt ieskatu par dzīves ceĜu, 

sasaistes  

iedomāts ceĜojums, saruna pēc 

tam par iespaidiem   

Vīzijas, dzīves mērėi  darbs ar „lielajiem” plāniem  iedomāts ceĜojums, saruna pēc 
tam par iespaidiem   

Drosme un pašapziĦa pārvarēt ieradumu liktās 

barjeras  

stāsts, diskusija  

Kas man nepieciešams, lai 

spētu iet „šo” ceĜu?   

Motivēt, darbs ar 

sakāmvārdiem (piem., 

Tūkstošjūdžu ceĜojums sākas 
ar pirmo soli)   

diskusija: par ko mums stāsta 

šie sakāmvārdi?  

Karte: turpmākie soĜi izstrādāt konkrētus nākošos 

soĜus (uzrakstīt plānu)   

atzīmē savu pašreizējo vietu un 

uzzīmē ceĜu uz nākotnes 

mērėiem   
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9.pielikums - Pa Ħēmiena “ Online café  valodu apguv ē” aprob ācija un 
partneru veikt ā aprob ācija 

 

Valodas kursa 
veids 

Intens īvais kurss 
iberika 

Vakara kursi 
jauniešiem  
iberika 

Vakara kursi jaukta 
vecuma un daž ādu 
prasmju grup ā  
TVV 

Vakara kursi 
jaukta vecuma 
un dažādu 
prasmju grup ā  
TVV 

Dalībnieku skaits:  3 5 2 grupas, katrā 12 
dalībnieki 
 

10 dalībnieki 

Vecums: 18 20 – 30 35 – 55 30 - 50 

Valoda: spāĦu (A0-A1) angĜu (A1/A2) lietišėā angĜu  angĜu 

Laiks:  2 nedēĜu intensīvais 
kurss (30st/nedēĜā) 

reizi nedēĜā, 90 
min 

reizi nedēĜā, 90 min; 
 

reizi nedēĜā,  
90 min 

Motiv ācija m ācīties 
valodu:   

piedalīties apmaiĦas 
semestrī spāniski 
runājošās valstīs   
 

darbam, 
ceĜošanai un 
priekam  

darbam  darbam, 
ceĜošanai un 
priekam 

E-mācīšanās vides 
veids, kur ā 
darboj ās online 
café  

Moodle Moodle Komerciāla sistēma, 
nopirkta no 
izdevējkompānijas   

Moodle 

online-café 
izmantošana: 

brīvprātīga brīvprātīga obligāta 

 

brīvprātīga 

Datora prasmes : labas labas labas viduvējas 

online café temati  kopīgie vaĜasprieki atvaĜinājums, 

gramatika 
sports, vaĜasprieki sports, 

vaĜasprieki 

Atgriezenisk ā saite 
no dal ībniekiem  
pēc online café: 

Ĝoti laba; 
paaugstinājusies 
motivācija mācīties 
valodu  

laba, pēc 
dažām sākuma 

grūtībām   

laba, galvenokārt, 
pateicoties 
obligātajai 
izmantošanai  

dažādi iespaidi 
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10.pielikums - Online café  ekrāna att ēls intens īvajā spāĦu valodas apguves 
kurs ā (aprob ācija)  
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11. pielikums - Online café  ekrāna att ēls ang Ĝu valodas apguves kurs ā 
(partneru veikt ā aprob ācija) 
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Feedback sheet 

To RWCT International Consortium 
6/22 Luceafarului Street 
400343 Cluj-Napoca 
Romania 
office@rwctic.org  
 
Feedback from: 
Name: __________________________________ 
Organisation: _____________________________ 
Address: __________________________________ 
 
I used in my trainings the following methods, techniques or learning activities: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
The method, technique or learning activity has been used in a training/ workshop  with the topic: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
After using the method/ technique/ learning activity I/we have reached the following conclusion(s): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
(if more space is needed, please write your reflections on a separate sheet of paper) 
I/ we havemade the following adaptations 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
because 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
In my/ our opinion this guidebook is 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________(Please, explain your 
opinion about the guidebook.) 
I’m enclosing the following documents (materials, resources, participants’ feedback etc.) which 
might be relevant: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Thank you for your support



 

 
Izvērtējuma lapa 

Izglītības attīstības centrs 
Dzirnavu iela 34a -8 
Rīga 1010 
Latvija  
iac@edu.lv 
 
Izvērtējuma sniedzējs: 
Vārds, Uzvārds __________________________________ 
organizācija: _____________________________ 
Adrese: __________________________________ 
 
Savās nodarbībās es izmantoju sekojošus paĦēmienus vai mācīšanās aktivitātes: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
PaĦēmienus vai mācīšanās aktivitāte tika izmantota kursos/ seminārā, strādājot tēmā: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Pēc paĦēmiena/mācīšanās aktivitātes izmantošanas, nonācām pie šādiem secinājumiem: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
(ja nepieciešams vairāk vietas, lūdzu, rakstiet savas pārdomas uz atsevišėas papīra lapas)   
Es/Mēs veicām sekojošus papildinājumus 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
jo____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Manuprāt/Mūsuprāt rokasgrāmata ir 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________(Lūdzu, paskaidrojiet savu 
viedokli par rokasgrāmatu)   
Klāt pievienoju sekojošus dokumentus (materiālus, resursus, dalībnieku vērtējumus, utt.), kas 
varētu būt noderīgi:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Paldies!
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